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Yerkeersschool
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Schakel & automaat

Moto|l:.4 lessen Í 100.-
Auto 1" 5 lessen Í 200.-

I Voor alle riibéwiizenI Opteiding óromÍelscertiÍicaat
I l0 daaose sooedooleidinoenI DiveIsdcale'godeëh motoirÍijlessen

);
Fahrenheltstraat 266,2561 EJ D€n Haag

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

Lensleden speciale korting: " ':

Voor inlichtingen: Arno v. Blitterswijk. :
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- Telefoon 070 - 380.70 70

Motor-onderdeten van de vakman

GI
1e v.d. Kunstslraat 288
25124V Den Haag
TeleÍoon 070 - 380 70 70
Fax 070 - 384 00 23
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TYSIOIHERAPIE . MANUEIE IHERAPIE .
II|IEDI$T FTINESS . HOUIWIJK

Gespeciotiseerd in het geven von odviezen en poromedische
behondeling von de wervelkolom en (sporl) letsels.

Dogelilks spreekuur: 08.00 - 18.ó0 uur . ' ,

J,J,A. Zoutendiik - Fysio-Moirueel Theropeut 
"

E.P,A. Coret - Fysiotheropeut

Behondeling volgens oÍsprook.

C.A. von Beverenplein 16,2552 HÍ Den Hoog.
o 070 - 3973013 .. ' i

KeizerstÍoot Í12

2584 BL Schevenlngen
Tetefoon 070 - 5550005
Fox 070 - 5505112

' Lens teden 157. korting

. Zoveel mensen, zoveel hypotheken. Als onaÍhankelijk
hypotheekspecialisl doet de Hipotheker daaÍom zaken met
vrilwel alle bank€n €n hypotheekinstellingen.
Pas als hij uit het'enorme aahbod r
de hypotheek gevonden hèett die bij u past,
sluit hÍ die ook aÍ. Zijn dienstverlening is -

volledig gíatis

Dc Hwolh.*or

,Jlt
Koninginnegracht 36G/hoek JavastÍaat'

2514 AC Den Haag
tel. (070) 362 11 88 Íax: (070) 364 í3 93

VOOR EEN

HYPOTHEEK

GA JE NAAR

HYPOTHEKER

DE

Free-Kick sport
Weimarstraat 343 - Den Ha2;g

Telefoon 363.63.23
(TusseÍI valkenbostaan en Beeklaan)

VOORAL UW SPORTIIEDING

LENS-LEDEN 10% KORTING!!!
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G,J, van d6r Kleii, tel.: (0174) 41 8l 49
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REDACTIE:
VACATURE
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A.C.J, Milt€nburg, tot.: (o7o) 3o9 92 91
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sPoNso KEN:
JUKO : i6 odafdelino R. v.d. Hook, tot.: (0182) 521353
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van de redaktie
EVEN ONS HART LUCHTEN

(ÀrsTIrBLrEFr)

Tijdens de examenperiode kunnen scho-lieren de klachtenlijn bellen. zo,n 1ijn
heeft. LENS nu ook. HeE regende klachEen
van mengen die zeer gepikeerd waren om-
dat ze hun bijdrage voor JONG-LENS nieE.
meer konden inLeveren. Nu kunnen we daar
inkomen, want. wij hebben nieE vier weken
lang via de LENS-revue ,gebedeld, om
deze bijdragen. ook hebben wij verzuimd
om een briefje in de posÈvakjes t.e de-
poneren en duidelijk een dead-Line aan
Ee geven voor heE aanleveren van deze
bijdragen. Slordig van uw redacE.ie.

Als klap op de wuurpijl kregen wij Ee
horen daÈ wè volkomen gelijk hadden,
maar ... .. dat we binnen een vereniqinq
rekening dienen te houden met elkaar]
Een Íraar woordl ALleen kan de liefde
niet. van één kanE komen.

Zo, even ons hart lucht.en en snel over
naar de orde van de dag.

In uw handen heefc 'u de uiÈsmijter vandit seizoen, de r,radit.Íonele JóNG-LENS.
vroeger was dit., zoals u weeE de spe-ciale editie voor de jeugd, ITONG !ÉNS
dus. Tegenwoordig een boekwerk voor degehele verenlging.

zo.goed het ging in de afgelopen jaren,
zo maEig waa nu de belangstell.ing van
velen om een bijdrage t.e leveren aan
deze speciale ediEie van de LENS-revue.

ÀLSTI'BLIEFT

HeE damesEeam, Bar- en
missie liet.en iete wan' anderen zwegen in alle' dus bijna terug bii af
ben anno 1997 vreer een
LENS voor onze j eugd.

Desondanks wensen vrij u veel
leesplezier en een preE.tige
vakantie I

Evenement.encom-
zich horen. De
Ealen. We zi jn
en heb-
JONG-

uw tedactie

de rcdactie dankt haat sponsors ADREPAK en HAFO, íoto & video lte J1NGLENS-frEV|JE. 1
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samenstelling Bestuur
r-------------_------
I

I vooRztrrEn,
J.G. Colpa
Tol. : (o7o) 394 19 74

SECRETARIS :

P.F. Grons
Tol. : (070) 363 54 18

Llo :

P.J.M. van don Stoon
Tel. : (o70) 397 01 54

PENNINGMEESTER:
G,J. van dor Kloij
Tol. : (0174) 41 81 49
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W,J.M. Hoijnon
T€1. : (O7o) 346 10 88
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A.'s-Grav6ndijk
Tel, : (O7O) 323 70 33
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vrijwilligers hadden het a1 vernomen. zij werden uiEgenodigd voor-de
tijd-gezelÍige medewerkersavond en konden gelijk genieEen van het. feit
t. ènzè vereniging zeker vraIETrG medewerkers nodig heefÈ om de club.
ijvend t.e trouàen. Een lekkere binnenkomer derhalve voor een 'feesEje'.
laas heE is niet anders. Daarom hierbij de Í,ENS -vacaturebank .

vermetdÈ dienE t.e worden daE ter perse gaan van deze .IoNG-LENS de ondersEaande
vacaEurea bij ons bekend waren. ziE er voor u niets bij? Geen nood. OngeEwijfelt. zullen
er in Í,ENs-revue nr l nog veel meer vacaÈures gepubliceerd worden.

hET OPr de vacaturebank is, gezien de Wet gelijke behandeling mannen/vrouwen, natuur-
lijk open voor iedereen. zíE er nu aI iet,s bij daE u aansEaaE, aarzel dan niet en
reageer direct. Een vereniging zonder vrijwilligers is onden-kbaar. Mocht er zich
niemand aandienen dan zal diE vervelende concequenties kunnen gaan opleveren waar
niemand blij mee zal zíjfl. HeL woord en daad is aan u! 

ds rèdactÍe
a '1

REDACTIE:
gezocht wordt naar minimaal 2 mensen!

EYEN EMENTEN COMMISSIE:
. een uióreiding van 4 personen zou gewenst ziin!

BARCOMMISSIE:- " wil men met barlkeukenmedewerkers een goedlopend (met
voor iedereen genoeg tijd om wedstriiden te kiiken en om op
adem te komen) rooster draaien, dan veeÍ - zeer veel!

JEUGDCOMMISSIE:
ook bij deze commissie kan men niet genoeg vrifwilligers ge-

bruiken varierend van (hoofd) leiders tot toernooisecretaris,
materiaalverzorger etc. Uw kind leuk voeÈallen bii LENS?

Dar kan.... Echter niet zonder de hulp van U!
I
L------

de rcdactíe dànkt haar sponsors ADREPAK en HAEO, foto & video 'de JONGTENS-REVuE - 3 '



HET LAATSTE WAPENFEIT

Dat is deze ,IoNG-LENS - revue zeker. NieE alleen van dit seizoen maar ook van uw
redactie. Na 6 seizoenen Stoppen we er mee en maken p1aats voor een nieuwe, verse,
jonge redactie. Niet dat er à1 een kersverse redacÈie sEaat te trappelen van ongeduld,
maai je moet.namelijk ook anderen (jeugd?) een kans geven.

Hoe halen we her eigenlijk in ons hoofd om Ee stappen? Een aanErekkelijker aanbieding
van een andere clubà Het nieE eens kunnen eorden op heE financièle vlak? Ís het tot een
breuk gekomen Eussen de Ewee redactieleden? NEE, niets van diE al1es.

we kunnen de voor ons heilige volgorde: GEZIN - WERK - lEiVS niet meer combineren.
zes seizoenen aan heE redacEionele roer sEaan is lang. Om deze periode Ee beschriiven
zal Ee veet ruimEe vergen. Daarom een paar Erefwoorden, welke OnS zomaar Ee binnen

HOE EEGON HETr

HET BEGINI

COMPUTER:

STINCILLEN:

EIGEN IIOK:

Í.ICHTKRÀNT:

VOUWPI,OEG:

Àlbert zat aI (samen meL Jan Heins) in de redactie, toen PauI met een
redacEielid (Cees) in spe aan kwam zetten. DaE kwam goed uit, wanE-
Jan wil-de graag zich ln-gaan zetten voor de seniorenselect ie . HeE duo
C&À zou uiÈgroeien tot een bijna eeneiige tweeling. Feilloos voelden
en, vulden zij elkaar aan.

In de beginperiode werd de kopij voor de LBNs-revue op maandagavond.
(in deze-peiiode werd het vroord ' porE ieredacEiebitt.erbal len' geboren)
in de kantine werzameld. Schreef de redacEie soms ook nog we] e-ens
wat. en het geheel werd 's avonds, voorzien van nummers en aanEekènin-
gen aangeleverd bij Diana.,zij lieE de Eoet.sen van de schrijfmachine
raEelen.

Deze sEond vuil Le worden in de Bestuurskamer en werd door ons in
gebruik genomen en elke maandagavond naar de kantine gesleepu.
Langzamerhand gÍngen eJe over van pen en papier naar de flop. HeE oude
damétje 1eefE, na enkele reanimaties, nog stseeds. Tegenwoordig hebben
we, dankzij 'de club van 100, de beschikking over een echte PC.

MeE verouderde apparaEuur werd er elke .week een poging ondernomen om
zo een zogoed mogelijk krantje uit te brengen. !íle herinnert zich
nieE de ellende die men ondervond als er !,reer eens een inbrandnaaldje
brak; een tube inkE niets zijn inhoud daar spoot waar heE hooÍde. Ook
deze apparatuur vJerd op verzoek van ons vervangen door een moderne
dup l icèèrmacnine .

LENS ging verbouvJen en zo werden wij 'veÍdreven' uit de kantine.
Getukkig vonden raij onderdak in de sEencilkamer. Deze werd snel
omgeEoverd Eot een gezetlige, knusse, in de winter steeíkoude redac-
t iekamer annex LENs-huisdrukkerij. 

.

Deze 'krant' hing doelloos aan de muur. Niemand wisE hoe heE ding
werkt.e, EoEdaE iemand met een handleiding op de proppen kwam. De
lichtkrant is een r,Jaardig instrument geworden. : i j

Of te wel de woensdagochEendc lub . De onmisbare schakel Eussen LENS en
de leden. Zlj zorgd'efl er voor dat de LENS-revue geraapE, ingestoken,
gebundeld en aangeboden rrerd voor verzending.

IIEDEN: AI,BERT, het Eechnische en bouwende brein in optima forma van de
. huidige LENS-ievue. CEES, de meer creatieve gee§E. Zij, hebben de

LENS-revue gemaakE zoals deze, in hun ogen dienE Ee voldgen aan de
eisen van déze tijd.

.l
Zo maar een periode in vogelvlucht. HeE valt niet mee om afscheid Ee nemen, toch doen
we' (met pijrtin ons harÈ) het.. We sluiten een periode af. Dit gaaE niet zonder enkele
markanEe namen te noemen. Daar gaan we dan: 

'
ONZE IIROUI{EN en KINDEREN! omdaÈ heel vaak manfief en pappie weer eens 's-avonds of in
het. weekend niet Ehuis was, maar oP IJENS zat.. Pia, Saskia, Evelíne, Johan, Menno en
Sieven dank voor hed begrip en jutlie supporE, vooral als het. weer eens qua Ëijd een
ieEsie pietsie 'uit de klauw' lieP.

DE $TERKGEVER: OOk hen bedanken we daE we sEeeds maar weer gebruik mochten maken van hun
aPparaEuur en vooral Eijd.

- 4 -'de JONGLENS-REV\E' de Íedactie dairkt haaÍ sponsors ADfrEPAK en HAFO, íoto & video



MR. LENS3 of Eewel de weledele heer P.J. Juffermans. Qua mens en gezien
reputat.ie, voor velen en zeker wóor ons ienand waar je Èegen opkijkt.en
reÉoecE verdiend. ziin, en 'thaE's live', I.M..'s waren beroemd. Eenmaal
,luftérmans in de pen-geklommen om de redactÍe (EerechE) op de vingers te
§ing cver een stukje getiEeLd 'dagen'. . '

ÀD CoRET! aan hem zijn wij veel
advies en raad, van hem kregen
dicht - de redactie luisterE' .

zijn r,ENS-
zeer' zekeÍ :

is de heer
Eikken. Dit

nk verschuldigd. Bij hem kon je alt.ijd EerechE voor
de erenaam: 'LENS-stasie' oftewef 'sEi1 zijn, mondje

aàs oncviel hij ons veel Eé vroeg.

da
vrij
HeI

TINUS van ZILFEOIXT. wie kenE hem niet, De Stuwende kracht achter de, waE wij nu noemen,
de tENs-huisdrukkerij. NieEs was Ue veel; zelfs niet toen htj op een keer een bladzijde'of t.wee (farce majeure) opnieuw diende E.e dupliceren. Kwam je vroéger in zijn LENS- - -kanerr werd je eriic gegoöid. ÀlEijd zeer begaan met LENS, zÍjn LENS-revue en op fijd
ons er op aEtent Ee maken op heE verschijnen van het clubblad meL feèsLdagen.

PÀI,L van den STEEN3 LENS-er pure sang. De 'schrik' van de redactie. A1tijd wijzigingen
meestaL over de dead-line heen. Kreeg altijd zijn zin. wilde ook sEeeds daE ieEsje
meer. Kreeg hij danook vaak.

verder dank aan onze vasEe schrijvers. zonder hen nfet.'zo'n gevarieerd clubblad. we
noemen, naasÈ Gijs langs de lijn-- Dominee Ad Gïem - B. Bar retje, enkéIe van onze
vast.e schrijvers. zo $ras daar Rob, Ruud, Guus sr, Metis en Paul. NaÈuurlijk vergeten we
ook niet de 'under cover' ,schrijvers. naasE een t.oeschouwer, moederB enz ook bv The
Baldhead en Snorrewiet zky.

we stoppen er mee. NaEuurlijk verdwljhen we niet geheel van het. 'strijdEoneet'. ToE 1

september blijven wij de zo vertrouwde LENS-revue maken. lndien er zich dan nog geen
nieuse redacEie heeft gemeld dan . ,.,. heeft onze vereniging, naasE dé vele anderen,
een grooE probl,eem erbij. wanE wat is een vereniging zonder represenEatief clubblad?

Albert 8[ Cees

BAR NIEUWS

PPPFFFFFFFFF heE sei -
zoen zíL er eindelijk op. We

ook de gevoerde wervingscampag-
nes voor meer barkeuken mensen

zijn Èoe aan rust en vooral vacanEie.
Even nu eens lekker niet aan LENS denken
en vooral nÍet aan bar en keuken.

was bijvoorbaaE gedoemd te mislukken.

Evenals het ludieke pLan om eens senio-
renelfEallen in te schakelen voor een
paar uurEjes. Nee, men was (me! uiÈ.zon-
dering van een team) nieE zo happig op
diE toch ereL leuke werk.

Bovenstaande lijkt de indruk te wekken
daE kommer en kwel is bij deze disci-
pline van TJENS. Dit is echter nieE het
geval - Wat. dachE u van het. barmedewer-
kersoverleg dat eíndelijk regelmaEig
gevoerd ererd. De sponEane aanmelding van
veel jongelui om te komen helpen in wel-
ke voor vorft dan ook. Kijk, daE gaf de
burger weer $rat moed om door te gaan..',

Kortom de barcommissie (BARKO) is nog
steeds opzoek naar de ideale werksitua-
tie voor iedereen. En denkt u nu dat u
uw sEeentje hieraan wilt/kan bijdrage
dan benE u naEuurlijk van harEe welkom!

zo het. seizoen evaluerend (daE hoorc er
bij) ontkom je niet aan de vraagsEel-
ling: 'uIaE ging er goed en wat fout?'
NieE alles is namelijk op rolletjes ge-
gaan en glng vaak niet.zo a1s we ons dat
hadden voorgesteld. Er is, ondanks goed
bedoelde pogingen, nog st.eeds geen vast.
(mogen we het zo noemen) bar/keukenbe-
leidsplan. Ook onEbreekt nog steeds een
duidelijke taakomschrij ving meE daaraan
gekoppeld wie voor wat verantwoording
dient. af Ee leggen naar het besEuur en
derden t.oe. Dus probeerE een ieder op
zíjn/haat man.ier (al1emaal goede bedoe- ..

f-ingen) er wat van Ee maken. Gevolg is
een wa! chaot.isch geheef en ongemerkL en
onbewusÈ begeeft. men zich op het op heE
terrein van een ander.

MeÈ een vèe1 Ee kleine ploeg vrijwilli-
gers vras heE diE seizoen echE roeien met
de riemen die we hadden, Er werd door
.veel mensen Ee veel uren gedraaid en dat
kan nooiE qe bedoeling zijn.

WJ WENSEN IEDEREEN
EEN PRETTIGE VAKANTIE

de rcdactie dankt haat sponsors ADREPAK en HAFO, íoto & video 'do JONGLENS-REVUE' - 5 '
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Evenementen Gommissie

WwaE voor de BÀRKO. geldE is ook-wan toepassing op de Evenementencommis -

àÏà iÉnól .-ni i:'it-g.noeq ideeén om voor onze jeugd iets exÈra's te
il;"'a;' àríè""-ió"Ëuur:.Ë"1-óÀ man/vrouwkrachr. onrbreekr nu eenmàal

il;; il.-;ir-seiroen auÀ--4eiàas nieE verder gekomen dan heE sinter-
i.iIà"iéË"r-"" àà ii.vuu"["iiàr. -ó."óàs werk v.oór één Dersoon zou ik zo denk

hadden we bÍngo's, p"rreïiËIËi"i,- àó-làto"*ae vossejàchE' sportdag en.aIs
van het seizoen r,eu p"p"ràii. -iÈírs- relsj e (vaak 3 bussen) naar DrievlieE'
aankomend seizoen ,eu. tèàiis".en en dal zou préchÈio ziin, dan dienen er

;Ï;#;-,i;;-ààí iè *"rà!;-;-i; àe nKo zitting t" i"*"i' Belansstellins?
even contacE op *.. ,r-..,à-ï,n"'sitià" (361 52 08) of PauI v'd' sEeen (397 0

;ié; ;;;;;i;"-àaài ooe.tr De jeusd is er u dankbaar voor'

en. vroëger
afsluiEing
willen vre dit
minimaal DRIE

Neem dan
1 sa) . Tip:

EKO

D ES Voetb a
IE s

oRE, heE is dan we] opgeheven, maar we wil1en toch nog even terug.
ËriÉr.Ë"-"p-oe meiden èi dè trainers, die hebben. meegewerkts aan-heE.. '
il;;;;;a;: fràt ,u= een tàure cijd; we hebben ook veel leuke wedsErijden
#il;à;-;Ëi ïóàr"ó"gài"riài iussé"aoor' wij wensen degenen die bij een

i"àéié "o"tuarclub-het 
gaan proberen veel succes en denk nog maar eens

;Ë;;-";-ài; leuke tijó dÍe je op LEN's hebt sehad." " :

DIT WàREN DE SPEI,ERS:
t

t rr, à. laatgÈe vrouw ' checkte eeng een
fii ".t diqhEbij en dat liep fataal af,
r"ruftaat r een ÉI.,l, oog en een afgekeurde
Ë"ii-àii is een goede sfeereeer en heeft
onÈ een hoop geleerd. , . r1 ,. .

ÀJícaljr: de rèchtËback; vaak vrolijk of we
í"u *o"""r, of verloren ' Deed altijd haar
Ëà.t;, aII..., Boms een beetje Eechnioch

I,IARISKA t de dóelvrouw.'DiE i6 onze grot'e

"."i1. zil sEond in heb doel en niet al-
iiia ..t óoede zin. Maar ollÍe je v'eet
heÉ, zondér groEe 6murf kan heE fee6t naeE
beginnen.

,JÀCEaB: de linkgback. Gelieve uit Ee kij-
Ë;-;;. dit persoon. schopt haïd en. vaak
.i.tttirrqtoo. . 

- Maar gerichb of niet', haar
U"ii"" ía"t t"" altijd we1 iemand of iets'

ANeaI']:QoB: dè rechÈBbuiten' Kon de laat'EEe
tiid niet meedoen vanwege haar rug, maar
Àiórra co"t (en graag) Iange de lijn ons
aan te moedigen.

alNosI'A, de midden-mid. Haalde 9 van de 10

tÀr "t"..a" 
capriolen uiÈ aP het veld,

die EomE lukte en some niet' Kon ook vaak

"ii ft""t voetbalschoen schieEen' Dits Per-
ràà"--*""t je ÍiE de buurt van.de andere
Dereoon Jackie houden, wanE zll vormen
í;;;.1 een gevaarlijk duo oP het veld'

ÍÀ.lÍÀxÀ: de linksbuiEen. Deed ook goed haar
i."í. zi: en MariÉka wijken bij.een (voet'-
Éal) probieem niet van elkaarE- zijde'

PÀO.LÀ: de vooratoPper. Zij en Manuela wie-
àe1à".t ,"1uut. van plek' Zij was één van
de rustigote van het team, maar zeker nLec
de minsÈe.

XÀxrN: de linkEback. Ze zou eigenlijk re-
sèrvekeep6ter worden, maar na eell paar
blegsureè in het doel, waE dat t'och
niet de veiligece ptek in heE veld' Ze

bleef bach maàr 1ièver op haar eigen Plek-
je..

PI.i:sc ,rJA I Heeft weleens epiE€ ge6Eaan of
rechtshalf en wa6 de kleinste van on6
Eeam, maar zij deed niet onder voor de
EeqenDartii en zette alEijd door totdaE

""í bieseri" aan haar AchilleEpees haar
een tijdje buitenePel .

So8ÀÍtrÀ: ook zij 6tond weleens'spicg o!
haff. Deed ook àoed haar best. Haalde de
gekete dingen uIc, maa, deed diÈ nooiE op-
va1lend.

De tsraineré EDWÍN XÍ/ÍX en ,rÀll .L.À!'ERS ;i1-
1en wij heel erg bedanken voor hun goede 

-
wi1 orn-one te tialnen. Waarechijnlijk had-
den jultie ook net ale one graag gezien
dat het damesEeam een aucceg was geworoen '
Helaa6 hec heeft niet zo moge zijn . " ' '
maar jè weet maar nooiE . ... ' !

lÍtÀ RI;IKERÍ, waE onze aflerbeeÈe verzorger'
Bii ons team heb je niet om werk verlegen
g"i.t.n. Bij etke-wedstrijd ging er wel
éentie onderuiE. Maar van vaIIen en op-
etaaÉ moet je leren toch? Hartstikke be-
dankt voor a1leÉ !

De bovènstaande personen hebben we genoe-
md, omdaE zíi LoE.heE 1aaÈeEe bij het Èeam

zijn gebleven. ,

Natuurliik worden ook bedankE voor hun
hUlP: .LOiS, frTBTET" AI,DRBY , TLSE,
DENOTRÀ, 9HAQVÍÍi'A, NANCY.

l{ET DAMESTEAM
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re
van het urnko ende seiz.oen

De tweede LENè-revue van het komende sezioen valt in uw brieven-
bus of op de mat op 14 augustus. U wordt vriendeliik verzocht de

kopij voor deze LENS-revue zo spoedig aan te Ieveren bii:

Albert Miltenburg (Hengelolaan 9E1) of Cees Alting (Uddelstraat 137).

: UITERSTE AANLEVERTERMUN:
in het clubgebouw op maandag 11 augustus voor 20,00 uur.

I

adreÍrak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook CANON digitate lotokopie
in kleur!

voor mailínggemak

. Direct Mail

Kerketulnenweg 6 2544CW Den Haag

Tel. (070)359O707 Fax (070)3295168

n
prin ÍenvaQcc

rO'coD s t,b
te-inni

eptoi
ttibíl

ng

U!.., ver rouwde adres vogÍ hel volledrg verwerken van uw marlings

advertende

advcncnde

advenenfie

W!ïTE KRUIS b.u
- Kobaltstraat 26

2544 ËV Den Haag
IeleÍoon: O7O-321 1?21

. Garaae AssendelÍt B.V,
Kobaltslràat 26 2544 EV DenHaag

adYenerde

WnderVelde d\?Yerlmje ffiffi
7)nkwert 27
25++ ÉC Dcn Haag '
Íf,.. 070-1661174
Fax.: O7O-lö75791

Zo«crmccr
Tcl.: O79-16lL2ll

SUDMEIIER ZONWERING
" zuiderparklaan 25 DEN HAAG tel.:323 35 62

Ae JONGLENS-REVUE'de rcdactie.dankt hàat sponsors ADREPAK en HAFO. íoto & vtuteo 7-
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Jrtlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ATGEMEEN CONTACTPERSOON: Paul van den Steen,
ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

r ONG LENS- HOUDT LENS JONG "/ il;;"J,*rit=ru',ixi*.x"m=ffi: ti"iffiHi,ïril."ïL=i'ÍE"r;.?3ï"ïà!." ".de leiders de jeugdEeams langs, zal iedere leider iets geschreven hebben ??? Wij hopen
heE van i,reI. Natuurfijk vermelden wÍj ook deze keer aIle eindsEandén. Eeí opmerking
daarbij van onze kanE is dat voor de meeste teams de kompetitie niet is uiE.gespeeld.
Een onbewredigend gevoef geefE diE. en e,ij hopen daÈ diE volgend seizoen beÈer wordE
geregeld door de KIWB.

DaarnaasE kijken wij alvast vooruit naar het komende seizoen L997/L998. We vermel,den
voorlopige, J I

selektieË of Erain ingsgxoepen en de voorlopi§e trainingstijden. Tel. eurst el l ingen zullen',
niet Ee voorkomen zijn want nieE iedereen kan in de selecEie iitt.en..Toch zijn de ,-
selecties door de trainers en hoofdleiders na veel overleg EoE sEand Eekomén. Gelukkig
hebben wij voor aIle'groepen Voldoende trainers gevonden zodat ieder jeugdlid aan zijn
Erekken zal komen. -:

AIB Iaat.st.e geven wij nog een opsomming van de. Eaken dÍe door vrijwilligers opgevuld
moeten gaan worden. want Iaat een ding heel duidelijk zijn de jeugdafdeling van LENS
woxdt gerund door vrijwilligers die er ook nog een fulltime baan bij hebben. NaEuurlijk
maken zij fouEen maar dit komE ook:. omdat zij te veel hooi op hlin vork rmoeten nemen.
MomenEeel zijn er veel Ee weinig vr.i j Í,,i 1I igers bij.de jeugd op LENS.. DiE is vragen om

ï,ees het geheel maar eens rusEig door het. is echc het lezen'waard. Zijn er vragen of
heb je inEeresse om ieEs voor de jeugd van LENS t.e gaan doen neem dan kontakE op met
PauI v.d.sEeen (0?0 - 3970].54). Nu is er Lijd genoeg om eens rustig over van aI1es Ee
praEen. Maar laat een ding duidelijk zijn:

,.,.t- *..r.,r . 1:

* !!!! HULP IS ECHT HEEL HARD NODIG IIII *

'- ENS Dl HAALT HET NIET

L o" sEarE was véeIbelovónd. IrENs nam het injciatief en kreeg de eerste tien: minut.en wat kleine kansjes. De eerste uitval van DSO was raak en snel daarna
rrerd heE zelfs 2-o voor Dso. De wedsErijd was gespeeld en IJENS kwam er niet meer aan Ee
pas. DSO ]Íep uiE naar 5-0 en vlak voor tijd deed LENS nog iets terug middels de
penalty van Michael DrosEen (5-1). NaEuurlijk was er veel verdrj,eE na het }aat.ste
tluitsignaal . Dat hoorL erbij. Toch troosteide woórden van menigeen en natuurlijk
bloemen wanE juIlie kunnen terugkijken op een heel goed seizoen. .

ENALTYBOKAAL

P I ' . .'
Itatuurli j:<.. tomen wij nog even terug op de finale van de penalEybokaaf van
district wesE 3j 0p zat.erdag 31 mei wist Paul Knorr van-LENS Bl,door heE winnen

van zijn pot1e, de finale te halen. Zijn tegenstander,de ons zeer bekende Ricky '

Kreuler,was hierin net iets sEerker. Toch is een tweede plaaEs een fraai result.aaE
Pau1. Domingos Lopes de BriEo van LENS EL legde beslag op de vierde plaat.s ." ook 'díE is
een knappe prestatie. .r .i

L
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K LEDING.RETOUR !!!

Helaas is nog nieE all
evenEueel hersEè1len e

t.rainers, I e iders en spelers (

of andere spullen van LENS li
in augustus. '

e kleding teruggekomen. Dit is vervelend want alles
n invenEariseren konden wij daarom niet. wij vragen de '
ouders) om Eoch.nogeens goed E,huis te kijken of er kleding
ggen.. rs dit zo neem diE dan mee naar de eersEe Eraining

,^ ONTRIBUTIEBETALINGEN 96/97 EN 97/98

í-.t *oo steeds ziin er een aanEal leden ÍrieE een conEribuE ie - achtersEand over heE

- 

arletopen seiioen ?? wij benaderen deze personen nog eenmaar schriftelijk
alvorens we déze schuld doorspèIen aan een incassoburo. In dat geval komE er direct een
forse boeEe bovenop. fiet leuÉ maar wij hebben er genoeg oni gevraagd ! ! ! Laat het niet
zover komen en betàal direcE op giro 336711 t.n.v. penningmeester Í,ENS E.e Berkel en
Rodènrijs. voor heÈ nieuwe seizoen worden in juli de nièuwe cont ribut iebrieven en de
ÈoegangÉkaarten toegezonden. ons verzoek is om per omgaande,de nieuwe contribuEie te
voldoen of om een auEomat.ische betaling Ee regelen, DiE voorkomE lmmers heE vergeten te
becalen van de konlribuEie..HeE kan ooÈ zijn daE de konEribuEie is verhoogd. Op de
algemene ledenvergadering kan dit. besloten zijn. ts dit zo en er wordt al d.m.v. een
auÈomatische overschrijving beEaald vergeet dan nieE om het bedrag aan te passen.

zo zAG DE IEUGDKOMMISSIE HET!
Ook de ieugdcommissie heeft natuurliik een bepaalde kiik op de verrichting€n van de ieugdteams van

LENS. Natuurlijk bekiiken zii 'het van een grotere afstand dan de spelers, trainers, leiders en sommige
ouders dÍe er wekeliils bovenop zitten. Maar ook zii hebben een visie als hoofdleider van de groepi .

Lees het maar eens door en vergeÍiik het eens met. de mening van de leider en met wat ie er zelf van
vindt. Benieuwd of er grote verschillen zlin.

t,

SEIZOEN OVERZICHT
A/B KLASSERS

door Paul van den Steen (hoofdleider) ''

LENS A 7: Eind mei geen kompleet LENS À1 . Í,laE moesE daE

1,6 punEen waren voldoende om in de hoofd-klasse Ee blijven. Een zeer goede presEaEie
van de spelers,de Erainer en begeleiders.

LENS Bl , Kende een zeer goede starE en IÍeE soms heet aardig voetbal zien. Rond de
winÈerstop . zakEe heE e1fEal zeer ver weg en ook het. voetbal IieE te wensen over.
GeLukkig hervond B1 zich weer en maakÈe heE seizoen redelijk af. Een achEsEe plek in de
hoofdklasse was heE hoogsE haalbare omdat de echte klasse in dit elfEa1 onEbrak en Ee
veel spelers op hun Eop liepen te voeEbalLen. De 7-daagse criÈ was zondermeer een
hoogtepunE

LENS 82, Dit. etfEal had best wel een aant.al aardige voetbalLers maar helaas was de
echt.e wiI om er echL iets van te maken.óieE alEijd aanwezig. Hele.st.erke sedstrijden
werden daardoor heel makkelijk afgewisseld met hele slechEe en irriE.ant.e wedsErijden
met veel gepíngel, gemopper eÈc. Toch blijfÈ voeEbal een teamsport. waarbij ook,serieus
trainen noodzaketijk is om EoE goede tprest.at.ies Ee komen. ook dit liet bij een grooE
aancal spelers Ee wensen over. Niet echt.geweldig allemaal maar gelukkig ging e.e.a.
heE. de laaEsEe maanden weI een heel sEuk beEer. DiE geefE hoop voor volgend seizoen.
ÀIs nu ook de ouders eens waE. meer voor het vervoer gaan zorgen dan kan heE be§t nog
we1 vrat worden ook.

worden in de hoofdklasse ? De t.rainer, een aanEal spelers en de hoofdleider gingen tot
ln augustus aan de slag en opeens stonden er een kleine 20 spelers op de ledenlijst.. Nu
nog de taak om er in de oefenperiode een zo sEerk mogelijk A1-e1fÈa1 van te maken.,Geen
eenvoudige opgave en het ging danook met horEen en sEoEen want de.vàkanEies liepen heel
lang door en er was heel duidelijk een Eaalprobleem. Bovendien was er geen keeper en
nauwelijks vervoer - Toch begon ook voor À1 de competitie.rRedelijk snel werd een keeper
gevonden maar de resuLEaten bleven Eoch r,raE achterwege. Gelukkig werd er tegen vI,C 4
punten gehaald en zowel Í,aakkwarEier als verburch leverden Ewee keer 6 punEen op. Deze
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LENS 83, Een leider vínden was hee] moeitijk en eigenlijk is heE nog sEeeds niet
oelukr- Tach moqén wij de heren van Beurden en Siliakus heel dankbaar zijn waít hoewel :

;;iï;È ;r;; ;;Ë; a.rbíeÈrOJ., hebben zij jullie toch door het seizoen heen gebrachE.
Í"i rïà-r""ià";;à;"-àli -b;;È wer want iiriie Lieten vaak leuk voeEbal zien en regelden
óóL ièuf veel zelf, p" *inàuie punten waren de trainingsopkomsE -na- 

de winEersEop en heÈ

rài"à... voor dit laaEsEe moeten wij bij de ouders zijn' De aanda-c!! was op een

;;k"ii;g nà-àcirr minimaal. ,lammer hóor wanÈ diE Eeam verdiende beslist meer met hun

óöËà" 
-pi"Ëi.i i;; i; à" kompetitie en heE bereiken van de hatve final'e in het bekerEoer-

iooi. -

SEIZOEN OVERZICHT C-KLASSERS
Z door Ruud Vereecken (hoofdleider)

Dit seizoen was heE zover, een landelijke compelitie voor
c-Èeains. LENS Cl mocht, mede door het Íesultaat van heE

\-
ri

voríg seizoen aan deze zware opdrachE mee doen' Trainer
Ramon had van Ee voren nàiu"rii:X àties ulrgeiekend, minimaal 18 punten halen en je
houdt drie andere ploegen onder-Je- Deze opóracht gaf hij.zijn spelers dan ook mee' De

ïó-;;";;;-r;;àà" - 

=ii,n"Ët ""ÉJ 
gerràara, waE àeker. een complimenr waard is. Jammer daÈ de

finale van de beker "et "ièi óàtraafO werd (zaL hec weekènd nog in de benen?). wanE dat
hadden jutlie zeker verdiend.

't .:

LENS C2, kan cerug kijken'op een geweldig en leuk seizoen' DiE is een pluim voor de

spelers, en zeker voor Leo, jul1ie t.rainer. Hij wist van deze spelers een team Ee maken

dàt ats erare Kampioenen de. compecit.ie heefE afgema?kt '

LENS C3i was een téam meE.een geweldlge Era iningsopkomst., bijna elke vrijdag, wa! een

rotdag is om te..Erainen;. waren de meesEe slelers aanyg7ig. VeeI wedstrijden werden meE

óioce-cijfers gewonnen. S;fjÉig is tÀt aau}b* dat ju11ie-mede door.de dwalingen van de

ËivÈ-oé-ÉóÀËóríiià'"i"c kànóen-afmaken. Maar eigenlijx zijn jullie gewoon kampioen.

LENS C4, in EegensEelling Eot C3 was de Eraini ngsopkomsE bij jullie heel slecht. Dat

i§ zeker nieE leuk voor een leider, die er t.och een hoop vrije Eijd in.heeft gestoken,
È., ààr, noer"r, we heE niet eens over de Lrainer te hebben. Toch hebben jutlie aardige
wedstriiden qespeeld. Een ding moeteh sommige van .jullie Eoch eens leren. À1s je , '

làt"ià"Ë= -iirËÉ-[À" Àp.t." bel-dan gewoon op-tijd aÈ. pat maakt het voor iedereen waL

jaar weer meE pLezier het. een en ander voor 
" 

.

óp ecnc aat juilie het ooÈ leuk hebben gevonden.
s snel weEen, wij zijn ook niet perfecE. PRETTIGE

'j

Tot s10t voor iedereen: ik heb diE
de jeugd van I,ENS mogen doen. Ik ho
MochE diE nieE zo zijn, laat heE on
VÀKANTIE EN TOT VOITGEND SEIZOEN.

/)l

SEIZOEN OWRZICHT E.KIA.SSERS
I :: door Leo Straub (hoofdleider)

HeE is alweer een jaar geleden daE ik een stukj e schreef
voor ' 'IONG-I,ENS' HeE Iijkt. nog maar heel korÈ geleden.
Er is in heL afgelopen jaar genoeg gebeurd om een heel
dik jaarboek te schrijven. Maar daE zal ik jullie nieE

aan doen. trle I aan dus maar snel over $raarvoor we het allemaal voor doen n1 voetbal.
Cnze selecEiespe lers hebben naar werwachE ing goed gepresteerd onder de bezielende
leiding van Theo ,Hoefnage 1en PeEer Hoet.. Ook was de heer veraar bij de E2 duidel i j k
aanvrezig en onze j ongens hebben voéEbal van heE hoogste niveau lat.en zien. Hoogtepunt
was natuurlijk de wedsErijd Eegen AJÀx op het Eerrein 'De ToekomsE' in ÀmsEerdam. UiE.

de overwinning blijkE dat er genoeg Ea lenE op LENS rond IoopE, zoals Danny v.d. sande'
Hij gaat. ons verlaten en heE proberen bij ADO/Den Haag. ÍlJij wensen hem veel succes!

Í,ENS E3 heeft. het zeker in het begin van diE seizoen niet makkelijk gehad. Dit had mede

ià muf.en met de vele verschuivingén met de andere Leams; Gaandeweg heeft diÈ Èeam Eoch
,;n piàf.:" gevonden. De heren Àbàrqi en v.d. Bróek hadden de leiding en deden dÍE meE. ,

."Ëf'piuii"i. Zij konden goed het rioeCbal overbrengen op onze jeugd. Op_menig Eoernooi 
,

hebbeir zij hun tègenstandérs overklasE. DiE bleek vooral op heE eigen LENS-EoeInool .

v;;;-à" jór,gens díe naar de D gaan,$,iI ik alIeen maar zeggen heel veel succes en laaE
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HeE nieuHe team LENS E4 onEsEond omdat er veel jongens-zich aanmelden om Èe komen
voetbal]en. wij waren dus genoodzaakE een nieuw Eeam in he! leven Ee roepen, daar er
anders te veel gewisseld zou moeEen worden. Deze ingreep is niet overal in goede aarde
gevallen. Maar wij hebben geprobeerd een zo eerlijk mogelijke verdetring t.e maken. HeE
bleek daE dit. Eeam, vooral in de laat.sEe wedsErijden, zich goed manifesÈeerde en daE de
mix van ervaring en nieuw t.alenE heE goed doet. ,Jongens ga zo door en verlies heÈ
sportieve nieE uiÈ heE oog. , .'

ook LENS E5 (her eirige team met een meisje {will-ekè} ih trun gelederen) heeft in het.
begin van dit seizoen veel wisselingen moeEen doorstaan en dat kwam heE Eeam niet t.en
goede. UlÈeindelijk sEond er Eoch een team rrrelke vele tegenstanders compleeE wegspeel-
den. zij. lieten zien !,rai de beEekenÍs van 'teaÍnbuilding' srerkelijk is. ook jullÍe
hebben diÈ jaa, twee leiders gehad. In de 1e hel.ft i,as dit. de heer Sabah. He1aas door
drukke werkzaamheden moesE hij afhaken. In de heer Brit.tijn werd een prima vervanger
gevonden.

Bij LENS E6 hebben wij ook vaak nieuwe jongens aan toe moeEen voegen. Dit had Eot
gevolg daE. het voetbal wat minder werd. Gelukkig ging het. in de 2e helfE van diE
seizoen stukken beter en Iieten jullie zien wat. voetbal is. Bj.j jutlie ging heE soms
heel vreemd. EersE werden jullie geheel 'afgedroogd' (diE beEekeng behoorlijk verlie-
zen) 9m vervolgens t.egen het. zelfde team te laten zien dat dit een vergissing was. Het
Eoernooi in Breda was één van de hoogEepunten. :

. SEIZOEN OVERZICHT F-KI,ASSERS
/ ' - . door Ruud van Herp (hóofdlelder)

Door lElVS F3 en F4 werd en alcijd om.1L.1s uur de thui sw.edstrij den gespeetd. Bij F3

waren Dhr. z. cungör en Mw. T. van Bommel de leiders, ziya was ook nog Èrainer van diE
Èeam en Thea maakie dikwijls hele leuke verslagen. De spelers speelden een leuke partij
voeEbat.HeIaasb1evensommigesPe1erstevaak(zonderber:icht)weg>>>>>

BESTE Í,ENSERS

Dit seizoen ben ik begonnen met een nieuwe Eaak binnen
LENS, naasÈ trainer en leider werd ik gevraagd om hoofd-

leider F-klasse te wordei. In heE begin was dat toch een beetje.inoeilijk en vreemd,
allerlei zaken kwamen op me af, opeens werd ik de vraagbaak van bijna alle ouders en
spelers. ook kwam ik door deze funct.ie bij de jeugdcommissie en dat. is mij prima
bevallen. Heel. veel zaken vrerden hier besproken, en dat leverde toch weer posit.ieve
dingen voor onze jeugd op.

Denk aan heE voetbaldiploma, het onderlinge zaalt.oernooi in de sporthal ' 'T ZÀNDJE ",
het. oliebollenEoernooi en nieE Ee vergeten heE Sinterklaas feest. Deze activiteiEen
vrerden door ons jeugdbesEuur in overleg met de evenementencommis s ie op zeer korte
Eermijn geregeld. NaÈuurl1jk willen wij volgend seizoen nog meer gaan doen voor onze
jeugd, maar. helaas hebben wij daar zelf geen tijd voor, daarom roep ik alle ouders op,
om plaats te.,nemen in ons acÈ ivite i Len- team zodat er in heL komende seizoen nog meer
voor onze jeugdspelers kan worden gedaan. KOM OP OUDERS, meldt je aan l!! Zo, en dan nu
een rondje tangs de F-k1asge.

Ik heb onEzeEtend genoEen van alle spelers van onze F-klasse. HeE. was altijd reeer fijn
om op zaterdag bij aIle thuiswedsEr i j den te zijn. De thu i swedst.rlj den begonnen alcijd
om 09.30 uur voor onze FL en F2, over F1 kan ik kore zijn, daar wag ik zelf leider van,
die knullen heb ik iedere week zien voeEballen, en dat was genieten, de spelers en
ouders waren een. hechEe vriendengroep en hadden samen alEijd veel 1o1 .

De knullen van ZEIVS Fl waten nooiE Ee beroerd om bij andere p-teami in Ee wallen
wanneer dic. nodig was, en dat._ siert. deze groep nog me:r:.

LENS F2 had als leider Dhr. s. otEerspoor. Deze man liep somE het. .vuur uit z'n sloffen
om alle spelers op tijd aanwezig te laEen zijn. vaak moest hij de spelers uit. bed
bellen en indien nodig wilde hij ze nog ophalen ook- ÀIs de spelers er eenmaal waren
dandedenzijaI1emaa1enormhunbest,erwerdvee1gescoord,goedverdedigd,enhet
keeperswerk was perfect. Jammer genoeg kwamen veel spelers te weinig naar de training,
anders hadden jullie Eegenst.anders het nog moeilijker met jullie gehad. Ook werd dit
t.eam op een geheel nieuwe wijze aangemoedigd door ouders. zíj zongen een zelf gecompo-
neerd st.rijdlied voor LENS. Misschien dat deze binnenkort op CD verschijnt. Ook had dit.
Eeam een invalteider, Dhr. Rocha, deze man nam de taken uitsEekend over als SÈefan er -'een keer niet bij kon. zijn. Heren, bedankE en misschien EoE volgend seizoen.

de rcdactie dankt'haaÍ sponsots ADREPAK en HAFO, toto a video 'dI.JONGLENS'REVUE' - 11 '



bij Erainingen en wedsE.rijden. ziya had hier'Eerecht geen goed woord -voor over' De

;;i";;;arià.Éing tussen de-leialers- en spelers was fanlasEisch en meE de ouders werd veel
gàspiàLe" en ei werden onderling leuke- dingen- geregeld, zoals het.kopen van een bal, na

iààËre ,easurijd een versnaperi;g voor de ópelèrs, allemaal positsieve geluiden uit een
gezellig Èeam.

LENS F4 scond onder leiding van Dhr. R. Urgert en dit team sEraalde plezier 'uit'' De

ouders (vrienden) konden goed meÈ elkaar overweg, de spelers hadden weel pleziex' veel
j;;;;;=';;E-ài; iuàm r.ra.Ë"-Èijnà àrii:a rraineí. Er wèrd heel leuk sespeetd door diE
team, elkaar netp", 

"torrd-"oó.óp, 
takei over'nemen r,terd perfecE geregeld, een leuke ad-

interim leider Rui aos sàntós, èàn heerlijk kersEontbijt, alles vías EoE.in de puntjes
gËiósÈla. Bij dit. t"u* rà.iàè'je jezelf cÉuis' ren prima contacc nl:!,-]?id"t" Richard en

Ë;i;ï;Ë-*;a'aà ànàere o"à3r" Ëàa'it àón uijzonaer ieuke band, we'hebben onderlins weel
qeiàcfre". F4 bedankE .roo, h"t afEelopen seizoen en succes in heE komende seizoèn'

LENS F5 e, F6 konden iedere zaÈerdag lekker uitslapen want de chui swedEtl ij den

begonnen pas om 13.00 uur. F5 uas hefaas een beeEje hec probleemkindje. van Í'ENS ' veel'
;iË;;iilgè; vàn leiders, vaak andere spelers., . speiers 

. 
dié _gewoon nieE kvJamen voetballen

i;;;à;; ài re Èerrenl . ne Éiàininsen wèrden bijàa altijd dóor dezelÍde spelertjes
È;;àaÀa, àn deze spelers zijn.dan-ook behoorlijk vooruiE gegaan in het voeEbal .

ouàài= à" spelers àie wel uitiid aarr,r.rig waren lie'en dat dan ook horen ook. Deze

iràiàà-ràin ;prak alrijd rroi i"É over hun kinderen, ook al hadden zij verloren, en daE

;G;a à;;; óióep. vuuÉ r,eË-ir.-!tàa" r.e tiit<en naar de spelers. Een keer_kwam zo'n klein
jocniu .tr"t-*ij- t.oe, stak z'n handje uiE én sprak de volgende tekst';-'!Drr I{AS DE

MoorsrE MrDDÀc vÀN,M,w lËvBt.ti; àà"]Éia lu a]s.ïotwassen kéreI-toch we1 even meE kippevel
;;-J;-;r*;". ook'krees ir. "à" "i,erérrj 

ós 
. 
mooie Eekeninsen.9l ?9" ::rl-gntworpen

"'o"ËÈuiàipro*à 
. our. Éeu--1<-àfiËààal Éhuis aan de muur-gehangen. De afgelopen maanden

;;;:N;;h;ït; àà óiàu" net ieidersctrap op zich. Voor haai r,,as dit seen gemakkelijke -
klus, maar op rJENS ,"r""-rij-iàÉÉ nfïj à"t ook.diE Éeam iemand had gevonden die actief
mei àe Xinaeien bezig "r.".-órà.." en épe1ers, ik weets zeker daE in hets komende seizoen
àiies veer berer woràt geregetd. Tot. ziens ! ! !

De jongste groep was LENS F6. DiE team sEond onder leiding van Guner Karabocek. een :

fijie Ëerel die alEijd leuke verslagen schreef.over zijn Eeam,. v'aE de uitslag dan ook
,ràË g"r"u"t.. vooral Éet werslag ovei uONSTER ligt nog vers ih heE. geheugen, monsEersco-
re, mons terverhalen, spelen tegen monsEers, *'e,iin hót maar, machEig mooi' Vaak.heb ik

" 
iàu"-ËijÈË, 

- 
nàar aà rieiÀijèÀ-"à" LsÀts, ei liepen hele leuke voetbalterEjes bij, de !

óude.s sÉonden de kinderen àrtiia rt:.nt< aan te moedigen.
Ài-rera er verloren, ae ÀuAàis én spelers hielden aIÉijd de moed erin. ook wisten deze'["."itj"" alrijtl we1 e."-pààr mooie'goalgjes er in Ee àchoppen. Hoe ze dat deden is
.iàói-Àíí-"óg iÉèeas een .àààler. ir. Éoop. óut de sperers voi-gend seizoen ook weer bij 

1

LENS hui kunsten gaan-vertonen. Jongens bedankt voor het fijne seizoen

e1s laaisre wil ik roch een klein woordje'richten aan afle vrijvrilligers van onze
;;;.;r;iË: Àir"-i"iaèr"-;" ;;;; p-ieula wir ik sraas bedanken voor.hun enorme inzeE,
;i.ilË_à;iiÈ_"orgenaseizoenweerèen-beroepopju11iemagenkandoen'
De J eugdcoöralínator Paul v.d. sLeen trad !r!! afgetopen seizoen weer_heel erg druk. mec de

werkzaamheden voor LENS. ii: piófÀ"rae 'a1lès. ii goède banen Ee leiden en dat is hém ook

;;;;-;;ffi-ëruÉÉ. pàur bedàni,t. . :

De ileugdco$ni8sie nam weer heel weel beslissingen en had heE erg druk meÈ nieuwe dingen
tó "àiii"""" en problemei-of-iu to"""t. tÍaar aÍtijd stonden zij klaar voor onze jeugd' '

Mannen grandioos gedaan.

De redactlè had het vaak zvraar te verduren. soms moesten bijna onleesbare Eeksten
,órààrr- opg""omen in de LENS-revue, soms moesten de verslagen worden ingekorE omdat' heE

fia;í Ë;;às ó"urscnreàËn, àaar' alt i j d probeerden z i-j a1les goed weer Ee geven in ons

verÉrouwde clubblad, perfecE gedaan mannen

Ook de evetreEentencoltuLsgle (Diana w. Strien) 'wil ik bedanken voor de leuke díngen die
;i; ]f, ;.;;;.i-:.órr" uiJà-ritae."o1Èooien. Deze coinmissie regerde heE sinr Nicolaas-
feesE, de playback _ show, 'trlnaeruingo e.d. craag zouden wij dit in heE. komende seizoen
weer mee willen maken.

De bar,edevrerkers worden als laaEste genoemd maar hadden eigenlijk op.de eersEe-Plaats
*àeien t*omerr. AI deze vrijwilligers sÉonden van ,s-mórgens vroeg_tot 's-avonds IaaE

;;;--È";i inss t. werken ón daE-7 dagen per week. À1tijd hadden deze f.intastische
,nà.r"un t.t heel erg druk, en t.och moéste-n zij beleefd, aardig 9n vriendelijk de klanÈen
iï;Ë![.'ïi;;!fr *;; péÈjé ""ot deze.sroep meàewerkers af (ars ik er één op had)

ïà"ià"iiiCi, is n"g uirigÉ woord wat iÉ ovèr.jullie kan Sgggen,.bedankt en EoE ziens-' I

i;;;-j;iii" hoop ik daf er volgend seizoen waE -versEerking bij komt., misschien voelen
een aàntaI ouders zich hierEoe geroepen.
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zat er eigenlljk hel.emaal nieE zo rooskleurig uit aan
van heE seizoen L995/L996. Er was namelijk een totale leegloop
jeugd en er bleven nog maar 6 spelers over voor de A1.
zodoende Is er de hele vakanEieperiode aan gewerkE om alsnog e
de been te krijgen. Alle mogelijkheden werden benut. Bij de sE
voorbereiding had À1 Eoch 14 spelers.

heÈ einat
bij de À-

en team op
arE van de

of

De doelstelling zou Í.rorden; handhaving in de hoofdklasse!! Dit werd een hele opgaaf,
want meÈ een minimale bezet.ting en grote t.aalproblemen (een aantal spraken alleen .

Engels of Frans) zou hel karwei Eoch geklaard moeEen worden. voI goede noed begon de '.
leiding hieraan.

wij, Arie en Àndre, zagen al snel daE we met een groEe achcerst.and (voetbaltechnisch en
Eactisch) begonnen E.o.v. de andere Eeams. In het begin werden er veel wedsErijden
verloren, maàr dit ging gelukkig nieE EenkosEe van de sfeer. ondanks dat we zoveel
verscheidenheia aan spètèrs hadden, was de omgang meE elkaar en naar de leiding bijna
perfect. -

Iedereen van de spelersgroep was zo enthousiasE bij de E.rainingen dat ik besloot de
vri j dagErainingen ook. nog steeds dooï Ee laten gaan, ondanks daE deze alleen in dQ
voorbereiding gepland stonden en een gedeelte voor de wintersEop. Over wintersEop
gesproken. Die-duurde we1 heel erg lang. In deze periode hebben we getrainil op 'Kwiek
Sport.'- Eoernooivormen gespeeld in een gymzaal - een broodmaattsijd gehouden in
cornbinaEie meE een strandEraining - gaan zwemmen enz......
À1 meE al een koude scart, maar Eoch wel leuke periode gehad eraE de sfeer en EeamspiriE
alleen nog maar sEerker maakEe. Na deze vrinEersÈop kregen wé ook hel heuglijke nieuws
dat, indien er wedst.rijden r,rerden gewonnen (dit was ook voor de Eeams van 81 en C1) de
sponsor RIJSCHOOL PHÍLiPPO dit.zou belonen in spaargeldgu ldens . Per gewonnen wedsErijd
kon er"10 gulden en bij gèlijkspe1 vijf gespaard worden. Bij verlies uiteraard niets..
DiEge1dzoumogengebruikEb1jde9ponsorvoorrij1essen;aahvraagEheorieenz.

DiE kas een exEra stimulans ,ool iutti. en dit heeft er mede Eoe geleid dat vre volgend
seizoen weer in de hoofdklasse kunnen spelen. Ik r,ri1 iedereen, leider Àrle van SÈrLen
en de spelers MOON, DÍIIOEI, GRACILIO, 'rASoN, GHAzAIlFln, vÍRGÍ.t', AÍ,DEED, S,trIB, SÀllÍR,
EAISAL, FEEIT. ,rERRy, MÍTSTPEA, DODLEY en aIIe invallers van Bl bedanken voor het
preEt.ige seizoen.

door FRED GRENSI
elij

* eindigde op de achEsEe plaats-in de hoofdklasse* won Ewee keer van Gravenzande Sv en Laakkwart.ier* eon.van vELo en HBs, en speelde gelÍjk tegen hen
t r,ron en verloor van westlandia en Quick
k tégen vredenburch, en verloor,
keer van Scheveningen, \ruC, vitesse DelfE en Lyra

* speeLde g* verloor t* scóorde 4* speèIde m* trainde b

wee

* had een achterhoede die meestal bestond uíE MOËÀMMED, RAYM?ND, ;IoeEEM en RÀEÍED

* soms was río rP rechtback, en FÀIRÍD speelde regelmaEig laaEsEe man'

* DENlIrs was mid*mid, en .7OS rechEshalf, Eerwijl FEÍSÀI de vaste linkshalf was

* PÀUtr sEond rechtsbuiEen, IÍOË,N{MED, R,JfiED. FI'I..JD, MoNIR EN PAUIJO speelden in de
spiEs(niet allemaal tegelijk naÈuurliik) en BA'IRÀM EN EÀEÍD waren linksbuiEen

* ons g.rootsEe probleem was de spitsposiEie, waar eigenlijk SEDAT had moeEen spelen,
anders IEs.LEy ; helaas was SEDÀÍ langdurig en vríjwel permanent geblesseeÍd, en
IÍES.ÉEy haakte in oktober af, MOIIAIíI,ÍED kon ook goed spits spelen, maar een pLek meer
naar achEeren was Eoch beEer voor hem, en voor het. e1fEa1

* vanaf hatf februari speelde PAwo op die moeilijke plek, en vanaf begin april ver
scheenxÀ.Er.EDsEeedsmèerindepunEvandeaanva1,waterggoedging

3 keer én kreeg 44 doelpunEen Èegen
eer dan 55 wedsErijden of toernooien
ijna 70 keer

de rcdactie dankt haat sponsors- IDREPAK en HAFO, toto &.video 'de J1NaLENS-RE,VUF' - 13 -



kende een ruscig seizoen i
ploeg hadden voor de eerst
plekken. . .

nde want aI snel wèrd duidelijk dat we geen
en ook geen ploeg voox de laatsÈe driecompet it ie ,

ie plaaEsen,

* kende twee aardige 1e iders /irainers _ 
in de_ personen van Hans en Fred,

aardige ouders op oe alrriàiàiónd, die meehielpen waar nodig

* zag hoe Vt,C Eerecht kampioen e'erd,
den .

ET,RADTRÍ:

Dat is verdomd jammer, want dit elfEal heefE- diE seizoen oo

;;;r-à.';;àr;à i'óàiuui:.rar itei Een Ee beschikken' De wedstri
van Holland en ZoeBermeer Ehuis en vredenburch uiE zijn hi
,Ëà"Ëirlà ie!àn vreaenuurch - oP het Hoofdveld ! - was een
;;;;-;í;";;óóide comuinaties (Één keer raken); veel uiEges
;;;ï;'-;;Ëà k.epàr"retL. Nu schijnc het spelèn op tlet hoord
X;-;;; i;NÀ-;àèinooi werden er op hoofdverd rwee dijken van
íÍ.ËJiu:oèrti-À., r,eia.t . rk ben èr zeker van dat een hogere
zeker mogelijk was ge',eest '

VAN FESSEM I

BODAAN:

ÍT'ÍEV :

en hoe LaakkwarEj.er en Grav SV Eqrecht' degradeer .

en een aant.al

+ de samenwerking me! rroofdleider Paul verliep uiEstekend, zoals verr"acht !

* had een . fanrasEj. sche r;;k-I;-;;riji en.Belg-ië, wàarbij Àndre Iekker.in de smaak viel
* kende in Mobammed o. tài""àï.tl-ràó ààu ràÍia net meeét heèft seEraind en had in. " '

* heefE .een bijna tachEig bladzijde.groot jaarboek' waarin elke speler riog eens rust'ig
ailes kan leZen en bekiiken van diE seizoen

* was sezel1ig, en was 
"àéËÈïr 

, 
-ilràiÈij -ópge*ertc moet worden d?t erg veel spelers

."àrÉàuréna"Éereia,i,arói-Éij'u"à"." érrtàrren in re vallen, van 83 via À1 naar

Senioren I t/m 3

i b"t"kuíd" een prima seizoen, . *à"tt oo. iedereen bedankt :-, . '

* ar heerrnetjes ui: een-öÉInó"s-é" ààn pizza nJsiàuranE,.en 81 ging sneller srapen dan

àÀ ö-iiu"""itjes iit Rorde 
"l;

* O ja, ÀRNOID was de keePer

&daot+.-Àq4DEB ' .,'.',i,,
)-' leider: eLke zateÍdag - * tljder: bijna elke zaÈerdag

R ) :':=i::-ï"*i",9:*a::s'lo3'"ïEí5l.i"i,liï'lIeiIà*lïI ::ï:Ï.H::ï
L, 2 ;"i';Ë";;;k-;-rrijà tija, niet vèài .èe. - * congunPÉles: uiE eisen zak

i-trijer.àartJa voór diÉ alles: f 25,00 contributiel

Teiígkijkend op het' afgelopen seizóen moeE ik concluderen daE 82

wisselvarlig rreerr gespàlIï. 'fi"Ë'à."i;àiàà -en oe posiEie op de.{anglijst.'zijn hiervan
her bewiis. oe ene week 

'iàà' *Ët-lÀié ià voor elkaai te knokËen iri trèt veld terwijl eeh

Ï!!r"ï.ËËi n.i Ëïicài-à.ài-o"àërri"à. irritaties als 1os zand aan erkaar hins' Het

;;à;ri;il; ö"r.ttn"i "" í;; ;;;i;gà àcceptar ie."ermosen is mede de oorzaak geweest van

heE wisselval-lige spe], 
-ià"íàoor"orrnodià rredstrijdén verroren zijn gegaan' ook heE met

een slappe insEetting """-ïËàiiil:à-;;;í;À" 
hebËen ons veel (t esendoel ) punEen gekosE'

i["aó.r.--ur"iiii j a.r, óe "itràà"iri i a"n _Éii loosduinen, Hoek van Holland, zoeEermëer,

Oliveo en DeIfE, waarbi.i in de 2e helft aan een inhaalrace moesE worden begonnen v'aE'

ondanks de vele g"creeeia6'-Làtt"tt', rn"""ruf dan niet meer lukEe' ': -

k aangeEoond weI degelijk
jden Éegen Loosduinen, Hoek
Érvan hét bewijs. vooral de
fanEastische 'Pot' i in hoog
peetde kansen, schitEerende
ïe]d te stimuleren, want ook
wedsÈrijden gespeeld Eegen
posit.ie op de ranglijsE. .

Gelukkig is het gepràaE ih het veld èn de -instelling in heE algemeen in de loop van het

seizoen we, verbe.erd. wàrir'^iir'i" ""igÉna 
seizoen óp een trogei niveau. gaan voet'barren

(waar dan ook) dan i" ""i"àoó0" 
ói""ipÍ1". een eersgè vereisÉe' De vasEe kern van 82

Èli![ó"à-àii-"eiààen uit,
een moeilijk seizoen a1s c-keeper' stond tegen-spiEsen van- v'el 'dr
,èi"i;, rs daarom mentaal sEerÈer uit de sErijd gekomen' Klasse !

iiipl i"ui je waE oprekken tussen Ewee olifanten) '

IaaEste man met goede harde lange trap' HeefE een heke] aan veel
,i"à. ttip, bezoék wat minder house-parEy's)

ale sE.of zuÍger op heE middenveld' zoekt (Ee) vaak naar de voeEbal]ende
ËprËlliíö-ÏËip'-iààe jàzetr niec voorbij) '

snelte technische vleuge Iverdediger ' Gaat graag naar -voren' maar moeE

à!.,.à.r.-,éË.._Éeiug.ttIp.spee1nietmeeropeen1adder)>>>>>

re-
P

P

K

F
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R. MEI,DER I

P. DAEOE:

R , VAII TOL I

K. BOOALI

S. ÀBDOELKEÀ}I

K. BOAYOAFII

A. EÀ ITTCEE I

middenvelder meE. goed spelinzicht. mec dito t
over 40 meEer op je ',stropdas'. (tip: blijf
en hoekschoppen). . . , .l

raptechniek. Legt een bal
oefenen op vrij e- Erappen

technisch behendige speler aan de rechterkant. Door zijn altijd grote
inzet motivaÈie voor andere spelers. Daarom de juiste aanvoerder.
.HeefE echter één handicap: hij kÍjkE Eeveel naar ÀJÀx.(tip: ga meer naar ÀDO-DEN HÀÀG).

: : - ,l ,

kan in de achterhoede en op heE middenveld op alle posiEies uiÈ de
voeEen. WeeE daE. echEer zelf nog niet. Heeft (t.e) weeL rust. in zijn
spel . (tip: Èwijfel niet. aan je eigen kwalÍteícen; ga anders naar
Emiel Ratelband; tjakka l). I

Iinkerspit.s met goede balbehandelÍng. Een Eypische sEraatvoetbal ler;
Ome
hij
riër

TZ
heE
ei

eker van E.e zÍjn dat hij z'n EegensEander is gepasseerd doeE
voor.de zekerheid nog t.wee keer ! (t.ip: ga na je voeEbalcar-

n een praaÈgroep).

zeer balvaardige l inkermiddenvelder. GenieE lang na van een door
hemzelf uitgevoerde fliEsende actie. Kan beslist. meer dan dat hij EoE
nu toe heefE laten zien (Eip: denk alleen aan voeÈba1) .

de goalgeEter van het elfLal. Is E.echnisch, snel en fysiek sEerk.
BlijfE sleuren in de spiEsl (Eip:.koop-een..wekker),.'

sEerke rechterspits meE verrassende pas seerbewegingen. HeefE een
goede voorzet en een sterk schot. HeefÈ zich speltechnisch enorm -

.íerbeterd. (eÍp: een wealstrijd besraaE uiÈ 2 hèIfEen) . '1

Menno : een soms emotionele grensrechLer (tip: Laat je'niet afleiden door
Cheer- leadeïs ) .

PeÈer van Fes6em: qen feI meelevende maar 'eerlijke' grensrechter
.. der /].íjder /trainer . .....2íe boven) .

(t.ip: wordE lei -

À1Ie ouders bedankE voor het vervoer naar onze 'wereldreizen'- en de vocale en morele
st.eun Èijdens de wedsLrijden. Zonder jul1ie had heE een sEuk treuriger kunnen zijn.
Mede namens OEEo Dahoe wens ik alle spelers en ouders een fÍjne vakantie toe. Tot .volgend seizoen (misschien)

@ door RAMON

c'7 Wa! een jaar woor dit. CI met. natuurlijk weer onvergeEelijke momenten met.,
nogal waE jongens die voor het. eersEe jaar bij IJENS en naÈuurlljk de
oude garde van heE D1 elfE.al van 2 jaar geleden.

HeE jaar ook waarin voor het. eersE. een competiEie op landelijk niveau
voor C-Leams werd gehouden. Met tegensEanders a1s ÀDO, Feijenoord, Spart.a, Excelsior en
FC UErecht uit. heE beEaald voeEbal plus de sterke amaEeurs van Elinkwijck, WS en DSO
was er vooraf de vefÍrachEing daE degradatie EoC de mogelijkheden zou behoren. Maar
spelers, leiders en traifler hebben met de sEeun van ons troulre publÍek voor een stunÈ .
gezorgd waar menigeen binnen LENS jaloers op kan zijn. Met 28 punten, daÈ zijn er 12
voorsprong op degradatie bleef LENS C1 in deze klasse.gehandhaafd.

fn de voorbereiding wàs al duidelijk dat de basis nogal smal was en doordat gedurende
heE seizoen ook nog een aantal zwakke figuren nieL voor CI Í,ri1de uitkomen, werd de
sel.ecEie wel heel erg smal . Maar daE heeft Loch dit geweldige seizoen nieE in de weg
gesEaan. ,

Nu bent u natuurlijk benieuwd ujlE welke personen diE geweldige Eeam besEond. ..

In het doe] sEond de reus. DetÍfE!. Een zeer positieve jongen, die ook nog getraind heeft
om bij eren profclub aan de bak te komen. Heeft veel keren de 0 gehouden en daE is een
compliment. waard voor een ploeg.die niet. zo hoog op de ranglijsE staaE.. j' .

' De acht.erhoede besEond uiE de altijd rustige lvÍcr op de recht.erkanE en de man met. de
: verschri kkeL i j ke ingooi aEÍíAlÍ op 1inks. Het. cenE.rum besEond.ult twee krachtpaEsers

CÀRBOL (RobberE) en ZYIÀ.
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op hèt. Íiiddenveld hadden we in onze aanvoerder lÍfCIíEE een rustig persoon. Dat. was daar
oàk we1 nodig aLs je daar speelE met op rechEs ZEREAÍ, die nogal moelte had meÈ de
discipline eÀ rlosKtz ÀíENDEg (ROGER) op links, waar we maar verder nieEs over zeggen.

Voorin stónd wel een heel aparE ste1. Op links hadden we onze ltíOgNÍn alias BÀÀ.L. In het
cenErum sLond onze vaak verguisde, maar veelvuldig scorende XOTSrÍE of voor de mensen
die hem niet kennen DINESH. Op rechts onze BACO !í81, PeEer -bekend 

als. snelle DENI{Í§.

Dan was daar ook nog I,Es?À.n. vaker op de bank dan in het veld,.Maar hij hoorde zeker
bij de groep en daE-je met hem kunE iachen hebben'we ook geweEen''

speciale dank gaar uiE naar RAvM?ND, NÍNO, ROBBERT en DOGÀIV, de jongens uit c2 dj.e
alEijd bereid waren om wissel te komen ziEE.en. Jongens perfect en EoE.ziens.

Ook leiders moeEen nieE vergeÈen worden. Rob die maar bleef holten meE z'n vlag en Rein
met de rr,aEerzak. Maar nieE àlIeen sport.ief was heE. een goed seizoen. zeker de sfeer die
er heerste heb ik in .8 jaar a1s Èrainer nog nooit. meegemaakt meE a1s hoogtepunt heE
Eripje naar Groenlo.

Jongens ik wenè iedereen veel plezier en succes in.heE volgende voeEbalseizoen en ik
hoop jullie als Erainer weer Èegen te komen in daE seizoen erop.

door LEO MEELIIVISSE

C HeE is een goede EradiÈie dat er aan het eiride van elk seizoen ieEs over
een Eeam en-de spelers geschreven wordt. Daar gaan we dan. we hadden het
in het begin van de compeEiÈie nieE gemakkelijk tegen cromvliet (4-0
verlies). Van Die Haghe werd op heE nipperEje gevronnen (3-2). Tegen oDB

een voorsprong van l--O en Ínet nog 7 min. Ee gaan uitlopen naar 5-0. Kijk daE was een
teken aan de wand dat C2 een karakEer-elfEa1 was. Ik zal nieE alle wedstrijden
beschrijven dat gaaE Ee lang duren, maar we1 enkeLe uitslagen: VIOS uerd weggespeeld
(5-1 & 1-3 w) - cromvliet. (4-1 t^l) en wP (3-2 W). we speelden Erouwens di! seizoen 3

avondcompeE iEiewedstri j den (waE een woord). Uiteindelijk kwam dit team 9p de 1e plaats
Ee sEaan en is daar niet. meer vanaf geweesE. Een knappe prestatie derhalve en met 53
punten (81 voor en 34 tegen) verdiend kampioen van klasse 38. Dit was in heE kort iets
over heÈ seizoen. we gaan naar de spelers. . .

ÈíOEAIíED t de uiEsEekende keeper met. veel techniek en
zich meer op de keepers t rainingen laat zien dan zal

hij
hij

tu
2

redde veel wedsErijden. Àls hij
zeker heeL ver kunnen komen.

,IÍIUO: onze laatsEe man en aanvoerder; hij kwam van C3 en is uitgegroeid tot de beste
speler. r,aaÈ niet met zlch solIen en is technisch en sneI.

ABDEI' I d,eze Eechnisch begaafde speler kwam uiE C4 en speelde linksback. Voor hem een
vreemde plaats daar hij rechLs beter uiE de voeEen kon. 

_

7I},,FFREY t deze rechEsback met een goede pass had heE in het begin erg moeilijk #.a n"a
uitverdedigen. Gaandeweg het seizoen groeide hij uit. EoE éen zeer technische verdedi-
ger .

EJIS: een probleemloze jongen die je midden in de nacht. uiÈ z'n bed kan halen voor een
potje voetbal. wat een speler deze voorsEopper. Het is de terriér van dit Eeam. Menig
Èegenscander werd gek van hem a1s hij hem voor de Eiende keer vreer Eegenkwam. GeefE. .
noóit de moed op en laat duidelijk de-kaas niet van zijn brood eten.

lírE!§: kwam uiE D2. HeefE erg goed zijn besE gedaan, heefÈ een aardige balbehandeling
en pikt.e op de ju,iste momenten zijn (zeer.fraaie) doelpunejes mee. .

MÀRTÍN: begon als ]aaEste man, maar kwam beter uit de verf als linkshalf en linksbui-
Een. Kwam uit. C4 en heeft zich onEwikkeld a1s een vaste speler op die plaatsen. GeefE
prima voorzeEEen en scooÍde ook belangrijke doelpunten

8À§TÍà.e.iI: had heE in het begin erg zwaaÍ, maar hield zich goed sEaande. Speelaie in
eerste insEanEie rechLsback maar schoof door naar heE middenveld. Op deze plek heefE
hij zich onEwikkeld Eot een waardevolLe speler, Neemt goed vrije t.rappen en meE
penalEy's zat het snor. Aardige techniek en goed overzichE.

DOCÀIí: meE een sEerk linkerbeen was hij danook onze linksbuiEen aI hoevrel .hij ook als
linksback in te zeEEen was. MoeE iets meer technische kvra1iE.eiEen krijgen, maar daar -

benikwe1vanoverEuigddatdiE,1ukt.PikEeookoptijdzijndoe1punEjeSmee.>>>>>
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RA,MOND z speelàe vorig seizoen' voorstopper.. Nu. voelE hij zich-ook als. een vi§ in het
*àÉ"i op rèchgsha1f, É"r"i:i-nij als r-eèhrsback ook goed uit de verf komt. ProbeerE '
(wat meàstat ]ukt.) de bal goéd op maaE door te Eikken'

.RÀIVGE!:zijnbestepositieistinkshalf.Iseensnelle,Eechnischespe}er.Lauer
speeldehijlinksbuitenofspit,s.waEvooropstellingweookhaddenhijmaaktealE,ijd:
à|"iiii.Ë"] e";'!pàiài oi; ;;;i-Àu;d. "erkt eir heE de- Eegens_tander- knap moeilijk,t"" ,.
maken. :.,=-

XOEEy: kan zowel rechts- als linksbuit.en spelen. Is onverzett.elijk en heefE een grooE

l"Éà=À"ii.tg"".i*oger,. rt"i- Ju*.Èióénàèg te'vaat< de bal ,op en daE e,erkEe waak onrust'ig
voor zijn Eeamgenoten. 1

ROBBERT t een t)4)ische speleÍ voor de rechEerkant, Kan fabeIaChEige voorzetten geven en

heeft een primàl correcËe sliding in huís. ook hij is een bijEerEje met een groot 
.

incasserinlsvermogeil (soms meE gévaar.woor eigen benen) ' :, ' .'
NaasE bovenstaande spelers hadden we ook nog RODDY (een technische en snelIe speler als
irii ectrr wil voecbalien. weeL zeker daE C1 èen goede voetballer aan hem heefÈ) en

ieÉrza li= maar bij entefe 
-rÀascril de4 geweest..-Een prima speLer.en fijne jongen).. " '

DiÈ seizoen was voor mij heet erg druk. Gelukkig kreeg ik in de persoon van RoB VERGEER

(rer"orger en leider) góede assióUenÈie. gíIÍ,LEH cOlGÀIr1T was onzè vaste grensrecher.. Je
moeg er nieE aan aenten àiÀ Je zulke mensen nieE hebE. Rob en witlem bedankE! Last buE

"ói-tààst gà.i een bedankje íit .ruu, de ouDERs, die a1Eijd maar weer klaarsEonden meE

hun vervoeimiddel om de sle1ers daar te b:enSen waar ze mo,e:cen speLen'

C3 Na ieder afgesloten seizoen is het de gewoonte dat ik nog even Eerug-
kijkE naar óe verrichtingen van ons team en daE döe ik dan ook met

, iiót.". wanE als je in de-compeEitsie slechEs 1 wedsErijd vexliesE-(welke
Èiàrrè"" door veéI pech werd-verloren) eindig je'op kop inet een doelsal-
do van 120 - tZ dan mag je gerust Erots zijn. :

Ik wens iedereen een heel preEEige vacantie en fiÀI4PÍOElVEtí BEDAI//N! voor een gezellig en
prima seizoenl !! : ; '-

door TEL]N íeen zeer irotle leider)

Ook op de Loernooie
Írerd 4x de eerste e
moët je wel wat in
verdÍend.

verdeÍ wi1 ik namens heE Eeam bedanken: Kees' de Bruin voor
scheidsrechter en diE dan ook met volle overtuiging deed en

Een schitEerende groep jongens hebben mij, sportief gezien,
bezorgd. Bedankt jongens !

door MELIS KIPP

de
Pt.
u11

nhe
n1x
je m

bben jul1ie prima gepresEeerd. van
de Eweede prijs in de trachÈ geslee

ars hebben. ilongens alle lof voor j
vijf waar we aàn deelnaÍnen

om zo Ee kunnen presteren
ie ..... Dik en dik

zijn goede leiding als
Emile Hoos voor heE. alE.ijd

een fanEasÈi§ch seizoen

tu
C4 ,fa ionqens na een aanEal jaËen dat ik geen leider meer vràs werd er door

de Íeuódkommlssie aan het begin van het seizoen gevraagd jullie veer te
qaai cóachen, MeE sommige spelers had ik aI een (vert.rouwde) band en
ioor de rest moest ik maar afwachten waE er op mij afkwam. Nu heE
seizoen voorbii is kan ik toch wel kijken op een geslaagd jaar. Het

begin was (zeer) sterk meE leik en 999q voeEbal; vraàrdooi julIie kampioen vrerden in de

"àËir"a" 
i.i: aén . pir hield in daE j[Ilie mee konden gaan doen in ale beker teàen HDV. (16

,piif LSSZt en wat. was deze spannend. Kijk de verslagen er maar op na. De lange perioale
vàn afkeuring zijn we'aardig óoorheen geslopen (vrat hebben we plezier gehad in heE .:ir
zwembad), maàr dàar lag den[ ik ook de-basiè van het minder presteren. Veel onnodige

"àiiiespàrti:en eir dan-weer winnende wedstrijden meE grote uit.slagen. Dit alLes
OÀièf."nàe ee;4e ptaaEs in de compeE.iEie. waÈ de tourÀooien betrefE daar moesten juI1ie
het vaak in 30 mii-r per wedsErijd beslissen lraE. niet altijd even makkelijk is..Een 4e j'
plaaEs bij oDB, een 3e bij ons eigen Eournooi _e_n 

een 2e bij DWo. Bet hoogEe punt was

toch wet éen EERSTE eLAÀTó bij viEesse Delft. Voor heg IaaEsEe Eournooi zijn jullie
aangèwezenopheÈvers1aginde-Revue,omdatikopEijdmoestzijnvoorJoNG-.>>>>>
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Ik heb jullie er bij willen betrekken door bij de thu iswedstri j den zelf een verslag te
laten sèhriiven waardoor jullie gingen inzien hoe je de wedsErijd had ervaren. Gezien
deze verslagen denk ik dat diE goed ge1ukE is. Doe hier jullie voordeel mee.

Een beschrijving van ju1.1ie presEeren persoonlijk zou een ander in verlegenheid kunnen
brengen dus daar be§in ik niet aan. We hebben het'diE sèizoen immers meÈ de volgende
spelèrs gedaan: orArtt ARAS; !'RED Dà,q-uEí, oMER DtlllAr; wAIrÍED JABÈAR, rl{RÀÀN JàE,|JIGÍR,
sÀlIDER DE JONé; IARIR FÀlÍOllNÍ; ln&rT KÍLÍ.gi RÍCÀRDO XIPP; ;IOEAI;I MDSCgt Oi$D R'AEISB;
;IOEI.II TAAL e, Dà VY VEEIIAA!.

Ik heb getracht aIIe wedstrijden bij de houden waar de volgende cijfers uit. kwamen:
Gespeeld: 40; Gewonnen: 24; GeIijk: 6; Verloren: 10i DoelpunEen voor: 159; tegen: 98'
Geen slechE resulEaat zou ik zo denken.

Ik bedank'ju1lie, nat,uurlijk ook de ouders (diè toch'maar weer klaar stonden om iuftie ''
steeds te brengen bij ui EÍ{edsErij den) en a1le andere (troulre) supporters. Tevens wens
ik jullie alIen een prettige vakantie en wie vreet EoE heE volgend seizoen.

door DE TWEE BEELDIIOIIWERS

I.ENS D1, EEN PRÀCIIT VÀN EEN BEEI.D.

i .;' .. Er waren eens Èwee beeldhouwers, die voor een raadgel stonden. wat
moesÈen ze nu weer voor een beeld creefen. HeE roEsblok was groot,
s[erk, massief, mondig, zeer krachtig en absoluut een eenheid. Het

enige werktuig dat de Ewee beeldhouwers hadden waren een hamer en een aantal beitels.
ua ieel denkwèrk en gepraat bego dat krachtige roEsblok coch enige vorm te krijgen.

De naam.van het beeld ? LENS ,D1 t

De bovenkanE besEond uit UICEÀ.EE D. REVAN en S?EPJdÀrÍ die goed vraren voor 45 Erefferg.
Na nog erag flink gehak en geslijp ontsÈónd het midden van heE beeld. IrrNCtNÍ, JOEÀI'|,
STEFÀ.É en l.lzcEÀEL v, die de 80 Ereffers-vol maakt.en. Nu moest e:: alLeen een voetsEuk
komen. En wat voor een. CERÍS, RICEARD, !ÀRT, en aÀ-RÍ Ií onder toeziend oog van Ramon,
die Patrick halverwege het seizoen verving, vormden met recht een waar voetsEuk.
Slechts 15 Ereffers stonden zlj in de compet.iEie toe.

Na n9g eraE geslepen en gepolijsE Ee hebben waé het beeld af .'Dé twee. beeldhouwers
sEondèn versEeld en konden heÈ nieE geloven.

D1 @

HeE beeld ging langs vele Eentoons E.e1l ingen, sEonden maar 11 verliespunten t
sleepEen véte-prijàen in de wacht, te weEen le bij H.B.s. en vitesse De1fE,
Belgie, 3e bij ÀDÓ-Den Haag en een excra prijs van een 1e ski-ervaring daar
zoeÉerméerse landschap, meE aLle gevolgen van dien. DiE beeLd kon echter nie
komen zonder de sEeun en Eoeverlaat, de Steen, alsmede de vele bijEels die i
getalen naar elke tentoonsEelling mee gingen' Ook danken de twee beeldhouwer
Einanciers. zonder hen had dit project. nieE EoE sEand gekomen. -

tu

oe

in
E
n
s

en
in
heE

toE sEand
gróte
de

En votgend Jaar?: Helaas ook dit jaar zal diE. beeld uiEeen vallen. Het zal weer een
onderdéelàn een nieuw roEsblok moeten gaan vormen, bij andere beeldhouwers in een
ànààrà omgeving of hopelijk bij dezelfde beeldhouwers. En zij?. ook voor hen ligt een
qroot nieíw roEsblok te wàchsen, Maar een ding za1 de beeldhouwers altÍjd aan het.

iiachtige beeld blijven herinneren, het. ingegrafeerde plaalje, dat na 30 mei een mooi

ifetie ó.,a.r heE beè1d zal krijsien. I'ENS D7 - oN?E KÀIíPÍOENEN SEI7OEN -- 7996-7997
' ''.Ít

BedankE voor alles.

D2
door OEN

:. . DE STERREN VÀlr Í,ENS D2

.Hier dan nu eindelijk een stukjè-over de mannen van D2- In het begin
was heE allemaa1 evèn wennen, voor de jongens, maar ook voor mijzelf

, als eersEejaars Erainer. Toch verliep a1les soepelLjes naarmaEe ieder-
È hen Ee doen sÉond; zo hoog mogelijk eindigen in de competiEie en vooral
igheid hebben met z'n allen. DiE laaEste was nat.uurlijk geen probleem met
aÍs naMOIv, KE:I:IN gN crlREo. E]ke keer stond ik weer versteld hoe zij de groep

'een wist wa
veel gezell
gangmakers
konden laEe
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RANGEN & STAI\DEN
(LENS JEUGD)

@

LENS Cl (andelijk)LENS Al (HoofdHasse)

I Scheveningen
2 Quick Al

22-64
2t -48
22-A
22-35
22-34
22 -32
22 -29
22 -28
22-t8
22-16
22-14
22-tl

,), _ <à
1) -\t
22-48
22-40
22 -30
22 -28

22-27
22-27
22-17
22-t2
06 - ll

12-36
12-25
t3 -22
t4-19
lt-17
13-17
13-16
13 - 16

t2-09
06-23

13 -34
12-30
12-27
t2-21
09-15
13-14
13-13
1l-10
13 -07
t2 -06

6 Elinkwijk Cl
5lIvSCl

9 LENS Cl
l0 Dso cl

2 oDB Cl
3 VIOS Cl

1 SpaÍra R (BVO) C1 »- s9
22-48
22-46
22-45
22 -38
22-37
22-33
)1 -)o
22 - '.23

22-t6
22 -03
22 -03

20-50
20 -35
18-33
19 -29
L9 -29
15 -28
18-23
L9 -22
20-22
20 -22
20-07

t4 -39
15-33
12 -28
t6 -28
t3 -26
t3 -23
15-19
13-14
13-10
16-09
12-06
14 -06

13 -37
13 -29
t2 -26
t3 -25
tr -20
13-15
09-11
t2-t0
t3 -07
t2-04

2 Utrecht FC Cl
3 Excelsior R Cl

7 HBS Al ..
8 HMSH A1 .

9WCAI ..

3 GDA A1
4 DWO A1
5 HVV Al
6 VELO AI

7 LENS 81
8 HBS BI

2 VCS 83
3 LENS 83
4 JAC 81

4 ADO Den Haag Cl

7 SC Feyenoord (AV)
8 SpaÍra (AV) Cl

11 Ilakh aíier
10 I,ENS A1

12 VeÍbuch

3 LYRA 81
4 Quick 81

11 Be Fair Cl
12 DOVO Cl

LENS Bl (hoofdldasse B) LENS C2 (3e klasse B)

1 VUC 81 rLENSC2..
2 Schevenitrgen 81

4 Cromvliet Cl
5 Vredenburch Bl
6 Vitesse Delft Bl

5 DUNO Cl
6 RKAVV C2
7 Die hagbe Cl
8 VVPCI ...

9 westlandia 81

I1 HMSH Cl

9 Quick C2
10 vcs c2

1 LENS C3
2 JAC Cl

4 SEP C2

8 DWO C6

10 Quick C5
11 RAS C2

1 VELO C4

3 VCS C4
4 I,ENS C4

6 IIBS C5
7 VUC C3

1l §mysnz-ndg §V !l
10 VELO 81

1 RFC',gs 81
2 DWO 84

12 L:akkwartier 81
LENS C3 (3e klasse R)

LENS 82 (4e klasse D)

3 TONEGIDO C3

3 ol,rvEo 81 ....
5 H. van Holland 81
6 LENS B2 .....
7 Delft BZ . . . . . .

8Delfia82 .....

4 ZocteÍaeer B2

9 Loosduire! B1
10 VredenbuÍch 83

I Gravenzande 82

5 Cromvliet C2
6 Scheveningen C3
7 GT.W.VAC II C2

9 FnIl Speed C2

12 Schipluiden C3

LENS 83 (4e klasse J)
LENS C4 (,te klasse S)

2 Gravenzande SV C3

5trwB2.....
6 FUI Speed 82 5 Mo$teÍ C3

7 RKDEO 82
8 VELO 83
9DSVP82.... 8 H. van Holland C2

9 loosduinen C210 RKSVM 82
10 Quintus C2



LENS Dl (boofdklasse B) lElVS D5 (klasse 6D)

7 RKAW D1

1 LENS DT
2 DSO Dl

5 DHC DI

8 DWO Dr
9 Quick D1

10 IIBS DI
l1 Delft Dl

1 Delft Dl

6 ABF Dl
7I,ENS D2
S IIBS D2

10 DHL Dl
11 DHC D2
12 GDS DI

3 DWO D4
4HWD2
5 Delfia D2

7 Quick D4
8 DSO D7
9 SV'35 D1

II DHC D3

22-55
22-55
,r,t - <,
22 -39
22-31

25
24
22
20

17-38
15 -32
t6-32
t6-31
t6 -29
16 -25
15 -22
t6 -20
15-13
t5-12
16-09
15-05

3 BSC'68 D3
4 Duinoord Dl

1 Voorburg Dl
2 CoocoÍdia D2

77 -49
16-45
t7 -31
t7 -26
17 -23
t5 -22
t5-17
15-13
74-12
75-12
16-11
16-10

15-40
15-34
15 -28
ft-n
l4 -24
16-24
14-23
14-21
12-lt
16-10
15-05
t4 -04

ts-37
t4-34
t4 -29
t4 -26
t4 -25
13-19
13-19
t6-t7
14-1ó
15-15
15-10
13-00

t4 -39
L4-35
72-31
t4 -22
14-18
14-18
t4-17
13-16
12-08
13-M
t2-03

3 Laalh,vanier Dl
4 Vredenburch Dl

5 \{ippolder D2

6vcs Dl ... 22
?0
22
20
22
22
22

6 Blauw Zwaí D4

l9
19

t2

9 Vitesse Delft D4
l0 I4kkwartier D5
11 VÍedeobuÍch D5

7 DSO Dlt
8 LENS D5

2 LENS El

4 RKDEO EI
5 Quick El

12 VELO Dl . . 12 F rll Speed D2

LENS D2 (klasse 38) LENS El (Hasse lC)

l RKAVVE1 .......
2 Verburch Dl
3 Loosduiueo Dl 3 Schipluideo El
4 Gravenzande Dl
5 Full Speed D1

6 Full Speed El
7 Vitesse Delft El

9 RKAW D2
10 DEVJO El

8 BMT EI
9 GHW E1

12 HBS El

1 OSC El

3 VCS E3

IO VUC E3

1I DSO E5

llsEvEl .....

LENS D3 (klasse 5C) LENS E2 (klasse lD)

l LENS D3
2 BSC'68 D2

4
6

6-15
5 - lt

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-38 1 RKAW E2
-36 2 Wilhelmus El

3 Quick E2
4 LENS E:T

6 Scheveningen D3

4 -31
4 -25
6 -20

5 -33

6-18
4-t7

5 l:akkwartier E2
6 ABF EI
7 VCS E2
8 HMSH El
9 BSC'68 El
l0 7-oeaeÍmeer Ez
l1 Vredenburch E209

05 12 TAC'90 E1 . . .

10 PEC Den Haag Dl

12 Juventas D1

4
4

LENS D4 (klasse 38) LENS E3 (kluse 3A)

I RAVA Dl t3 -39
11 -30
t3 -26
12-21
12-2t
09-19
13-15
14-10
14-07
13-05
l0-04

6 LENS E3
7 Quick E4

9 DUNO E2

2 VCS D2

4 VUC D2
5 GDS D2
6 LENS I)4
7 HBS D4

2 Te Werve El
3 Nootdorp D1 .....

4 Vredenburcb E3
5 kakkwartier E3

8 Ilakkwaíier D3 8 PEC Den Haag El
9 Quintus Dl

10 H. var Holland D2
11 Honselersdijk D3

I



LENS E4 (klasse 3E) LEiVS F3 (kluse 5A)

4 Viaesse Delft E4 , .

2 RKSVM E3
1 HVV E3

3 Quick E6

S LENS El
9 HBS E4

I KMD E3

5 VrOS E3

9 VCS E6

6 ODB Fl

8 VUC Fl

t3 -37
t4-3r
t4 -29
13 -2s
t3 -22
t6 -20
t3-t6
t2-12
13-lr
14-09
13-01

t6-40
15-35
75 -34
t5 -29
16 -28
L5 -23
14- 18

15-14
15-12
16-10
17-l0
15-09

13-30
t4 -29
t4 -28
v-n
t4 -26
13 -24
t4 -21
t2-11
13-09
13-06
14-01

1 Quick F9
2 DWO F6
3 LENS EI

1 HBS F6
2 I,ENS F4

4 Kranenburg Fl
5 L:akkwartier F4

72 -36
13-33
L2 -25
12-l8
t2-18
t3-17
t2-11
t2-70
t2-07
t2-04

13 -34
L3 -27
13 -23
1l-19
07-18
12-16
L2 : 1,4

12-11
12-13
t2-13
15-03

14-36
t3 -29
tt -21
t3 -20
09-18
.D:t§

11 -13
13-09
13-09
09-07
10-07

5 laakkwartier E4
6 Wippolder El
7 ZoetemreeÍ E9

6 RKDEO F:I

9 DEVJO F5

7 7#teÍo.eer F6
8 Vredenburch F4

10 HS Texas DHB El 10vcsF5......
11 L:akkwartier E5

LENS F4 / FS (ktasse óA)

LENS E5 (klasse 7D)

2 Westlandia M2
t5 -37
t5 -32
L4 -26
14 -24
14 -23

15 - 19

13-16
13-16
14-lt
t4-09
ll -03

3 Westlandia F8
4 GSC ESDO FI
5 Quick Steps F6

3 Mo$ter E7
4 Naaldwijk E4

6 Westlandia E7 t4-21 7 Duindorp SV F2
8 haklavartier F5

6 SVH Fl

10 LENS F5

1 BMT F3

9 LENS F6
IO SEP F2
11 SV'35 F2

2 Maasdijk F4

7 Quick Ell
8 Gravenzalde E6 9 VrOS F3

12 Monster E5

10 LENS E5

3 LENS Fl

11 Die Haghe F2

ll Grava&ande SV M3
lElUS F6 (klasse 68)

LENS Fl (klasse 7D)

1 Groen Wit'58 Fl
2 TONEGIDO Fl

3 Quick F10

6 Mooster F5

4 Den Hoom F3
5 MoÍster F4 . .

4REMOFI ....
5 I-aakkwaÍtieÍ Fl 7 Westlurdia F7

8 Hoeke Boys F3

7 Toofan Fl

gnAS El i.:...
10 Die Haghe Fl

12SV',35F1 .......
11 RAVA Fl

7 YELO F2

LENS F2 (klasse 2E)

I RKSVM F2

3 LENS T2
2 Gravenzande IÍl

4 Westlaldia Fl
5 Verburch F2
6 Loosduircn Fl

8 RKSVM F3

9DUNOF2....
10 Gravenzaode F4
11 VELOF3....

LENS

J
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De start varl de competiEie verliep perfect. AlLereerst een kleine poule voor de
indéting wan de "echten competitiè.^ Ploegen als ODB (9-o), Quick (5-1) en cromvliet (7-
O) werdén compleeE weggespeèLd en feest.end gingen we de kleedkamer in'
tqà ry rnaana bàgon het-échte werk. We werden inàedeeld in klasse 38 met bijna aIleen
maar DI elftalÍen. De meesEe jongens vonden diÈ best. spannend (hè.roEYlÍyE.). NadaB we

àó-""iit. cómper ir iewedsEri j d ve;loren hadden (Eegen dè latere _kampioen verburch) zagen
we in dat heE zo acht niet íerder kon. Keihard vrerd er geÈraind en achEereenvolgens
*órààn ónr,, ies (aardige goal met je linker. MARTIIr\, pÈc en Pull speed verslagen. Dit
resulteerde in een §edéeIÉelijke 1e plaats gedurende de winEerstop. ' -

Jàmmer genoeg verloien ,e nu É.1UON, àie in ór mocht 1aÈen zien waÉ hij kon. BrE goeA 
-

deed hij herl tqiet. geEreurd, 'we kregen een t.opkeepex Eerug in.de_vorm van Eg.Er4,E. vele
p""Èun Éaàfaen we dóor hem Éinnen ei ook op tèernóoien waà frii nieÈ tse passèren- Scoren
ian hij ook nog (het was wel een penalEy bij vEi,O, maar toch?) . RegetmaEig moesEen we

speteré a1s CÀÉEO en IíAflIE:,JS afstaan aàn dé Or, die mede door hun inzet de zegereeks
voorEzet Èen.
rlà-àà *inierstop hadden we even een terugslag maar na een tijdje begonnen we weer echE
Ee voeEballen. MeE zeer snelle buiÈenspelers - a1s KEiiAL en AOApSnpv en een makkelijk- . .

scorende gpics íCÀR:Lo ) vlogen de balleir erin. Ook mooie afstandsschoten kwamen voorbij
vliegen doèr góede aansluiÉing vanaf heE middenveld (c.REtrJ,I, RÍcRv li{at word je,daar moe

van Éèz).. AchEerin zat heÈ poÈdicfrt. De achÈerhoede was zeer betrouvrbaar en stond bijna
elke sledstrijd vasts. de zeer sne11e !ÍÀÍIEÍirg, met'voor zich de technische ,íORDII{ en aan
de zijkant dtlt oO en;IOENNII B. LaaEsEgenoemde had meestal bij het. horen van de
opstelling z'n oren dichE, $ranE hij vertrok nooiE naar een andere plek gedurende heE
seizoen. Je hoorde hem nooiE klagen, penfect!
Nadat er bLessures opEraden van .KE!{À.E en 8fcrv, zochten we wanhopig bij de D3- Bn daar
liep een voetballer, ach, ach, ach,. DAWD heeÈte hij en viel me meteen op. vanaf dat
momènt. was hij niet. weg Ee denken achterin bij D2. Hij was goed opbouwend via de
zijkanÈ waar jongens als IrÍÀ-R?rN en WÀLDO het over konden nemen meE af en Eoe acEies
waar ze zelfs in de Kuip nog op sEaan Ee Írachten. crandioos ! Ook EDDÍE nog bedankt voor
heE inval len.
AI meE a1 een fanÈasLisch seizoen, meE vooral veel lol binnen de groep. Jammer genoeg
sÈop ik als Erainer in verband meÈ andere bezigheden, anders had ik zeker met jullie
door wil1en gaan.
,f,ongens van D2 bedankt voor'afles en veel succes met. Àrno volgend jaar (voor de
meest.en)
Eggh bedankt voor je grensrechEerskwal iEe i Een en 8!ge bedankt voor je hulp dit jaarl
ToE slot. ook aLle ouders bedankt. voor heE rijden, door weer en wind.

door GIIUS van OORT sr

D3 En weer zit er een seizoen op en weer ben ik weemoedig. vanwege de
spelers die nog een jaartje in de D-jeugd blijven, maar ook vanwege de
ouders van wie ik (tijdelijk) afscheid moet nemen. wat een fantastisch
stel actievelingen, die ouders. Àls je dacht te vragen iets Ee erillen
doen, hadden ze het zelf al geregeld. En dan de overcapaciEeiE aan

vervoer: naast de personenauto' s kon worden beschikE over 2 busjes. we hadden wel 2
teams kunnen vervoeren. Toch verdienen er 2 en aparEe vermeldíAg. WERET,DMEID EAtÍrftE Elr
EEI§É. De eersce vanr,rege haar Eomeloze inzet-op e1k gebied en René die elke woensdag
vanuit zijn werk op een holletje naar LENS ging om onze jongens Ee Erainen. Bedankt. !

En dan de boys. vele malen was ik zeer lovend ower hen. Natuurlijk komE daar een stukje
"teanÈuiIding" bij, maar m'n waardering woor hun presEaties is oprecht.. Hoogsle tijd om
tot de indivÍduele beoordellng over E.e gaan.

SAMIR EÍ, àyArr. meesEal speelde hij a1s schaduÍ,rspits en op die plek deed hij heE goed.
Een jongen die prima luisterE naar aanwijzingen en raddgevingen. Opvallend vind ik zijn
grote gedrevenheid. Hij onÈbreekE nooit op de training en daarbuiten is hij ook altijd
aan heE oefenen met de bal , Hij heeft een mooi koppie. Heeft'ie yan zijn vader.

yo&ÍÀrí BaRBEROeLA, ja, die volkan, hè. À1 vier jaar trek ik met 'm op en is hij
eigenlijk famllle geworden. Er wordt hem nogal eens verweten, dat hij teveel "egooE".
Maar wat moet hij dirn? Op basis van zijn goede Eechniek speelt. hij zich vrij èn scoort.
Hij wint. wedstÍijden voor ons. trEn, vllkan, waag het niet om van de vereniging af Ee
gaan vanwege die penalt.ies, wanE je voetbalvader, ík dus, komt je persoonlijk t.erugha-
1en. "

, balvaardÍg, nieE bang, kortom een talent dat aanEoonde dat hij a1s laaEsEe man maar ook-'op heE miàdenveld uiistekend uiE de voeEen kan. zijn voorkeur gaat uit naar hèt
middenveld (of in de spiEs natuurlijk) , maar zonder klagen speelde hij laaÈste man
wanneernodig.Bovendienishijeenbijzonderaardi9ejongen.>>>>>

dè Íedactie ddnkt ha* shonsorc ADREPAK èn HAFO, foto & vldeo '(to JONàLENS-REWE - 19 -



PSÍÍJIIE PfuISSTER I deze
qaan voetballen. DiE se
ian pas voor een linksa
om op Ee sEaan, maar sc
chance .

KEAIÍD FIÍ'OVN ( KEAT'I.D Í
imEoneerde, was, daE hi
puÈt rrij aan, niet gewo
denken aan een boRser.
verzuchten de vrouwen d

): ziin techniek is zonder meer goed, -maar wa! *ij !9!-m:??!1'-;;i".,;;; ;iàmana uanq is. Jongens die een kop groter zaln
3"=iË!.l"Ii:"ààË["à"1-óËt-àoo*ii n seblokt e gestarEe' vaak

Ëii àil- àiË-i.nxèienaà, dorÈere ogén'-over een paar jaar

TEÍERRY I':lOT,st.D t deze jongen moests de concurrenEie aangaan -met -k"T:"l^giu 
a1 4 jaar

lanqer op een voetbalvereniging ziEten..Nou, je-dan zo handhaven als hij doet' peEje

af.-vooràr de Eweede ="ilólinëÍri vond ik tt.*-stËiii'-wai oàk uen pretEiàe bijkomsgig-

heid v,as, was zijn go"a.'Ëi"ïIii]"Àè"-op'"tàir1"g-i;'"róÀrisa Eijdèn"' Hèb je la'er ook

veel aan.

ewÉ uAlí OORT JR'r dit seizoen mià-mid' Gezien'ziin verdedigende èn opbouwende capaci-

teiten wind iÈ daE de g""ËtiilrË-prËk ,oÀr.trem. ruËËsiài-is Éii ae maí"a4 de vrije
trappen, waE gezien ai" ËIà"ii- 

-niit<aaro-ai j en van hem niet zó vreemd is' Een lief jong'

Naruurlijk. Moer echEer .;i'*o"à-Éó"àèn re!"n ae- sàÀeias. zou mij een sEuk in mijn

gemoedsrusÈ schelen.

linksDoots kwam met z'n ouders helemaal uiE chtli om bij I,ENS Ee

rlàËl"iË"irï"ïï"iïàà"riïr-quàió.ta en sEerker geworden. Kv,am soed

chter, ook nogr ziin ,ecnËóiuèe" gebruikt hij niet meer alleen
hier er steeds beter *ue. E"t' fijie knul om mee Ee maken ' Bonne

JEFERtrí1-ToIÍCrrr:dezeknaapkenikhetlangstvanallemaal(vriendvanGuus)'Wathad
hii voriq seizoen ""r, 

n"fèt aan heÈ keepeisvak ge[iàóà"' Maar zie nu eens' A ]a v'd'
sai worat hij beErokken Ëri ËËr uiEverdèdígen, JóiiièË-so"a uits en ik geloof dat. hij
momenreel beschikr oru. ËËí Ë;";ó;'à;;r;-;;ïi";;;;;;*il-i"àó net geei kaPsones) ' Een

ààiàïàà-t""i met wie heE goed werken is'

RIETÍSE SARDIÍOE!|ERSADI IeE goed op heÍ-n.. Technisch beheerst deze jongen heE voetbal-
spellerje perfecE. arr rii Éà-iu"ht plukken op ae wieer doodmaken, Éegenstander op het

verkeerde béen zetten, ooor de benen spelen, enz. alleen komE hij soms kracht EekoÍE'

Misschien een s Eormacht iËË'tËir.ËIï"óz-fiií 
-aieige 

om persoonl ij ke- redenen van vèetbal af

ËË"öàà". 
--r.ri 

ó-C àó"tt srot.-"tièna, waít daÉ zou eche zonde zijn'

JEFERErBCEÉLDIweerzo.nbekendevanjarenher.Eenspelertjemetonnavolgbare
schi j nbeweging"n, ,rur.*.Ë Éij-Ëàg."nÀrríders her nài inàtuurt. GeefE subEiele passjes

aan ziin maaLles "r, 
," oËnoàíriíË--iweenenig.waÈ hem dit seizoen uleermaee geschikt

maakre voor een plek Ii;;;";;-hé; àiààè""àÍo ' zoals atle jongens wit. hij nat'uurrijk in
à"-"pitÀ-"p"ièn.'rk mag je siaag, jons' .' '

RAItNo6oÈsfi.o:nat,uurlijkkendeikhemalalsbuurjongen.Maar.alsvoeEballernieÈ.
Nou, daE is nieÈ u"g.r,e"ïuïiËil Ài" iintur"pit" 

-àoËÉ Éií hei uitstekend' Maàr a1s het

"Jàís"i! , 
-I.lii - 

r,i3 
- i"-"àöàóéïàrïé" ook als- Iinksachter zijn manneEje' op verzoek en

da. doet hij zonder *"rtÈ".:if kende je dus aI a1s buurjongen, maakte je Ínee op een

ïË irËàIËrjË'.;-;;-a"s a1À voetballer. Je benÈ een prima knaap sebleken.

DAmD TERRONES: laatste man en wat voor een' Soeverein heerst hij achEerin met

uitstekende bal1en naar .rài"ar. U"ur temldden van 3 tegens tanders- heb ik 'm bezig gezien

op de vierkanEe meEer, nou goed hoor' Weer zo'n jongen die nog een jaarEie in de D-

..ierrod bliifr. ,fammer, "#Ë ;Ë;rï;;-"u"-ttEs-i"it, oàt tij een-fijne- teamgenoot is' heb

'ti"Ë.-;;+;;i àaÈ ir'rtlt:."ché discussies meE hem zal missen'

EDD| TERRONEÉ: een andere jongen dan zijn-broer"meer ingeEogen, maal daarom niet
;fià.;-;;à;', "íi., "iéi."iii-naa 

de péch z,n sro.e ambitie, keepen, _niet Ee kunnen

,Ë;ïi;";;;:-Ëi uriirc iíàànË-É"n-à"ài"èr,oc aan Ëeepers te zijn, daE had ik in de E-

:"róà-riéË r;.,.rÉi-óro.""l-iiàn"àiiu, uiijt meeaoen aàn keepers: en voeEba lErainins ' Gok

op twee paarden.

I.ÍARR uRO:J1ÍENMELDER: deze j ongen i
sewoon. Hii arnbieerE (en dat is b
Éar. hii eei sPecialisE wordE. Pri
zich oók in dè kleine ruimÈe,is s

heet). Een zachEaardige jongen' Í

s rechEerverdediger, nieE te geloven
i.en *u., genoemóe p1ek. Gevolg is dan r'leI
zj-jn maaE r'-in heE midden" (oavid) redE hij
it"r.iixetr naar de bat" (zoaIs daE zo fraai

s zo goed al.
ij zonder) a1
ma. Net a1s
nel en 'blijk zaL hem mi

Mensen van LENS, u al1en een pretEige vakanEie Eoegewenst'!

- 2O -,lo nuatENS-REVUÉ do redoctie dankt haat sponsors ADREPAK en HAFO, íoto & viteo



tu door HARRY ter LII{DEN

BADAL, R;AIiíÍSE: Een nieuwe aankoop bij de D4,'Kavish speelden vorig ,
seizoen nog bij de D5. Deze aankoop bleek geen miskoop voor ons te
wezen, wane deze kanjer heefE zijn waarde voor het elfEal diverse keren

4
bewezen. Van links-half toE linkerspiLs, hij speelde keer op keer in

diensE van het e1fta}. Ook beziE deze kanjer dver eèn goed óveizicht en weei op zijn
Eijd te scoren. K1asse Kavish_ik hoop ook volgend jaar weer van jouw kwaliteiten te
kunnen genieten in mijn elfta1 . ..
BAKRER, izlcanoo, onze keeper, bleek ook dit jaar weer in een grooEEe vorm te verkeren,
tijdens de diverse wedsÈrijden en\of toerirooien 1ie! hij zlen-dat heÈ gewoon een klasse
keeper was. ook Eijdens heE keeperskamp tiet hij zien dàt hij Eussen dé D- en c-keepers
gewoon de beste was. NÍet aI1een zijn keeper kwaliteiten warèn Èop, maar ook.zijn
omgang met zijn'team genoten is klasse. Klasse Ricardo ik heb ook dit seizoen wèer
genoten van je,.en hoop jou volgend seizoen weer terug Èe zien tussen onze doerpalen.

BoRsT. MI1EAEL: Onze voorst.opper heefE ook dit seizoen weer Iat.en- zien dat hij nieE van
de baI.te zeE.Een is. Tijdens-àe wedsr.rijden heeft hij taten ,ièn aat nli zeer-goed het
spel wist Ee verderen. ook was hij regelmaEig t.e vinóen op heÈ middenve-ld, waai hij de
Eegenstanders a1 vroeg wist af Ee stoppen. ook bij de sper hervattingen bleek hij zeer
waardevol te zijn. Michael.bleek ook diE seizoen weer een zeer prettige speler tà zijn,
zoh,el binnen aIs buit.en het veld. KLasse jongen, ook jou hoop ik het volgènde seizoen
weer Eenrg te zien. :

BousrATr EL ÀBDEE;IIAETD: Ons geheime wapen op het middenveld. hij is kreÍn, supersner en
heefE een zeer goed inzicht in heÈ speL. Hafid bleek ook dÍt seizoen ereer de littUuftval de D.4 te zijn, overal. en dan ook echt. overal wisÈ hij zich in het Epel vàst tebijten. _Deze kanjer kwam je in elke wedsErijd niet twee kéer ma{r drte kèer regen. ook
bleek diE seizoen daE hij nieE. aI1een in, maar ook zeer zeker Ëuicen het veld eenkanjer was. Hafid ik hoop ook daE. jij.heE volgende seizoen bij ons btijfE voetballen.
BovrrER. MÀ8ÍrrÍ: De Àndre v Duin van heE eutal, tijdens de wedsÈrijden\trainingen en.nieE te verget.en het. kamp IieÈ deze kanjer luid en àuiderijk merken dat.'hij aaníezig '

was. Om een voorbeeld Ee geven, zijn Ínummíe - imitat ie tijdens het kamp was zeer
ingewikkerd. ook zijn aanwezigheid op het vetd is de laàtste rijd zeèr goed. Martin
weet doelpunt.en Ee maken, diÈ moeE door Romario of Kluivert nog moeÈen iorden uitgevon-
den. zeer.groEe klasse jongen, ook jou zou ik volgend seizoen niet wl11en missen.-

BItR@rANs, ,rrt [íy: De Eweede nieuwe kanjer in ons erfEal, bleek ar zeer ]nef E.a1enÈ te
hebben als links-back. Dit nieE a1leen omdat hij links is, maar meer door zijn karakrer
Eijdens het spel. zoats elke goéie voeÈbalter wíI obk dezé kairjer elke weastíi5d
winnen. lteÈ spel van ,Jimrny werd elke wedst.rijd beter en beEer. In de 1.oop wan óe
compeEit.ie was Jimmy verahderd van een goeie links-back EoE een zeer goeie lÍnks-back.
zeer_groEe klasse Jongen, ik kan zien dat je in het spel a11een nog màar kan groeien.
Ook jou zou ik niet willen missen het volgend seizoen. r

COSIA DA, ,TACKY. Onze verErouwde rechEs-back, onze Evreede piEtbull, ook .Tacky ben je
niet. zoÍnaar kwÍjE als tegensEander. Deze kanjer kom je ook Èwee maal. tegen in her veld.
TegensÈanders worden helemaal gek van je, wanE ze vreten jou maar niet vàn zich af te .l
schudden. ,f,acky is heÈ.type speler Marc-Overmars, klein en zeer snef. Maar diE zijn
nieE a1le goeie eigenschappen van deze kanjer, ook heeft hij zeer veel overzichE in het.
spel. Klasse jongen, ook jou hoop ik het volgende seizoen bIj mijn C- eLftal Èerug Ee
zien.

DIIRÀK. SERDÀR: De derde nieuwe aanwinst in ons elfEal, bleek a1 zeer snel zijn
kwaliEeiEen te Eonen als LaatsÈe man.. Hij bleek de jongst.e speter Ee zijn tuÉsen aIle
andere kanjers, maar nam aI zeer snel de leiding op zich. Diverse keren heb ik aan
tegenstanders dir selzoen moeÈen uiEleggen daÈ hij geen C-speler was maar een eersEejaars D-spe1er,' dit. was aan zijn spel en karakter niet. E.e zien. Hij werd niet voorniets in de loop van heE seizoen de aanvoerder van dit. klasse eIfEà1 . Zeer grootEe
klasse serdar ik hoop jou voIàend seizoen weer bij ons te zien voerballen.

eizoen weer met sprongen vooruiE gegaan. Op het miildenveld 
'

eer goed sEaande Ee houden. Deze kanjer vindt je ook vaak
daar voe1E hlj zich thuis en kan hij zijn mannetje staan.
sEeeds weer op heE verkeerde been te zeEEen en dan snel

Ieen cif samen meE onze andere kanjers) komt diÈ dan
rid doelpunt. Ook hoop ik daÈ jij het volgende seizoen weer

,TONG DE, DÀfllw: is ook diE. s
weet deze kanjer zich weer z
in de aanval Eerug, want ook
Hij rreeE menige t.egens t.ander
een goede acÈie te maken (al
regelmaeig Eot een schitt.ere
in mijn C-elftal present zuL
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XOLK, UAÍtRÍeE: is ook dit seizoen weer goed vooruiE gegaan en heeft weer heeL waE

;E;;iEf; vàn zijn Lun"e" ÍàiÀn ,i.èn. Oór hij weeE zicÉ goed staande Ee houden in dÍt
;;;;-;ó;à" ;ifraí, en rrií ii-ool. door de andère spelers àowel in a1s buiten het veld
èèn oraao oeziene 

"o" 
r".' ui-.riié"à. 

-w""a 
menigeen- ook een voorbeeld aan kan nemen is

EIË SiEIirË",i];-";Ë;;Ëi"-àto -iit achirlespeés hij toch iedere week trouw 'zljn elfta1
[ià.-àà"i,ioéaiàó". iec :-s-niàc de eersEe.keei.dat daarom ook. gezegd wordE dat de D-4 een

;;Ë"à;;-;í;aài--is. oor aààià*-1,.àp it iouo, volsend jaar weei fit teÍus te àien in mijn
è:;1iaài.-ii.Àse gedaan kanjer. ..
1,ÍNDEN rER, Mr1lllzt t Michael is en blijfE.een allround speler zowel op het middenveld
;G-í; a" ,eraèatging, oJt-i1 a" aanrai is hij actief bezig Soms heefÈ.hij het weL een-
ËlËrJË ,à"riiti ó; *éi aà'-anàeie kanjers mee. Ée komen, maar dit maakt hij dan weer goed

óà-Àíèi àÀ Uui ,rn ae tetenJiander aÉ te pakken en zo nu en dan een doelpunEje mee weeg

rà "uÈf..". Hi.i schieE afÉijà ran een afstànd en knoert hard in heE doel, en.daar-is-.
;i"Ë-Ï;à;;""iÉ.iËI-ui tí -*àé, 

ootq menise scheidsrechter kan hierover mee praÈen a1s-deze
Ë""-5]i'iésun ,ijn nooÉa'ài'in ziin màag krijgt. Hij is en blijft-onze K9EMAN van de

ill GÈ ÉÍíjic ní: het volsende sèizoen weer bij mij in het erftal'.

R:.,DKERS, GÀ.RY: is ook diE seizoen weer zeer goed op dreef en coont iedere wedsErijd
;;;;;t nii ru., en heefi uij gereera. Htj i; er alEijd en sEaaE_ook sEeeds voor de

à"àór"-Àpéió=" k1u6 ars-nii-nín kan helpén om.hun aanval goed af.Ee kunnen maken' ook

;l;"Ëij ;;;;-;*pËii-i"-rr.c .,ém..r,.r, cornèrs. Hij is een sràas geziene-wriend van alle
n:a'-"É"iËi" *à[-àit:.:a wàer opvalt als.ons Leam-uit of tÀuis speelt. ook weet hij..
tfiaó-"À-àé wedsgrijdén r.ààr oi: keer zijn Eegenstanders Ee snel of Ee slim af. Le. zijn'
ó;Ë-ó;;y-È";-iè veigerijken mËt Marc Ouermars klein en zeer snel, en daE maakE hem een

ààËrà-"ítról óàr. j"í zié * in het volgende seizoen graag weer terug'

sp:;4ss $s, .pÀt Dy - Randy is ook zo'n kanjer die je ieder seizoen weer- zieE groeien in
àÉ-*éàíiii:à.n. uii ,".Ë altijal in iederé wedstrijd weer Sgeg yi!,de bus Ee komen, en

b1i'ift zich ook altijd meE de volle loo procenE iizet'ten'-ook hij hoorE helemaal thuis-
i;-ó;;"-;:;, -ràai itS.j zich helemaal EhuiË voe1t. Deze kanjer. is ook. door iedereen een '

giuàó-ó"ri"í" spelerl want hij zal nooir iers doen wat nier kan of hoorE in een
íààÀÉrÍia, dic is zeer pó"i.t.iét woor iedereen om Ee zien. ook in de Pinksterweekeinden
i"-rrij-àfiila.ran ae paiÉii. it i,oop ook daE jij.het wolgende seizoen weer bij mij in
;;;'Ë:"r;;;i-,iii [ómè" voétbatlen.-

sr.orwoönn: ook mag weleens vernoemd worden dag-nieE alleen de spelers maar ook de'
ouders als goede vriende;-*;Ë-;iÈ;;, o*gaar,. DiE is elke keer r-erug Ee zien voor, '

ifjà;;"-;; ià-àà ,óàst.ljden. _Dus daaroà. niet alleen_mÍjn complimenten aan de spelers
maàr ook zeet zeker aan àe ouders cq aanhangers van de

D5 door RAM en MIQUEL íleiders)

EEN TERI'G-BI,IK OP TEÍ ÀTGEIJOPEN SEIZOEN ,-

wii zijn het seizoen gestarE meE 17 spelers. DiE gaf de nodige
ili Èij hài aanwijzen van reserve spelers. Het is begrijpelijk
voeÈbalIer he! niet leuk vindt om reserve te staan.

proble-'
daE een

De eersÈe wedst.rijden werden meE een overwinning bekroonà. ver.volsgn:. brat er een lange

""riààe-"u" verliézen aan. DiE had hoofdzakeli1È te maken met heE feit dat besLoten
í:;àï; ;!n il;;;i;pËíers o.,.r re hevelen naàr een ander team. dit om. het aantal
;;;;.;; Àler"r" ce be-perken. Opzicht.was diE een goeie maaEregef, r',are-. het nieg dag men

i"i"t a" Leste spelerè eiuit fràafae ( diE was nieÉ volgens afspraak) . Hierdoor onEsEond

Éi èen qrote gaE in de verdediging en spiEs '
ià ié-"rËiórà""à1" iers aeàó"-i,eér loed tr-un best om goed te presteren , -Helaas mocàE diq

"i.l-àirtia lukien omdaE *ï: iot Ëotc roo. heg einóe van hét seizoen de meeste
;:;:.;i;;É; ;;;;;; ;;;í;te.,l Maar nieE setreurd de laatsEe wedscrijden en met name de

ËàËiràóíËr"nËËËË" a"-jó"g"ns raEen zien daE zij goed kunnen samensperen. overspelen en

àà.à-'ài,nuf.e". Hierdooi hébben wij de taatsEe wedstrijden kunnen winnen. zoals de

l;;";;-à;'ï;aË"ÉÉ-"èt"" hebben levoetbald tras fantasEisch. Als diE eerder heE seval
was qeweesE, waren wrf zeker kamlioen geworden'- ons bij zbndere aandachE verdient onze
;:;.Ë;l't;i;í"il- ài. irÉer-"eet moèitiixé ballen heefE kunnen Eesen houden- wat de

;;;fi;;;;Ëi;;ó Ë"ÈràÉi kan sezesd wórden dac een ieder op zijn.manier heel soed'heerg
I""à.ËÈ"ià. Èt ,at.. ,er ènrére ;itschieÈers, zoars je die-artijd hebt'
Ë;;"i;-j il;";- oài "u wij op top nivo spelen, heE seizoen afgelopen is'.

HeE is rrel jammer dat wij het volgende -seizoen. niet meE zijn alIen in het z

[r".." "à"rÉuIlen. Een dèeI gaat naar de c en het ander' deel gaat naar een-
Ee st.ellen D'

eLfde team
nieuw samen

- 22 tde ,\OU1LENS-REVUE' de rcdacttp dankt.haar sponsors ADREPAK en HAFO, toto & video



oa"or,aaarL= trl.rt
mooie momenEen,

Als leiders ÍesE ons

' hEer de rug hebben meE 'en wij vast sEeflen daE wij een fijne seizoen ac

veel IoI en Plezier '

om de spelers heel veel voetbal plezier toe Ee wensen en een fijne

Ë|["Ë!tE;u"r" itie arEijd Erouw aanwezig waren en mee hebben geholpen meE he! ver'oer'
witlen wij van harte au*-'éóg"" en evéneens een fijne vakantie toe wensen'

ToE ziens.

E1
E2

tu dooi THEO HOEÍNAGEL

In augusEus de eersce oefenwealsErij den: -wie in-E1' wie in E2?

E1 en 2 verliezen "r" m[,à, -*it'nei utiae van GDA en 'Jodan Boys' De

Eeams vrorden geformeerd I

. . TnÀrNrNcgoPKol{sr (65x getratnd)

E1
E2

RON].Ë;D. JOEDY, RTZA. MAARTCE, YARKÍN, AC&ÈAF ' ROCKEY EIV DONÍTNEOS

xair, ierwr, NrcKY, MIEAvED,,JosE, AcgllgD, oPEvMr EN PATRrcx

EL begint in de hoogste poule en verliest. kansloos van Laak$rarEier (3-0)'en DSO (6-2)'
Daarna ging heÈ beEer. c-oàà trainen, luisEeÍen, hàrd werken en overwinningen volgden:

ronegido (s-1) euick (4-ï;*RKAry 
-ii:1i àn.y oor'iàiwa (5-2). Bij de herindelins vrerden

we in poule I ingedeeldtïi iiLï ""i'ou" 
verliep.verder prima' Er werd veel nlezier

semaakr, mer veel enunouàiaËià öàiiàiiia é" rt'aé'*ËàicíiiàË" *ètà èt alciià seprobeerd
om verzorgd te voetballen. Aanv;llen werden van achteruiÉ opgezeÈ en iedereen mag zich
alrijd in aanvallend "prïénï-"i[i"r.r,. 

-ou 
roeschouwers qenotén dan ook van fraale

aanvallen over de vreugei!ï-mó6i;-;;;;.;;";; iès àn sctriÉterende doelpunEen' E1 eindisde
ffi;i6iË óp-à"-àu piuàts ' 1s wedstri jden.34 punEen' 88 voor en 32 tegen'
verde.das het leuk o*.!" rooiràiÉiijà Ui:.hèE eerste te-spelen. Pil ysB hebaalden we

een 9_3 overwinning. oor-àe 
' 
[àËinóàiÀí "érÍtep.n succesvol: bij De1ft. 3e en verder

wonnen we de Èoenooien ,urr-vièaàtfrtch, l,eide-n, FC Gracht KEV en viEesse Delft'
E2 met leider peÉer .soet ït;;;a;;; ;ompeEit'ie in poule ? goed'-Men raakte snel aan

erkaar sewend en soede ;.à;;;iià.;-"i-"Ëài -ó"èt*it àingut wérd E2 in-pou1e 4 insedeeld'
Teqen veet- El reams d".d'il -Ë;É-;ór-in aeze poule priàa. De stijgende lijn vrerd

i;:;'Jd;:Ë Ë" !iËÏ"rË.Ë-y,Ët ËiÀp-ààu-,e *ee àingen-doen voor de-ie praars' Heraas

;;iÈË; ,-.iloàige ,r.a".Ïàó." ààu. een eind àan. síndresulEaaE: een 4e plaats, 14

wedstrijden 26 punEen, 77 voo]. 37 tegen'
ö;-à;-;ó;;;ie-n-aeea'82 hei in r,imbirg erg goed: rwee maaL 3e (van de 24'!,) en verder
Éïi vreAeturch !e, oDB 1e, DeIfE 3e en vitesse De1ft 2:' 

. . -
InmaarEenaprilspeeldende2ejaargE.klassersalwatwedstrijdenopeenheelveld.
Eersr waE onwennig, a""iià Ëà"-"tir.-Éàt"t . Een hooggepunc was de-$,edsErijd van Ë! 

-2\ 
2

;;;;; Àl;*-;;-ir*=iàtau*.'-op-nËt-óeweraige . 
complex 'an aja*' 'Dq roekomst'" lieE r'ENs

àiË" AàÍ t"r prima kan "oèiràii"í. 
oe wóLisraàr wag jonóere Ajaxieden werden meÈ 6-1

verslagen.

Eengeweldigeafs]uiEingwasnat'uurlijkheE,.3.daagse.uitstapje-naarl,inburg.waEhebben
,À aàài-Àè"óren. Slapen'in-à. ient, dànsen in de Éus1es, Le+end stratego in heE bos,
;;.il;; i;"iliË;"; -;I"ÈerË"-i" vàrt enrurg en seweldige Eoernooien meE Ewee keer bijna
een finale russen E1 ""-iàl 

iàu i"éè r.."i toe-haaldei EI de finale (en won die) en werd

Ëà"i"-à" 
-ir.ire- ii"ure uiigeschakeld (en werd 3e) . Àt,*". 

-u, 
,,:"T geslaagd.

TussendoorwonD!g!íl]sIgE-dePenalty-bokaalop-I,ENS.ook.devoge]derondewonhlj,zodat
nï1""ï*àp^li-meïïi-8. ti"are mag-meedoen' we zijn benieuwd' .. 1.

In bedank verder iedereen die geholpen heeft om er voor El en E2 een leuk SeizOen van

ià *afcen. Hieronder nog de traÍningsopkomst. en iet.s over iedere speler apart.

1

3
4
5
6
6
I

Danny vd Sande
Rocky Nijhuis
Àchraf Oufrigh
Riza Dayan
opeyemi oredin
Domingos LoPes
José LoPe§
,Jordy de Graaff

53
62
61 "..60
59
58
58
57-..

8.
10
11
72
J-J
74
t5
J-b

q'7

55
54"

. 53
50 .

48
46
42"

Mohamed EI Mahi
Achmed Ancharad
Nicky veraar
PaÈrick tloet
Maurice de Jong
Yarkin KUI
Ronald Oosterveer
Mark Driessen
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xo}IÀÍ,D:

JORDI z

RTZA :

MAARÍC8

ÍÀ.REÍIí:

ACERAP T

ROCRY t

DAMTNEOS

(keeper) keept dit. jaar voor 'E eersE en doet daE zeer goed, gaat prima
vooriit , is-niet bàng, st.erk meE uiElopen. UÍEschieEen en concenÈratie
kunnen beter .

(re-achter) tan ook goed op middenveld uiE de voet.en,
op, prima in de cornbinatie, Ioopt. goed vrij.
uàtige snelheid en soms wat sIàpjes. ., ' 

-
(laaEsEe man) goede verdediger, die ook aanvallend goed kan meedoen, snel,
prima shoE (scoorE regelmat.ig), wint bijna alle duels.
Je mag best wat meer praEen, geef aanwijzigen-

: (li-achter) in heE begin was het moeilijk, nu ga je ook steeds meer mee-
voetballen, "rechtsn gaàt ook gèed Íooruit, je scoorE zelfs a] ! Let goed bij
het verdedigen op je manneEje.

(re - mÍddenvelder ) Ioopt. veel; kan een mannetje uiEspelen, goed overzichL,
Eechnisch goed, mooi shoc. SteViger in de duels mag best. :,

losE aIles voeÈballend

cbmb i -

MARE:

DÀIUIÍY:

NICEYI

MOË,NtED z

JOSÉ t

ACËMED I

OPEIMZ:

(1i-middenvelder) wi1 alEijd winnen, wint ook veel dueLs, doorzeEEer,
neerEgoed. LeE goed op je techniek en nieÈ Ee Veel mopperen, hoor.

(re-spiEs) levensgewaarl i j k, snel en doelgerichE, geweldig schot, scooÍE
makkelijk. PÍobeer wat fe]Ier te sp'elen en meer Uu":".,a" winnen. .I 

"(1i-spiEs) onberekenbaar, soms geweldig, soms niet, verrassende passeerbewe-
gingeà, zeer gevaarlijk. Soms , waE ' s tapj es en denk aan nzijkanE'r .

(keéper) technisch goed, denkE goed na tat hij doeE, sterk vooruitgegaan,
aardig,e knul: Laai je wat meer horen ln het doel. ." 

,. : .

(re-achter) moeilijk te passeren, enthousiasEe voetbalter, Eechniek wordt
steeds beEer. Goed je plaats houden, hoor.

(laaEste man) roEs Íí de braóding, haasE niet te passeren, opbouwen gaat ook
steedSbet,er.BIijfgoed'oÉEechniëk.oefenen..,
(li-achter) kan goed samehspelen, mooie schij nbewegingen; som§ dek je wat
slordig en speel je vlat slaPjes. :
( re -middenveldeÍ ) harde werker, .,rit. ig" voetballer; kan goed een manneEje
passèren. ,le moeE meer aan veïdedigen denken.

(li -middenve Lder) technisch één van de besEen, goed inzichE, pas§eert en
combineert makkelijk. InzeE mag best wat beEer (duels winnen bijv.).
(re-spiEs) zeer snel, zeer fel, zeer gevaarlijk.
,Je'Eechniek en schot kunnen beEer.

pATRÍCK t (li-spies) fraai schot, mooie voorzet, kan goed comiberen. Probeer je waE
meer meE heE spel te bemoeien.

@ door PETER HOET

F ) tusÉ Lo)es os anzro, spics samen met; ÀctlíED Àr{@ÀxÀD: Ewee frinke harde
tJ 2 werkers;. PAÍ.Rrcx. goEr:- Iinksvoor, 'n echte linksbenige speler; oPEÍ1Iír

O.REDEIN: rechEsvoor, 'n speler die door blijfE gaan; MAEÀLED Er, MAEII.
linksachter, doorzeEEer;
.DÀNNr v/d S,JIDE I rechtsachEer, speLer met pure kracht; lírcx vExàÀx:

laaEste man, 'n belangrijke speler op deze plaats; lÍAlf DErEssEÀI: onze vaste keeper,
met veel vootuiEgang.
Dit team heeft. dit jaar ook vreer laEen zien dat ze hun manneÈje sËaan. Goede t.eamgeest
vraarvan we. menigmaal genoEen hebben, De jongens die uiE diE team naar de D gaan wens ik
veel succeg in'E volgende seizoen. Danny wil ik ook heel veel succes wensen, HanE
Danny gaat naar ÀDO Den Haag, waar hij heE volgende seizoen gaaE voeEballen.

De ouders,/verzorgers wilde ik in het bijzonder bedanken voor aIle silpporÈ bij thuis- en
uiÈwedsErijden. Dit jaar was het voetbalkamp een enorrí succes door de inzet van leider .
en ouders, die er één groot feest. van hebben gemaakt.. Ik wens alle spelers in het.
volgende seizoen héé1 vééI voeEbalplezier. Bedankt I
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E4
door LEO STRAIIB

Het 'nieuvre' E-Eeam. Jongens
veeL gevoeEbald. Maar waL jul
smu11en.

deze samensEelling hebben jullie niet
e hebben laten zien was echter om van Ee

in
li

ÀÍ2EANMED ÀEÍ,rR. is een Leergierige, maaï ook een eigenwijze voetballer.
Soms meE aI te groÈe sEeraLlures. Alijf komen tiainen en luist,eren en je zal zien daE

het. nog beuer kàn en hopelijk voel jij je goed thuis in diE Eeam en bij LENS' ' i 
'

TOI,GA AEIMAD. is ook een voeEballer die nog niet een zolang ons is komen versterken en
Éé;ia ,-ek; góèAà i"rijnràn in fret voegbaÍspe1. Meg nog méer Eraining is er voor jou '

een leuke uoékomst vreggelegd op sportiefgebied. Ga zo door.

:fl-IRESE BADRÍ: voetbalts nu aI enige Eijd bij ons en is samen meE Richard en vishal de
d.rijfveer van dit elfEal . Zeker ianwele de- erwaring die i-Iij heeft. -opgedaan. 

Hij trekE
menigeen mee naar een hoger voetbalpunE. ook voor jou geldt: blijf trainen' '

TUNCA! CAV t is ons ook Eijdens. diE seizoen komen versEerken en heef! gezien zijn lengEe
een groEe voorsprong op mónÍge EegensEander. Hij is in deze korE.e periode goed
vooruitgegaan. HeeI veel succes in de D. Blijf trainen!

EÍ1EARD DllYllDAË z de groEe ervaren mafl van diE Eeam, Hij kan heel goed keepen, maar-is
óóÈ *n prima verdedlger meE een vernieEigend schot. HèIaas |:ad hij de laatsLe Eijd
nogat wai.blessures. Zíin deze een maal vóorbij dan staat hij weer voor 100t zijn
maínetje. veel succes in ae n.

RZCARDO MÍILDER t heeft eersE een EÍjdje meE ons meegeEraind en begon heE spelletje- -
sEeeds Leuker te vinden. uj-j is nu-eèn volwaardig 1id van diE team geworden. Ook heeft
hij regelmatig zijn doelpunljes meegepikt. Ga zo door en kom we1 vaker trainen.

ufSIÍ LL RÀMÀu?ÀI?: diE jaar Is voox hem nieE echE een geluksjaar geweesE- Eerst een
gebroken arm - Eoen wérd je ziek. Ook waren er wat aÀdere gebeurEenissen waardcior je
íiet veel aan voetballen Loe kwam. Het is wel een speler die veel mogelijkheden heefE.
Hopelijk meer getuk volgend seizoen.

:gAKlJp y,uilIrt heeft ook a1 enige jaren voetbal achter de rug en heefE zich dit. seizoen
onEpopt als een echte linksbaék mec een perfect. Iinkerbeen. Goede inzeE en voert aIs
een'*ràn de weinÍge zijn opdrachEen blindelings uiL. voor een Erainer/leider de perfecEe
voetballer.

e"

eenvoudig om de spelers ieEs Ee leren. Ik realiseer me, dat het voor Leo SEraub een nog
groEere ópgalre *oèe zijn geweesE in zijn pogingen om het ledereen naar de zin Ee maken.
íeo, beaairÉt woor a1 jé inspanningen. Begin april 1997 werd de E6 gevormd. Vanaf dag
momenÈ bestond E5 uit een vast.e groep van negen Spelers. Het ging daarna veeL beter. De

achterhoede kreeg vaste vorm, er waren nu een paar ueehteu middenvelders en de
voorhoede kreeg Ëierdoor de noodzakelijke ondersEeuning. Ook het. "aansluiLenn ging veel
beEer.

DE OIJDEBS: AIEijal aanwezig, zowel in persoon als in woord. Het verzamelen voor de

wedstrijd ging zoals het hoort.: gewoon volgens de opgegeven Èij-d in de--revue- (DiE
schij nr- ovérióens bijzonder te zijn t). Altijd. vervoer zat.. Ouders, mede namens de
kindóren, bedànkt woór jullie aanwezigheid en betrokkenheid bij de liefhebberij van
jullie kind. ze zullen er later meE plezier aan Eerug denken. 

:

DE SPELERS: STEF,fIIO AINOEL. Een van onze keepers. Hij is nergens bang voor, gooit zich
voor elke bal en hij heefE heel veel ballen tegengehouden, die er voor zijn komst bij
fÉ-afilia j.ngingen.-Hij kan de ba1 ook lekker ver uitschiet.en. Probeer we1 wat rusEiger
uir te écUeÉen-en kieÉ zetf een speler uit die vrij suaat.. Hij heefL ook rechEsback en
Iinksback gespeeld. Daarbij ging hij zo gÍaag mee naar voren, daÈ hij af en toe vergat,
dat hij in de verdediging speelde. >l>>>

door f,'RANS BRITTIJN (iullie leider)

E5 ALGEMEEN: Dit team mag je diE seizoen.ruslig een duivencil noemen. Ik
kom snel EeLLend aan zo'n achttien spelers die E5 zijn in- en uitgevlo-
gen. Het eerste Eoernooi in augusEus 1996 begonneh we meE slechts zes
épelers, in maarc 1997 speelden sre Eegen 's-Gravenzande met 11 man. Dit
màakte heu voor de ook aI wisselende "leidingrt van het. team nieE
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EILLEXE BR::ÍJN t HeE beste meisje van E5. ze speelde heE hele seizoen laatsEe rrmanl' en

,"-ttEJt aài goeO geOaanl 
-Ze [àn-Oe U"f goed afbakken en ze laat zich maar niet zomaar

oDzi.i zegten. Ik heb dan oói "ààf- 
i"g"n"Ëanders' tegen efkaar horen roepen: "Hij

;Ë;ií";Ë-;;'";; Ëi"í;ï'.-fuÀ-És i"-au aanvar sin!, sloot je goed aan en door je
snelheid was je oP tijd EeÍug.
Probeer wel wàE rustiger uiE te verdedigen'

cAoTArr 1!íATTMAN: cautam speelde heE liefst. vlak voor de verdediging (v.oorsEopper) - NadaE

heE "nieuwe,, es was gevoiÀà, 
' 

spee fae hij rechtsback of linksback. Hij bleek na heE

vorgen van wat keeperstr;ï;i"í;k heel-goed Le,kunnen keepen' zoda. we over twee goede

k;;Ë;. Éeschikcen-. ou *àÀ téér becrouwbàar eÀ ie nam goed de praats over van je
*ààèiper"t". veel succes volgend jaar in de D-klasse' 

l

XgtAnV gStID.RfXS.ElÍ: Kevin heeft het hele seizoen linksbuiten gespeeld' Ondanks zijn dunne

l[""ïlÈ" Ééàctrikt irii ovËi-Eèn--[èit atO schot. Hij was de vaÀEe man voor de corners' Je

Éiàia-oóeA ie plaatsl Bij heE uiEschieEen van onze keeper kwam Je ver genoeg terug en

ïË""Ë.íà"àtÉijà-;;iJ: Jà-speerae sraag samen meE. À.rvind. probeer wel, als de baf naar
je worde roegespeeld, *ut-il"ài-nuài-àË Éài toe Ee gaan en niet Ee wachÈen' Eot de ba1

bij jou is.
FooeD eL Í)aIIFÀOUj- t Fouad kwam in april pas in E5. Je wiIE. altijd vrinnen en daar werk je
iií-n"ia ;;;:-r;'"p;;Íàe op n.r middenïeld, maar heE maakte je eieenlijk niet uiE -waar
;;'";;il.'É;il;i "bèeidJ 

jË ïèàr1ËÀÈàà:., maàr ie zorsde wel vóor_vóorzerten vanaf de

achEerlijn. ,Je was her ,iótóic:à-rà" Èi-',ró pinóerc eis sraag en dar mochE l" g?!:-l"ll
;;--;;i-;;;; ààr ur= je een bai naar voren sètrièt, de ba1 er vlugger is, dan wanneer le
;;*'Ë;";;t: pión""t Éuuro* *aE meer over te spelen'

ÀR:qfiND )RÀELADSIJ{G: Àrvind heefL heÈ hele jàar rechEsbuiten gespeeld. Eenmaal Eegen

euick sronat 5e ars raaustË iià"-àp-dèÀt" ra. 
_ i oaar stond je ongèveèr 10 seconden') Àrvind

Ë;;ie ;ii srànd een go"ó-À.hàt. iËn de bat kon je j e 
. 
tègenstander .goed. "uit' spelen,

àààrna vofgae vaak eén pass nàar Kevin. wag vooi «óvin §eldt, geldg ook voor joy,-
probeer wag meer .,uur aé-Ëàr-'E; i; tà.". óefen ook het zuiver-schieEen van de bal aIs
je hardloopE.

OIIER §ABAE z ToE. aan april speelde je op het middenveld' Daar heb je hard gewerkts' Na :'

íprif- sp""f.a. je mee"t.i tiirrsfacfl Ik vindt daE je daar. erg- vooruiE_benE gegaan. ,fe

was daar heel beErouwbuàr. 
-iliJ- ièg"naanva11èn aan de rechteikant stelde je.je heel goed

;;: ;t;-r;-i; àà aan'a1 
-;àr;;; 

Àióoe je goed aan. Knap vond- ik het -uit bij westlandia-
iààr, witr"r" bij een 

"pri"É-.rà"àr 
de óidàenrijn naar Jouw plaags reflde, jij haar plaats

overnam. zo moeE het.

r,evuttl iAEIi, Levent kvram in april weer Eerug btj E5. ,le speelde méestaI rechtsback, -
;;à;'J.-Ë; àot goàa a:.s rààts'ie man spelen. LevénÈ is eer1.bijEertje. Je teE nieE op de

Èàóà"Éiu"aur, maír alleen op de bal. .Iè -benE-niet bang om er s.evig. tegen aan te gaan'

iÈ-nàà-"àà:. medelijden mec àe tegenstander a1s ze je-weer niet voorbij kwamen' Je bent
,Ëf'-éË" à;ó*;;. A1É de Èài niet Ín de buurt was en-wij-Ín de aanval waren, vergat je
aàn ià sluiren. Probeer wel de ba1 wfugger over te spelen'

SEÍKAIIDÀR SARDJOE t Shikandar kwam ook in apri
miditenveld. Je Í,,as daar de "technicus". Handi
ruimte, wijzend naar je medespelers.waar je d
overspelenà, ,fe doeE we] alIes meE je rechEer
ont.wikkeLen.

E
l iet.en z
benE. Ga
P.s. i we

@ door LEO STRALB

A HeL nieuwe E6. Dir Eeam heeft. in heE begin van de compe.it.ie heer goed
1, "ó""àiuara en zi:in coen sterk in de poule gestegen. Maar door heE

Èàia.,s g"raatt. Toch pàÈcen z).j na de-herindeling de draad weer op
zodaE. er weer een hecht Eeam sÉond welke vaak weergaloze combinagies

ien. .fo"àànÀ jullie hebben met onÈernbare inzet lagen zien rraar je Eoe in sgaaE-r" aóÀi] tk ívens jul1ie een hele pre;Eige wacantie en tot volgend seizoen.
I uitgerusE terugkomen !

verder dank ik alle oudeis en supporters voor die vele ur
gingen en goede bedoelingen en zeker niet.op.de laatsEe p
àití'ia vofàoende vervoer was. Daarnaast. wiI ik ook Àlbert'
ào-tóiderscnap. DiE waren de spelers van het' wonderteam:

eer terug in E5. ,le speelde ook op heÈ
an de bal, alEijd zoekend naar de
aI wilde hebben en goed en snel de bal
n. Probeer ook je linkerbeen Ee

en langs de lijn meE aanmoedi-
laaEs er voor Ee zorgen dat er
Houvreling bedanken voor heE

lw
ga
eb
bee

- 26 -'ae ,louetENs-REvuE' '. de rodccttie dankt haa, sPonsors ADREPAK en HAFO, foto & video



GREGORY EOÍIIÍEI'ING t is een echte
perfecE.e voorzetten. Ook zijn Pa
hem is dat hij bij balverLies ni
trainer is dit een'gozer'om er b
voetballen en er gaat nog heel w

TAOAE7jK A:ryADI t helaas gaaE hij volgende seizoen naar de D. Ík had hem nog graag een

l;;;iË Ëii-Ë'*iir"" nóuàèn. Éijn [echniek.is bij r.ijd.en wijle weergaloos, aIleen
zijn inzet IaaE soms ""g-ià """"én over. Bij de tés utijven dan woïdt je een goede

"àéguarr.r en soms ook ÉeePer?

,&IcffAEÍ, VAN E@(OND: heLaas gaat ook hij ons verlaten' Hij heeft' gekozen- voor de

,r"t*p"rí èn óàài zefts ó.r"i-óé" puat jaar duiken. taaar à1s voetballer heeft hij bij
;; ;-rj; spàrén ,eraie"a-àis "àiaèà!ó"!. 4"". zich vasE in de tegenstander zodae zij
niet veel in Ee bÍengen nàààen. Veel-ptezier met je nieuure sport en we komen elkaar
zeker nog eens cegen.

ouderwetse rechtsbuiEen meL een goede techni
sseerbewegingen mogen er zLin. HeE enige min
eE DrobeerE de ba1 Eerug te veroveren. voor
ii te hebben en nooiE meer Ee laten gaan. B1
at gebeuren, waE ik je brom.

S,fÍDER V.D. KRgtr: op de positie van laaEsEe man is hij een sEofzuiger; een opruimer die
i,"1 iysiàr.e niàr uit a. íèó.gàà.. voor de kenners ondér ons 'dit ia de nieuwe Ruud

xrof ,'. nij heefE i-nzichr àí ier". de capaciteit on heel ver te komen in de voetballe-
rij,ookómdat,hijprec1eszijirveranEwoordeIijkhedenweet.

CAR:,OS IZRA: een voetballer van heL E)4)e larsgon (Feijenoord). Je zieE hem gedurende de
*"Giifja óreiàt 

"ur,ru, 
íg zíiÍr. laaar iirist op de momenuen daE wij hem nodig hebben 

-
*aaÉt. tii een weergaloze-act ie en scoórt daaiom vaak of zoÍgt ervoor daE er gescoord
kan worden. Een speler on Ee koesEeren dus'

AWANASE LOÍÍ,ARGOSAIN t Onze vasEe keeper voor t helft. en heefE al vaak bewezen een
;;;Ëï";i;""'Èé--Jtl": -;i;E';il;-.;óàLiulkerijke reddinsen op-onhoudlare schoEen or nos'
, even, de bal ulr. ae kruising ÉÍkke; gaf hij óns waat< kèeperËles. Ook in de spit.s stond
trij-vaat z;n mànnetje. nèhiei mijn adíies iÉr 'blijf keepèn, dan wordt je vast een hele
grote' !

WOIuIER V.D. MEEI I heefE op a]le posities in diE elftal' gespeeld en is.ook overaL
inzeEbaar. MeE zijn 1ínkeibeen en vaal onnavolgbare Eechniek heefE hij vele ÈegensEan-
deri hoofdbrekens 

- bezorgd. cebleken is dat hij heg besE got zijn recht. komt op de
linksbackplaaEs a Ia Frank de Boeï in z'n goede tijd.

r,EROy SnRAÍIB I ook hij is op meerdere posiEies inzetbaar, Hij heeft-een.leuke passeer-
techniek (komE door i'n sciroenen) en ireeft de afgelopen weken regelmatig gescoord' De

ÀààÈ=àÉoppen vanaf tinks zijn bij tijd en wijle óevaàr1ijk, zodat er. regelmatig .uÍÈ
gescoord--werd. Van oorspro"ó i" Éij éen.veraèalgèr van heE Eype Reiziger en op die
[ositie komt hij danook het besL Èoc zijn recht.

ek en vaak
punt. j e van
iedere
íjf zo

'..

tu door RUIID van IIERP

F1 begon dit seizoen met de volgende spelers;

AÉFT, RODNEY, EDWÍN, TT,KAY, AMT'T. VOLKA}I,;TEROEN

F1
I'dÀJ{UEE

Een aanEaf jongens moest.en nog veel leren en er werd op.de Eraining.enorm hard gewerkE.

iàï"àirài" Éeg-seizoen kwam Férdi ons veraterken omdaE (keeper) Edwin ons had verlaten,
ook JeÍoen moesE ons vanwege een operatie aan de achillespezen 'in de sEeek' Ialen.
oàmian uit F3 werd *ec op.í a.*en Ëi3 F1 binnengehaatd. Dè resEerende wedsgrijden werd
ààóí ait team zonder echte doelman aigewerkE maàr de keepersbeurten werden. probl eemloos
àpó"tóÀi. ri viel echE op, d.m.v. ler,rÉ posiEie voetbal en fantasLisch coíÈinaLiespel.
vËËi-ÉËè."iiunàèis werae-n mec een flink-pak op_de broek huiswaarts gezonden.'ook werd
de suppórters groep sEeeds groEer. Bij avondwedstri j den van F1 Eegen E - combinaE ieteams
sEonden ta] van supporEers miin , xeNuÈns " aan te moedigen. sommige eerste divisie
;iËil ààuaen uijirà jal.oerd leworden ziJn op het aantal Eoeschouwers. De ouders werden
Ëij-íààt ààii"ir"it,""- betrokkó - en een vervoersprobleem hebben wÍj nooig gehad, om-

fió"aàràur", limonade verzorgers, waEerdragers, wasvrouwtje, e.d. Fl'.had het allemaa1 .

nàzà ouAers'rrebben zich enoró ingespannen om dit team zo soepel logelijk te lat'en

""ài.n. óeze leider is troEs dat-hii met deze ouders en spelers diE seizoen mochE i -

"ói*àr.en. 
ouders en spelers bedankE voor het fijne seizoen

De spelers van Fl hadden verschillende positie's. volkan, een kleine spiEs ]iep soms op

tàr-friààèn"erd en probeJrdè vaar zijn tègenstander Èe sÈoren, hij scoorde 7 maal. rlkay
,àsveeIar1inksbaèk.De1aatstemaanden1iephijafs1aaEsEeman.>>>>>
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Hij maakte enorm gebruik van zijn kracht en scoorde 13 keer. Damjan werd onze nieuwe
ïiif.lÈà"X. Ooó. ,í1., snelheid wÍst hij vaak de ba1 terug Ee veroveren.. Helaas scoorde
Ëií'-i;-à; '.;périiíà r,iàt, .aar gar wél fraaie voorzetten. Onze rechtsback was Rodnev.
Vààf ging hij'mee naar voren en iam ,eergaloze corneÍs. Deze verdediger scoorde 22

a"óipí"iÉ". Éerdi stond in ae spits en sóms. had-hij een vrije ro1. Ifl.de korte periode
Ëii--pi 

"éoorae 
hij 20 .oói" goài". onze linkshalf Ímut vrist door inzet en snelheid vaak

o"'fàr ài-Ë"-paxiÉn. Hij-;;oó;à;-È maa1. Manuet sEond aIs rechtshalf. De laasÈe maanden

gi.rg tut. sEeeàs beter eí ló"ènaien scoorde hij 1 fraaie goal. Jeroen lras onze stofzui-
Ë;;; ;;-";;;;àà óor1 :. keer. À1fi werd dit seiZoen Eopscoïer-bij Fl' Deze kreine
iÀóítàrspits scoorde maar LiefsE 24 doelpungen. nKanjers" al lemaal 

_ 
gefel iciteerd en doe

;í;;;à-;;i;.ó"- àiiemaar soed je best. Gioecjes van jullie Erotse leider Ruud van Herp'

@
D ) ,,ENS F2 begon atiE seizoen meE veer nieuwe gezichren binnen oe gerederer,.

l' 2 Voecballenó sÈonden wij aI]emaal ons mannetje'

Atslei.lerhebikst,aanEegenieEenvanhecgeenjullieonshebbenlat'en
,it". n"i-rà" echt een leuk-seizoen. ,Jongenó en ouders bedankt. Hieron-

der heb ik over iedere speler een klein verhaalLje geschreven'

TOL FÍSEERt onze SEerke keeper, een beetje op zichzelf maar Eoch ook behoorlijk fel
*ànneei hij de speler" =óm*èe.! zich goeà op-te sÈel1en bij een corner. Door zeer sEerk
op te credén hebÈen wij menig paxtijEje voeEbat weten te tdinnen'

QU]jDO DE ZWARí' I eer- rusEig venEje, goetllachs en een lekker voetballeÍEje geworden, iS
o"Eiàfàp tt"u veld Ee .rj"É""-Ën"réeË goea af Ee spelen aan medespelers. veel succes in
de E-k1aèse.

ST7g,ÍLE1 DE E7gg1t | 1e jaaró voegballer. Begon met S jaàr aaà- heÈ spelletje voetbat, is nu

;-l;;-." heefr zich goeà uu,gepast. 
_ 
Hij -manifes teèrde zich als een goede sterke

,reidediger die moeilijk Ee passeren ls.

IUIEAEL Ro@A: onze Iaat.ste man. ook een 1e jaars voeEballer, die zeer sEerk kan

"ïi[Eróé" i" màeitijk tà passeren is. rs eén beetje verlegen, erg rusEig in de omgang

maar op het veld zou je dat niet zeggen'

JAWAED ,fitufiL. een aardig ventje die soms een beetje Ee fel is op de Eegenstander'
;;àtÉ"i niec goed met éen stiaing, i.p.w.-de bal wordE dan een voeEje meegenomen'

Ée ene week beÉer dan de andere, doch speelE aardig mee' "'
OLESEGITN OREDEIN: onze Eank, een vechter, is op het hele veld duidelijk aanwezig'
ffispóie",kanookfIinkpinge1enenkomtera1t'ijduiEook.
óö";-;il; Ë"éii,àia'rlet hij menis Eegenàtander zijn enkels zien'

ROMIWO SOOISOO: is af en Eoe een beetje lui met lopen, maar als hij de bal heeft gaat'

hii enorm Eekeer. I,tanneer de leider hém zegt over ie spelen dan strooit hij met goede

paËsjes. Een goede voorhoede speLer-

BRÍK v,D. s!EK: een fel en energiek voeEballertje die niet zo goed tegen zijn- verlies
r.à"1 *àri à1"^4" pz 

"int 
-àt - 

oràníeer hij scoorE àan is het vetd te k1ein. Een kleine

"iËit"[è"ae sÈits.

tu

Soms
IB

door ZIYA GIINGOR

kan

F3 Dà.0í.7ÀIít wat ee
zeer j amÍner da

nI
th

euke vent, hij kan nog voetballen ook. 9Jij vonden heE

ij naar F1 ging.
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r orxJw. tlÍ o&EÀrÍ: ik zie ze nog op de eersEe training verschijnen. De een

èè" reetj à-'nij oerrand, de andér praar de oren van je hoofd af. Ik ben

blij daL ornan nàc ,nieuie 
selzoen bij de F-klasse mag blijven'

§.E ÍÍ: de jongsEe van heE team met .zíin 
G jaar heeft hij mij verbaasd met zijn inzet en

vooruitgang.

DOIIENÍC I moeilijke starÈ gehad toch bevronder -ik het dat hij geen verscek laa
Ëfi;j'";-;leríói i" uriíiÉ irouden (hij vond aanvoerder zijn machrig mooi) .

E gaan en



yrr?r: door zijn doorzett.ings vermogen heeft hij mijn hart gestolen. Vooral halverwege
het seizoen wist ik wat ik meE hem aan moesE.. DaaI komt. die dan de beste laatste man
(jongen) van de F klasse.

1ERÍSTOS t Chïis weeE nog nlet. wat hij wil. TOch meE uPs en downs een leuk seizoen
achE.er de rug met ondersteuning van zijn moeder ofEewel Thea

.DdPllIV: wàt een leuke verassing in het nieuwe jaar. Ik heb hem }eren kennen op de
training. NieE weEend daÈ hij in de F3 terechE zou komen, dacht ik, waE een leuk
spelert j e .

VoLE,.jlit t waE j aTnmer dat Volkan ongeveer 50à Èrainingstijd heeft. gemist $,anE door dit
gemis heeft. Éii treu nogal moeitijk gehad Eijdens de wedsErijden. rk hoop echt van harEe
dat diE in het. nieuwe seizoen beEer wordE (mischieí nog meer bananen eEen).

EÀr4tNÀ§tí: ik heb helaas ue weinig genoEen van deze jongen. Ik had hem grraag nog een
seizoen in ons team gehad maar door zijn leeftijd moet hij naar de E klasse. Ík wens
hem veel gucses en plezier Eoe in de E klasse.

je
tn

en aanzienlijke tra iningsachter-
ieuwe seizoen veel beter zaI gaan

ÀIs trainer/Ieider en namens THEA bedank ik alle ouders, broers en zussen voor heE
gezellige seizoen.

nroEàtíx&D: hij ls nog maar korÈ bij ons waardoor hi
stand heeft. Ik ben er van overEuígd daE hij in he
spelen.

rn diE zeer leuke jaar heb ik het. erg naar mijn zin gehad. vooral het
goede contacE meE de oudèrs, spelers en hoofdleider was erg fijn.
voordat ik met de spelers begin, wil lk toch één ouder exEra bedanken
voor het af en Èoe invaLlen a1s leider. en daE. Ís dhr Rui doa santoÉ
FraiÈaB. Rui perfect gedaan. Dan nu de spelers, ik begin bij de A van:

a,.d;BREriT, Rya[ ! is één van de t$ree jongste spelers in ons team. t]et woetbal was en is
nieE heE belangrijkste in zijn Ieven, Ryan vond genieren van de naEuur ook heel mooi,
maar a1s kleinsEe van het team valt heE ook nlet mee. Toch was ik blij met Ryan en vaak
heb ik om hem moeEen lachen.

AWÀR, víÍeab: is duidelijk een tweede jaars F-klasser die erg goed kan lopen en
schiet.en. viresh is ook duidelijk een jongen die het voeEbalspel ziet.. Hij speelE de-
bal goed over en dat. doet hij zowel voor als achter.

door RICHARD URGERT

F4

v.d,. BERé, .Rlcky: ook een tweede jaars F-klasser die een goed en hard schot. over zich'
heefE. Hij is ook een jongen die graag vri,l rennen, hij kan nieÈ goed tegen zijn
verlies, maar dat hoorÈ ook bij heÈ voeEbal. wij hebben aan Ricky een goede speler
gehad. De bal schoot hij snel naar voren, vanuit de achEerhoede gaf hij vaak een flinke
Erap naar voren daardoor was de bal weer snel woorin.

dos g.lIf,IOS FREÍTAS. Jair: is een. keÍharde speler die erg meE. het voeEbal bezig is. voor
zo,n jonge jongen is hij erg ver woorop vergeleken met. zijn leeftij alsgenoEen. Ik hoop
daE hij in Éet-volgende seizoen kans maakt op een plek bij de F1. en dat. hij dit ook
haalt. Ik heb heÈ idee dat ,fair een goede spiLs vrordE.

DfiTKALÍ, Parr/esàl. is een feuke rusEige jongen die net als vele Eeamgenoten volgend .
seizoen E-klasser worde. Met Parvesh had Je nooit Problemen, speelt alEijd zijn
wedst.rijdje en doet alt.ijd goed mee. Hij is ook een jongen die vaak gescoord heeft voor
ons. Parvesh blijf zo doorgaan.

iD 't govr, .7a!: speelt helaas niet meer bij !ENS. Deze knul heeft. in het. begin bij ons
Eeam gespeeld. Ík vond Jan een leuk venEje en heb hem ook erg gemisu de resE van diÈ
seizoen.

Í[RGER5", guído: was in het. begin wan het seizoen nog wat bang voor de bal,
maanden erna gelukkig wat beEer. Hij kreég plezier in heE spel . DaE vader
leider was vond hij niet alEijd leuk want dan vrerd er teveel op hem geleE
laatste man ging hij zich sEeeds beEer ontwikkelen. Hij was ook 1 van de 2

dir
Ric
zei
k1

werd de
hard
hij. Àls

einÈj es .

TURKO3Í,I , .EaÈrà: heeft een hele goede vechtlust en heeft echE plezier in het. voetbal-
Ien, FaÈih is één van onze béEere spelers in het team. Tk getoof dat hij in de E-k1a9se
goed gaaE spelen (sUCcES). i..
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!àrI!Í, safíà: kwam weE laat. in het seizoen bij ons Eeam en is de laatsÈe tijd beEer-
qaan oversDelen. ook ,ijàe-nij dè-rààÈste wekón graag keepen en dat ging hem goed af'
Íi., de toe-komsÈ een goede keeper)

,ÍANKZE. ràoEas: is als laaEste speler pa§ in ons Eeam begonnen en wie} dlrect, op. Deze

irïii-Ei r"ó 
"péèri 

ziin pàiiiji:è'n".1 ieuk mee en wat wÍi van hem sezien hebben' daar
hebben wij van genotsen.

,Jongensnogmaalsbedanktvoorhetafgelopenseizoenenblijfallemaalgoediebest
doen, groetjes van Richard

e#
F -5

door NATIIALIE de GROEN

rENs F5 in the picEure:

'EersÈeveneenkleinstukjeoverjullieleidster:ikbenNathaliede
ó;;;;,-àe ju", efl kapsEer, heb 2 Éinderen waarvan er één voeÈbaIt bij l

LBN5 F5, en dar is ruarvinl-àijn broàrcje'Quingy (3 jaar) wi1 ook graag. voeÈballen maaÍ

ï""'Ë"iàà"-iioó-"""Í tà jong. wàAat DhÍ.-c. cielén vanwege zijn werkzaamheden moest

"topp"" 
à"r Ëer teiaerÉcii;; ;;;à ei aan de ouders gevràagd wie er leider of leidsÈer

van diE leuke team wirae--*órààn. Na kort overleg tréb it.àeze leuke funcEie aanvaard en 
I

heb hier geen momenE spi:i-vàn gehad' Hieronder-een klein sEukje over de spelers: 
I

A7NER vtrLLEMsE! een hel-e goede speler die graag verdedigd-. speelE.heE liefst in de

achrerhoede en kan hard ";-;;; 
;;;r;4"".-nÍj vindÈ het óok eig..fijn oT op ql grond te

oaan liqqen. ledere wedsiiiià tigt hij vrel é.,en aan de grassprietjes te ïuiken. Avner

ióig""à-Ë.it"en minder op dè grond gaan liggen hoor!!!

]l EAw]rr'Lalls},:degroterebroervanAvner.Dezeknulkannietalleenlekkervoetballen,
maar keepen en dat gaaE t 

"í-àór. 
uiÈsEekend af. Dat heeft hij ons.wel laEen zien Eijdens

Ë;i- r;;íi;;"_--en- roíegiaóuoernooi maar ook bij.de andere wedsrrijden. Jammer genoeg

;ií"-;r J 
-;;ïgerrà 

="i=óerr-isÈà iwi.: E. dan gaat Éi3 ziin kunsten in de E-klasse verronen,
veel succes in je nieuwe Leam.

ZDfdÀ II{AIÍ: dit. is ook vJeer zo,n lekkere speler die neÈ aIs Isha volgend seizoen in de

E-klasse gaat spelen. r"iàà is krein en sulersnel' scoorE makkelijk en heeft' mooie

schij nbevJegingen in n,., i s i=óe-i.ge.,scurraer 
-heeft het altijd moeiliik wanneer hij aan de

IIIKEPEEREBr/}I{:isdekleinstespeler(5jaar)uit,onsEeamenheefEheEdaaromvaakte
verduren. voerbatlen i"'I;"-à."iË-iiËràà én dar heb je ook echE in je. zitten. Met z'n
kleine beenEjes renE trij-ontËéÉie"d hard achEer de bà] aan. Helaas pakE één van zijn
ream genoEen de bar van'nË;-;;:-;íÉ tièinà mannet e kan heel hard schieten en de

DenaltiesdiehijneemEslaaninalseengranaaE.Mikeje-moetmaardenken;wachEmaar
E;'É-i;-;;";;; Èàí, 4"" laat ik jullie een poepie ruiken

ÀÍ,axunr de cRo.EÀI: heeft het 1e gedeelEe van het seizoen gekeepE en zat" zelfs op

;Ë;;"E;ri;ing. Hatverwàóe-rteÉ 
- ièiro..t wilde hii Eoch liever saan voegballen en men

ï;;Ë'il;'lil-Ë;i;;;;";i"È"I;; d;;à' óp het.'w^i''''entoernooi icoorde jij je 1e soar
(war was je brijrl rqarvii Ëé"-à1"ó-*à"i': J 9 niet vergeten. ÀIs mamma (Nathalie) in het

veld staaÈ als leidsEer àui-rno"i í" neE àls alle anóere spelers luisteren naar de

leidsrer en zeer ,"t er gËË; öiói.'Àona"" geven vJant tijdens de wedsErijd ben ik
eventj es nieE je mr**..'iàitír, volgend selzoen gaan we er weer tegenaan en misschien

maak Je dan nog veel meer doelpuntsen '

RENÉ v,D. EEEG: ís sEeeds beEer gaan woetballen daE mag-ik.wel zeggen' Op leE zwaluwen-

Eoernooi IieE hij zich ;;;;;;-gËóàé ru"t. zien en speeÍde heel goéà. over. Je was altijd
bij de rraini.,g"., uunu,urii Ë"'-:Ë-=ià"g ook geen wedèEriid over'-Ik hoop dat 'iii volgend

seizoen in ons Eeam xomt én aaÉ ie aan r,reer neE zo goed voeEbalt.

D.J.RoCKziSnet,alsMikezo,nk}einEje.van5iaar.DiEvoetbatseizoenginghet
allemaat nieE zo :,exxer]':ie-Éaà ë"n tiia:. geen'zin en moesL daarom steeds huilen'
Hierna viel je een gaE in-i""tàoià "n 

Éoón íocnu je nieE voeEballen. Bij de wedsErijden

;;;Ë;rà;-1.'wer de-ba1 Ëe'Èrijgun, maar de grore Eegensrander pakte deze jammer genoeg

Ë;-;;;k-;"'i" sner van j;;;i;"fir;;"hien dar.-je volsénd seizoen meer succes hebt.

oo*r* or**ar: kwam met z'n 6e jaar in-maart bij ons.t'eam'.Hij vindE voelba11en erg

ffi;. if"" Ëà "àia.aigui 
Ë"-i='Ëón hele ruscisé en lieve jonsen' rk hoop dag jij

;;Ëà"à-;"ï;;Ën-àór.-,èÉi nài ," goea saat spelèn ars dit seizoen' ' l

- 3O -de Jlr,ruatENS:REVUE'. de ÍodEctie.d|nkt haaÍ sponsofs ADREPAK en HAFO, foto & video



MAÍEAS NES:OI kuam net als Doruk in maarE ons team versterken. Door ziekte kon hij een
paar wedsE.rijdjes nieE meespelen en dac konden wij we1 merken hoor. .lij doet a1Èijd ..
öoed je besr. kom veel trainen en voeÈballen dan komt. de rest vanzelf.

cENeIZ BVRX,uI: is ln april bij ons komen voerballen. Helaas nog nieE veel wedstrijdjes
meegedaan maar waE hij heeft laten zien, daar hebben wij met volLe Eeugen van genoten.
vo1óend seizoen kan jij aan iedereen laten zien daE jij een geweldige speler bent voor
LENS .

door ?????

F6 De allerkleingten, maar nlet de rhinste voetballers van sPelen in F5- In
heE begin wan het seizoen was heE voor de meeste van ons de bedoeling om

een beètje gewend Ee raken aan heE. voeEbal op een groot grasveLd. Na een
aanEal wèdsÉrijden onderling Eegen de F5 te hebben gevoetbald, konden Í're

ons eindelijk bewijzen tegen nechte'' t.egensEanders. '

Het viel uiteindelijk wel tegen. De tegensEanders t{aar we Eegen moesEen voètbalLen
,aren een scuk.grocér dan wij. De meesÈe wedstrijden hebben we dan ook verloren. Dit
betekende niet dat we de wedètrijden zomaar kado gaven. We hebben in alle wedsEïijden
gevochten voor e1k grassprieÈje. Ook aI stonden we meE 5-0 achter. We gingen er net zo
Éard. en gemoEiveerd tegei aan-als in het begin van de wedstrijd en daE is iets daE je
tegenvroordig ln andere teams nog heel weinig ziet.
tíe-hebben oók wet een.aanEal weàscrijden gewonnen. Wanneer wij een 'dedsErijd winnen of
zelfs een doelpunE maken, zijn we zo blij en gaan we zo te keer, dat het voor de
buiEenstaanders net lijkt of we wereldkampioen zijn geworden. In de loop wan het
seizoen Í,rerden een aanÈat spelers, zoals Ferdi, Salih en rmrqn j ammergenoeg weggehaald
om de andere F-teams Ee versterken
I.le hebben dit seizoen heel wat ervaring opgedaan en we zijn allemaal beEer gaan
voeEballen en hgbben geleerd meer samen te spelen. we zijn dus helemaaL klaar voor heE
volgend seizoen ! ! !. wat ik het allermooiste vind van heE Eeam is daE ze bijna nooiE
schélden op heE veld, nooiL kwaad worden op een speler die een fout.je maakt en ook nog
lachen wanneer ze een wedsErijd verliezen. tlat. dat. beEreft kunnen ju11ie als aller-
kleinsten als voorbeeld dienen voor de waE groEere spelers.

Tot. slot'nog een kort persoonfijk stukje over de huidige spelers:

ABDaL: is er waE Iat.er in het seizoen bijgekomen, hij moesE even wennen, maar gaat nu
te keer als geen ander. wanneer hij dan erg moe is vraagt. hij aan de leider, is de
wedsErijd nog niet afgelopen? l^ïanneer hij dan vreer is biigekomen gaat hij weer vrolijk
verder .

DÍLÀIí: is in het midden van het seizoen ons team komen versterken. Ifij paste meEeen in
het Eeam en voeEbalde vrolijk mee. Later vondt hij het keepen ook heel leuk en nu keepE
hij bijna elke wedstrijd een he1ft.

GAyN;ID t hij was in heE. begin aanwezig maar durfde Eoen nog nieE t.e voeEballen. .Een zak
chips deed-larer wondeÍen (Ruud beloofde een zak chips wanneer hij een hele wedst.rijd
mee zou voetballen) en sindsdien is hij niet meer bang. Hij voetbalE nu zelfs zo hard
daE ik het niet kan geloven.

CÍOVAÀ;INI- is vanaf het begin aanwezj.g en voeEbalE heel goed.'Door een verkoudheid in
heE midden van heE seizoen ging het een klein beetje minder maar hij is nu weer
volledig Eerug op zijn oude niveau. NieE meer verkouden worden Giovanni l!!.
.KÀ6ÀN: is er laEer in heE seizoen bÍjgekomen. In heE begin moest hij waarschijnlijk nog
even wennen maar nu wordE hij ieder wedstrijd beEer. somg sEa ik er versEeld van hoe
snel heÈ kan gaan.

MI@EL. is eï ook vanaf het begin bij. Hij kan heel goed voetballen, maar IaaE heE
jammergenoeg niet alt.ijd op het veld zien- vindE heÈ keepen ook erg leuk. Hij is samen
meE Dy1lan het keepersduo van F5.

MEÉTAEA t ook hi.j is er vanaf het begin bij.' Hij vindE daE hij re weinig aandacht krijgE
van zijn vader én dat zijn vader de andere. jongena voorErekt. Hij is overal op het veld
aanwezig en hij rent. van voor naar achter en omgekeerd. Hij gaat voeEballend ook sEerk
vooruit.

.RÀYMoJf: is er het laaEst bijgekomen. Is neE vijf geworden maar gaat er neE zo hard in
als de ander jongens, Soms moet ik hem wel rrrakker schudden, maar meer hoef ik ook nier
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SEREÀT: speelde e
F6. Hij was in he
voeEballend ook s

RENALDó r is er ook vanaf het begin bij. rs.vrij consÈang in eIk wedstÍijd. Ik hoef hem

nooiÈ ieEs Èe verEellen ."'t ij-i.Ët-*àur t13 móeu staan. zaE grote spelers veigisten

"r.n-i"-nEr, zo'n kreine ipérór topen we we1 even woorbij

ersÈ in de F5. maar wilde in het midden van het selzoen graag naaÍ de

i-Ëàgiri *àt si:e"fs maar is nu net zo fanatiek als de andere' rs
ieit<"vooruit -gegaan'

OPSTELLINGEN F-JEUGD SEIZOEN 1 997/1 998

De Eraíners Leo, Ruud en Ziya hebben in de maand mei een aai.Eal leuke t'rai-
íiràË.-itéttàa-ààt otru F-j;;;e, *ij i,"llat' s:!:k:" welke sperers er voorlopis'
in íeIk-team komen Ee spéfen, dus er sEaat nog nieEs vasE' 

.

LENS F1 aoa .o ,", F5 bestaan voorlopig uiE de navolgende spelers:.

Mohammed Barghoual, volkan DagIi, Tom Físher, griran Gogcas' olkan GogEas'

sàmi c"ngOr, -Stan1ey de Haan, Romano Sookhoo, Yuri v' Leeuwen'
óiË""à"ii-óiàae in, ,Jèroen v. ösch, rmran Rasul, Rafael Rocha, Jair dos santos
rreicàs, Erik v.d. Spek en Ilkay Yonyul.
i;;é-;.à.-il;g, cengiz gurkan, èavanà chamman, Dvlan Donkers ' Kagafl Gezgin'
i,iài"i" à" èioËir, ooóenic ueenàmanl MusÈafa Karabócek, Doruk Kelekci,yiglt.I
l,iiÉtràror iaros , Maueus r.rero, nbdul- ozdilek, Mike peereboom, Giovanni Rijkers,
Renaldo Rijkers, Ra].mon stronks, volkan Tarba en SerhaE Toprak'.

HET SETZOEN 1997/1998

heE voorloplge traÍningsschema is gemaakt en de voorlopige trainings---.', 
i: 

"- 
i"-ài"iteg mét dë trainers géforrneerd. De ene Erainer nodigt. a1le spelers

,-àÉ "è."r" 
tralning en de andeÍe-Erainer heefE aI een voorselekEiè gemaakts.

NatuuÍlijk wordt in de voorbereiding nogal eens afgeweken van onderstaande Eljden en

àIàËi. 
-íéËt " Éiài"ài" Àebben hiervooi aI een apart Àtencil afgegeven aan de spelers -of

,"íiË" aii ,ràg gaa., doen. Goed bewareà deze sLencils hoor. Lees a11es maar eens goed.

àó"i.--stààr jé Ëàam bij àe-=pérerc maar wil je sEoppen met voetballen.dan betekeng diL
à;È- j"-;ó-.íèr sànrtrÉeii3 t<' treUt opgezesd.. óoe atit- alsnog schrifEelijk (veÍplichE) bij
Paul v.d. SÈeen, ChopinstraaE 103,2551 SV Den Haag'
icà-i"-ói "iàÉ 

i,i: màar ben je nog wel licl, bel dan even op (397 0L s4)'

I
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A-klÉssers volgend seizoen

K.Abaaziz, À.Abdurhaman, F.Belhaji, F.CijnEje, P.Dahoe,
S.Diakite, S.Essiad, P.Franco,,J.Garcia, F.casmi, A.Hammiche,

EERSTE TRAINING I dlnsdàg 4 auguotuo van 1g.oo r./m 19.30 uur
(zie verder het. onEvangen sÈencil).

De trainer is Peter Klomp en de eersEe periode traint. hij de hele groep.' KomÉ1'er echÈ
een À2 dan zal de giroep later gespllt.sE worden in een À-selektie en een groep van
A2 /83 /84

B-klassers volgend seizoen

S.Àbdoelkhan, M.Àissati, I.Àkachar, Z.Àkdogan, O.Àras, B.Àygun,
S.Àygun, n.t.geurden, P.Bodaan, K.Boua1i, À.eI BoustaEl,

.I.Hilgersom, R, Kok, J,v.Í,oon, B.Memis, R.Mul.der, S.Niyat, R.RamauEar,
H.S.ahin, M.Sarlkaya, D.v.d.St.een en Y.Yolartiran.

,f

crens en r,eci l{eeuwiJse. rn eerst.e initantie trainen àii ae nere
gespliEsE in een E}1- en een B2-selekt.ie alsmede in een groep van
wordt nog met. teree trainers)

.T

D
R
D

J

.Brittijn, W.de Bruin, f.Butt, R.Caminada, LCicek, A.Demir, Z.Etboujamai, F.Elk r-rr,

.EIsing, M.Essiad, À.Fau1on, P.v.Fessem, K.cedek, V.v.d.ceest., S.combaulE., D.conesh,

.Groos, D.Gunay, N.Heidel, D.Hoos, K.11iev, K. Kamouni, R.de Klerck, P.KnorÍ, F.Kuik,

.Í,orsheijd, R.Nandpersad, M.Oemed, S.Omaaza, À.OosEeriieer, S.Oruc, R.Pocornie, ..

.Pronk, M.Ramautar, N.Rampone. M.Riedewald, C.Schmits, N.Siliakus, R.Smees, H.v.d.Spi-
egel, E.Tokmak, R.v.d.To1, M.fut, M.v.d.voort, T.Yildirim en V.Yildirim.

EERSTE TRAINING: maandag 4 augusÈus van 17.30 t/m 19.00 uur.
- (zie verder het ontvangen sEencil).,\

De E.rainers zijn: Fred
groep. Lat.er $rordt. dit
A2 /83 /84. (Onderhandeld

C-klassers volgend seizoen

de voorlopige C-selekEie best.aat uiÈ:

M.Agha-aIi-jani, K.Àkay, O.Àlalemir, ö.v.d.Bosch, B.Brittijn,
R.ConstanEin, N.Dameri,,J.DrosEen, R. Jansse, W.Katlad, T. Kamouni,

H.Karakoc, U.Karakoc, R.Kipp, S.Kraayeveld, S.v.d.Kxuk, B.Lamers, C.v.d.Linden,
v.v.IJoon, N.Muns. B.NeEt.en, iI.v.Nierop, B.Pamuk, R.PosEma, H.Prika, J.Pronk, O.Raeise,
R.v.d.Sande, ,f .Taa1, R.U1uc, B.Uno1, K.vereecken, R.Vergeer, M.VoigE, L. Ílormer en
S . Yilmaz

EERSTE TRAINING | ' zaÈerdag 9 auguatus van 17.00 t,/m 21.00 uur.

De trainer is Réno Vorkink. Door heE wegvallen van Jeroen Hoefnagel z
naar een Erainer/leider woor de Cz-selekLie. We verwachten die op 9 a
De groep wordE laEer gesplítsE in een c1- en C2-selekt.ie. Bovendien z
aanEaI spelers naar de c3 /c4 /c5/c6-groep worden overgeplaatst. ,.

de C3/C4/C5 en-wellichE C6-groep besEaaE uiEr

woèngdag 13 augruÈtuB van 1?.15 t/m 18.30;ur.

De Erainers z'i jn:
trai.ners ) .

ijn we op zoek
ugustus te hebben.
ullen er nog een

K.Badat, R.-Bakker, v.Berberoglu, M.BorsE, A.e1 Boust.ati, M.BoutÍer, J.Burgmans,
H.Cicek, ,J.da Cost.a, F.Daamen, O.Duman, K.Faloun, M.Guerrero, S.Haddoeche, t^l.Jabbar,
Imraan ilahangir, Irfan Jahangir, D.de Jong, s.de Jong, K.Kalay, U.Kilic. M.Kuik, M.ter
Linden, T.Liotard, ,f .Musch, K.Nafissi, N.Norde, G.v.Oort, P.Pelissier, .T.Poncin,
A.RaEEansingh, G.Rijkers, R. Sardj oepersad, .I.SchiId, R.Spiessens, R.SEaas, D.verfliaaE,
E . Yilmaz .

EERSTE TRAINING,

Harry Eer Linden en Rene Liotard, . (onderhandeld wordE nog.*:a a""r"rrr;

LENS

LENS

LENS
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LENS

M..
S.

o.

lrbarqi, N.Àmkhaou,
Durak, G. Eiflaar,

D-klassers volgend seizoen

de voorlopige D-selektie bestaaE uiE:

À.Àncharad, R.t.en Berge, J.BruysEens, R.v.Bunderen, R.Dayan,
K.Faik, H.Gedek, J.de Graaff, M,Hendriks, M.Izidogru, I.KarabuluE,

Ku1, T.Leidsman, D.l,opes de Brito, E.Lopes de Brito, M.e1 Mahí, R.OosEerveer,
oredej.n, R.Soesilo, D.Terrones, E.Terrones, U.Turkan, B.Verhoef, M.vissers, I'1..vrouw-

envelder, K.walravens,

EERSTE TRAINING ' zaterdag 9 augRratuB van 1!-!.0-1,./B-f3-!!--uug.

De trainers zijn: Arno de ,Jong en Dudley SÈuger. De groep v,,ordt later gesplit.st in een
Dl-en een Dz-sé]ekEie. BovendÍen zu11en er nog een aanEal spelers naar de o3/o+-groep
worden overgeplaatst. Ook blijft. het mogelijk dat eï spelers overkomen vanuÍt de D3 /
D4-groep.

de D3/Da-groep besEaat uit:
S.el'Ayadl, T.À]ryadi, A.Bada1, E.Bayrakter,.T.Cav, G.chamman, C.Coskun, R-Dul,ndam,
N. Essiàd, M. Gelàèrman, B. Groenveld, H. Habibi, s. Kalay, R. Kaynak, R.Marapengopie,
,r.OosEerveer, J.Ot.Eerspoor, R.Sahin, S.Samlal, F.Tastan," O.Ura1, N.Verschuy1 en R.de
v{ir. -. ,., . .

EERSTE TRAINING I Eaandas 11 augustua van .lel5-gg-f-8--0ll-.uu.E.

De trainer is: PeEer HoeE (Onderhandeld wordE nog met een Erainer).

E-klassers volgend seizoen

Deze is gespliEsE in een woorlopige selekEie waaruiE E1 en E2
erorden geformeerd. Er kunnen in augustus nog spelerg uit deze
selektie wegvallen. Deze spelers gaan dan in E3 spelen. NaEuUr
er ook nog (nieuwe) spelers aan deze selekt.ie worden Eoegevoeg
ektie ziEEen: : . -:.

lijk
d, fn

en
de

voorlopige se1

R. Briryn, M.Driessen, R.v.Herp, P.HoeL, À.Izidogru, K.lzidogru,
xanfaóui, ,1. Í,opes de Brit.o, N.Meijer, R.Nijhuis, À'oufrighe, D

K.RoopÍam, S.Sardjoe, F.Sonmez, À.Thohamachsun en N-veraar

F. e1
E, Romtiaut ,

M. de ,Jong,
. v. Poorten,

EERSTE TRAINING, woensdag 13 augugtus van 15-30 E/m 16.4s uur.

De Erainer is Theo Hoefnage]. i

M.Ahlik, T.Àhmad, s.ÀinoeI, v.Aut.aÍ, v.Badri, s.Baran, U.Bayrakter, Ricky v.d.Berg,
W.BritEijn, R.v.d.Broek, P.Dewkali, K.Hendriksen, N'Houe,eling, T.Inan, S.v.d.Kruk,'i
M.Kuru, É.xuzu, c.Lira, A.röilargosain, C. Michalol iakos, R.Moennasing. M.Pengel,
a.prahiadsingh, V,RamauEar, R.Rasta, O.Sabah, L.Sahin, IJ.SEraub, F.Turkoglu, iI.Ver-
schuyl, I.wi-I1emse, Y'Yanik en Q.de zwar:L.

EERSTE TRAIN\NG, woensdag 6 auguotus van 14.30 E/m 15.30 uur.

De Erainers zíjnt zíya Gungor, Ruud v.Herp, Peter HoeE en Leo SLraub.

F-klassers Yolgend seizoen

M. BarghouaI, Rene v.d.Berg, c.Burkan, G.Chamman, v.DagIi,
D. DonkeÍs, H.Faik, T.Fisher, K.Gezgin, O. en O.GogEas, M.de

Groen, S.Gungor, S. de Haan, D.Heeneman, T..lanhie, M.Kafabocek, D.Kelekc i; Y.v'.l,eeuwen,
M. Michaloliakos, M.Netso, O. Oredein, J.v.Osch, À.Ozdi1ek, M.Peereboom, I.Rasuf, G. Rij -
kers, R.Rijkers, R.Rocha, J .dos SanÈos FreiEas, R.Sookhoo, E.v.d.Spek,. R.SEronks,
V.Tarba, S.Toprak, À' l^ril lemse, M . Yalmon en I . Yon]ruI .

LENS

LENS
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EERSTE TRAINING, woeuadag 6 auguEtus van 13.30 t/m 14-30 uu{.

De tÍainers zij n: Ziya Gungor,' Ruud v.Herp, IJeo Straub en
Rui dos Santos FreiEas.

!

FTI'I' or sLor
,_:.:

Ílij hopen daE iedereen deze JONG i,ENs meE plezier heefE getezen' 9lij in ieder
geval wel . Wij bedanken de reacEie en de vëÍzendploeg voor hun inbreng.-Het was weeÍ
éen hele klus om alles optijd klaar Ee hebben. oè ,fOtlO LENS ging naar alle leden van de
het afgelopen seizoen maàr Éovendlen ook naar de nieuwe tedeà die volgend seizoen bij
ons gaàn vóerballen.

voor een aantal is diÈ dus de laaEst.e l,ENsrevue die zij ontvangen. zíj gaan of sEoppen
of naar een andere wereniging. Natuurlijk gaan er Ook èen aantal jeugdleden van LENS

over naar HFC ÀDO Den Haaó. Zii gaan daar proberen een eersEe staP te zeEEen naar heE
betaalde voeEbal . Dit is échtei nog heel vèr weg maar ga er we1 volledig voor. Johan
Descendre, Richard Hoogerheide, Chiis Schaapveld, Michael Drosten en Danny v.'d.Sande
heel veel succes. MochÉ het toch nieÈ lukken dan zijn jullie altijd vreer welkom op
iJENS .

voor een aancal is dÍt een van de eeraÈe kennismakingen me
jullie goed bevallen is. welkom nogmaals bij LENS en E.oÈ i
velden.

t1
na

ENS. Wij hopen daE dit
ugustus op de groene

B
bergen
kunnen

EDANKT/AFSLUITING
De jeugdkorirmissie bedankE alle medewerkers vari het afgelópen seizoen. Er i§ echE
werÉ vèrzet door een sÈeeds kleiner wordende groep medevíerkers. veel zaken
daarom niet volledig of soms zeLfs helemaal niet worden opgepakt.

Ook komend seizoen zieE heE ernaar uiE dat dit weer het geval zaI zijn. Zonder exEra
hulp ís is heÈ woor de huidige medewerkers niet tang meer vol te houden. Denk er eens
goed over na en besluiE volgend seizoen ook eens ieLs te gaan doen.
À1 is tret. nu gesloeen seizoén wij willen alt.ijd praten over een fu!\E+g van u bij LENS.
Door heE wegvàLlen van Harry Ler Linden en Ruud Vereecken als hoofdleider ontstaan er
in de jeugdkommissie een tr.reeEal vacaEures naast de aI aanwezige vacatures van
EoernooisecretarÍs, scheidsrechEerscoordinator en maEeriaalverzorger.

ook kunnen wij alEtjd helpers gebruiken" op de zaterdag.'Te denken ÍaIt aan ontvangsE _

scheidsrechEeis, telensta-ndersl klaar zeLien. en opruimen . maEeriaal- en aanspreekpunL .'
ouders en spelers. ' ' '. , .;" ':

Ook de act ivite iÈenkommi ss ie voor onze jeugd is a1 jaren onderbemand waardoor onze
jeugd v.w.b. feesten,er.zeer karig vànaf komE. ook blijven er altijd .leiders, grens--
iecÀters eEc. nodig om onze Eeams zo opEimaal mogelijk _gp pad te sEuren. - .

KorEom Èerk genoeg Ee doen, Denk er nu eens echt overna en reàgee id
ndPaul, v.d.SÈeen (3970154) of een wa

sE.raub (357012I).

esnoods om eersE .

e andere hoofdlei -eens verder t.e informeren. Be1
deÍs R.v.Herp (3579858) of Leo

Namens de hele jeugdkommissie allemaal een hele preÈtige en.zonnige vakantiq Eoegewenst
en EoE in heu nieuwe'seizoen oP r,ENS. p.s. De sEart is alweer veelbelovend want de
onderstaande v,,edstrijden )íjn Lexer ee'n bezoekje waard: -

3 augustus l4.OO uur LENS I - HFC ADO Den Haag BVO 2

10 augustus 14.O0 uur LENS 7 - HFC ADO Den Haag BVO I (ercdivisíe ??)

LENS-leden hebben gratis Eoegang.

, Alleen op het vertoon wan hun nieuvre l idmaat schapskaart .

de redactio dahk haat sionsoÉ ADRÉPAK én HAFO. foto & video lIE JONGLENS.RÈVUE' - 35 '



Nagekomen herichten

veeT dank zijn wíj verschuTdigd aan Ruud van He4). Hij bood
zích sponÈaan aan als deÍde 'CWe-geiE' voor deze aflevering
van de ,JONG-LENS. Ging achËer zijn PC ziEten en rar neTde alle
F-copij erin. HeE scàee-Z.de ors eerr hoop werk! vootdaË we nv
schele ogez kríjgen is onderstaand iersTag dus gepTaaEsË
ondeÍ het ÍnotÈo: 'voor wat, hooÍt wat!'

))

)

I,ENS F1 - BRÀDFORI', F.C. F1 (6-0)

. de redacti.e

door: Brigitta van HerD

Op dinsdagrmiddag 27 mei 1997 speelde LENS F1 Eegen het Engelse BRÀDFORI)
F.c. F1. Àls suppo.rEsÈer (wasvrouwEje) heb ik genoEen van jullie wed-

. strijd tegen dit sportieve Engelse Eeam, die door goed spe}, door LENS
dik gewonnen werd meE 6-0, maar heE hele seizoen heb ik,vele"mooie
momenEen met de spelers en ouders meegemaakE, een echE vrienden-Eeam
dus.({

Tijdens de maÈch zag ik Eot. mijn grot.e verbazing dat mijn verrassing
voor de spelers en Leider toch nog uit kwam. De redakt.eur/.foEograaf van zuid-wesE
nieuws kwam naar ju11ie kijken en maakEe een mooie foEo, hopen nu maar daE diE ge-
plaaEst wordt in de kranE, wanE. dat zal wel een verdiensce en complimenE zijn voor
ju11ie spe1, onderling gedrag binnen- en buiEen heE. veId, maar ook als pluim voor de
leider die van een leuk team een fanEast.isch Eeam heeft wet,en Ee maken.

Geheef buiten verwachEing $rerd ik na deze leuke païtij zelf ook nog in heE zonnetje
gezeE door de ouders van IJENS F1, met een groEe bos bloemen en mooie vaas werd ik
bedankt voor heE. wassen van de shirt.jes (96/971 , waE ik voor zo'n team natuurlijk
bijzonder graag heb gedaan, maar daE neemÈ niet. weg dat ik heE erg leuk vond en
nogmaals iéderéen heéI hartelijk bedankt ! I !

ToE sloE wens ik jullie allemaal een fijne zomervakantie Eoe.

KEEPERSNIEUWS
Het nleuwe selzoen begint binnenkort weer. Dus ook voor de keepers.
Ook het aankomend seizoen zal er weeÍ training gegeven worden door
Rob Driessen, Menno Alting en Hans van Riithoven.

De eerste keeperstraining vlndt plaats op MAANDAG I I AUGUSTUS.
Dit is een tralning voor ALLE keepers (A t/m F) Aanvang om I 8.15 uur
en duurt ongeveer één uur.

Vooraf gaande aan deze training is er een besprekin§. Vrlendeliik verzoek
om dus om í7.3O uur aanwezig te ziin op LEN§. Ben ie op vakantie bel
dan even naar de keeperscoördinator Hans van Riithoven (fól 52 08)
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DE LENSREVUE

weckwad van de voetbalverenigíng LENS

7(b jaargang, nunmer : 4l)
opgericht

lt deceniber 1921)

29 mei 1997

tENS

TERBEIN on CLUBGEBOUW ' ,- ALGEMEEN SECBEÍARIAAT CONTRIBUTIE BEÏALINO

Spo.tèomplex "Escamp l"
Hoogololaan 600
t6l.: (O7O) 366 13 14 '

' r P.F. Grons
Rggontossolaan 49
2562 CN Don Haag

." tol.: (070) 363 54 Í8

POST-bank :

RABO-bank :

336711
12s924229

sEKo : sèniorensÍdclino
Sonioron zondag / zaal
W.J.M. Heijrsn, tol.: (O70) 340 1O 88
G,J. van dor Kloii, tol.: (0174) 41 81 49

BESAqI]E:.
A,C.J. Milt€nbu19, tel.: (070) 30 99.291
C.J. Alting, tel.i lOTo) 389 98 75 ' I

BARKo : 8sÍcommissio
tzmw R.P. Bruiistone, tol.: (O7O) 397 97

d6 CLUB van 100 Àl(Ko : Accommodati6corÍvnissio
w.J.M. Heiinen, lel.:.(070) 346 1O 88

Ssnioron Zatordag
J.C. Ham, tol.: (070) 367 96 87

H. Hopponbrouwere, tal.:lo7o) 325 07 89
,rc-
SPONSORZAKEN: 

,

B. v.d, Hook, tol.: (01821 521 353
H. Kooycnga, tè1.: (O7O) 397 72 94

EKO: nemontenco sst6
1!. 

" Íirw D, vai st.iei, tol.: (0701 301 52 08
Jl.rKO : io aÍdslino
P.J.M. v.d. Stoen. tel.: (O7O) 397 0l 54

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN

Ar ',s.Gravondijk, t6l.: (0701 323 70 33
,l

M!NEE§-r
P. Bos, tol.; (O7o) 368 03 62
E.V. Gans, tol.: l0Tol 325 77 28

en
van het aankomende seizoen

De laaEsEe lENs-revue van dlt seizoen'
Nog even een medewerkersavond, ÀLv en
voóral veel BBQ's. voor de meesEe mensen
zit heE gelzoen er dan op. Voor de mees-
Een, maar er blijft altijd en groep
over. waarbij de voetbalseizoenen nooiE
eindiqen. zí1 zi)n seizoenloos. waE

dachE-u van óe vii5wi11igers welke in-de
komende 'rusEige' periode onze accomoda-
Èie schoon gaan maken, daar waarnodig
reparaEies uit. te voeren om zo het aan-
koirend seizoen weer goed voor de dag Ee

kunnen komen.

of daE allemaal gaaB lukken is nog maar
de vraag. Dit geheLe seizoen werd, op

De eerste r .E§§-1svus van het komende seizoen valt in uw brievenbus

of op de mat op 31 iuli. Dit wordt een revue voot TWEE weken' U

worat vriendelijk verzocht de kop(i voor deze LENS-revue san te '

leveien in het clubgebouw op dinsflsg 17 jrrni vssl l9'fi) uur'
'. de redactie

SEIZOENEN
(blJna aan heE élnde)

i,]

a1le fronE.en, gekenmeïkt door Ee veel
werk met te weinig vrijwilligers- '-
ook uw redacEie glildE geruisloos van
heE ene in heE aàdere seizoen. 'JONG-LENS

LsEe klus en dan
de z.g. redacEionele
en; in t.egen§Eelrii ng 

.

inhoop van ' 'l ',

wordE onze echte 1aa
begint ook voor ons
schoonmaak. w-l j moet
toE anderen, onze pu
een heel jaar, die e gemaakE
hebben, zélf opruimen. Seizoe-
nen? wij merken er niet.s van.

wel daE we bijna aan heE einde
(wan ons lat.ijn? ) zijn. uw rudactie

'de LENSREVUE'
Í_l

-1-
dlt ts do qATSTE LENS'rcvve van dit saizoen



nieuws uit de bestuurskarneir
.3 I

'" aÀrenentie

\itttt' tl ta lnuhlt- er ,lottilidnlawl'

l,N IxÍ ,'q hfiEii,i
Ér $\r r«trr\r-. lrl

picí. \isnÈkrrrrj6. l'Jktl'rcn. Énrcl,,pl)Én. rcilinqk! rjE\
bil(trlt.- Èn *cbuÍrckrr.lici k$nr u hiJ ons l.Ícch!.

.5rNir,n;J-r,-r è i^n.r.rB! àldrifu,. {r.ir

samenstelling Bestuur

VOORZITTEH :

J.G. Colpa
Tol. : 1070) 394 1s 74

LtD lvtcE.voonzlTTER)
w.J.M. Heiin6n
Tel. : (o70) 346 10 88

LID I I

P.J.M. van dèn Stoon
Tel. : (0701 397 01 54

SECRETARIS:
P.F. G!ons
Tel. : (O7O) 363 54 18

PEI,ININGMEESTER: LID:
G.J. van der Klóii A. 'B-Gravendijk
Tel.: (0174) 41 81 49 T€1.: (07O) 323 70 33

VERANDERING of BEE1NDIGING

, van het LIDMAATSCHAP

Indien er leden zijn die aan heE einde van heÈ seizoen hun lidmaaEschap van Onze

""iè"igi"g *ritren Éégi.raigen, omdaE ze stoppen-meE voet.bal of naar een andere verení-
ging gàan] dan dienen zij de onderstaande regels in acht Ee nemen:

i.. opzeggen kan uitsluiEend SCHRfFTELI.IK geschieden bij het secreÈariaatr
P.F. Grens, RegenEesselaan 49, 2562 CN Den Haag.

2. opzeggen dient te geschieden VOOR 31 Ío€L X.997. : .

. 3. " leden die naar een andere vere4iging gaan, moeqen bij hun nieuwe vereniging
, een overschrij vingsformul i er halen en dat -voor 31 mei 1997 inleveren bij

.-.... A. 's-Gravendijk, G. van der Kleij of P. van den Steen.

4... . onderEekening za1 alIeen geschieden als u aan uw financiëIe verpllch§ingen-
hebÈ voldaan. (dit geldt oók voor boetses) enlof ontsvangen sportspullen.

op ZÀTERDÀG 31 mei 1997 (de SluitingsdaEum voor overschrijvj.ngen ) ka! dit nog tussen
Z'O.OO en ZZ.OO utr op I,ENS. Daarna beslist NIET meer. lndien u niet volgens bovenst.aan-
àà iàgèr" opzegr, blijft. u in ons ledenbestand en daE van de Ic.IvB gehandhaafd met als
gevot! dat i, cóNÍnrsurrePl.rcETrc benE ook voor heÈ seizoen 7997/7998.

ook komL het voor daE leden hun ,,soort lidmaatschap" wiIlen wijzigen bv: niet spelend
vrordE spelend - sen.zaE.. wordt sen.zondag - weld- wordt zaalwoetbal. In dit soort
gevalle-n geldt ook voor 31 mei SCERIFTELI'IN bericht aan het secretariaaE'

.: .
aIE]OGDLEDEN die willen bedanken als lid kunnen hier alles over lezen in de JEUGDRUBRIEK.

|TLOTING'OBLIGATIELENING 7987 ,>,,> de laat.ste nog opensEaande oblisaties van

deze leninq zÍjn per 15 mei j.1. uit.gelooE. De houders van deze obilgaties worden
;;;;";ha "ó"i ó" 'financiëIe àfwi:<keling konEakE op te nemen meg. ondergetekende.

cerard van der Kleij
u

- 2 -'de rcrusnwut' da eerste LENS-revuo wtt pas op 31 iuti in da bus oí op de mat



Lífi *1'Ë'ï#iirí'jË':"í'Íj#ííí'3É:íí*Ë'ï:'#f':'toïïi:"!,Ëd+L?.."""
ae sràq óm or,=e *'eraen 'à!i àïoË" "" íIuk te kÍiiqen voor heE nieuwe seizoen' De

merler,reikers van LENS guul-àoi-IIö Í""à";'-uà" ae Ëíàà om arres in gereedheid Ee brensen

voor her seizoen ,ggt t fiïa-j À"r-i.rrËgeuou* is na-r íuni tlanook gesloÈen en aIle
voerbalakE ivite iten zi3n là=Ëóic'.-óË"iàdaktie -gaai í;";;-a; stàg meu de ont'vansen kopv

voor de JoNc LBNs. ,"0'" ïiii"Iài óË'ó-Ëil ieaét!ón--i" àe bus vaLlen' De eersEe LENs-

rev,e van heÈ nieuwe 
""r 

ràËï- rlï^"Ëi=óni]í"" "p àónaerdaq 31 juli. Dit is een Revue

voor twee weken. Kopij iíÍEï.rË" i-r.*. ó" ,omè.vàranuie-ui t,eit i5 t< al op 17 Juni voor

àé-àrgó*À"" redenveigàdering ' ..

M"àíí"'4i'ï'##íiïgpfiïï,,';liiiilil:Ëk}'U,ïË ï#'' ::
naEuurltjk zorgen vrij ";3; i;;"-Ë; -"Ë.., - 

"., 
u.. atiir.Ë". 

-àovànaién za1 de. voorzitt'er vast

noq wer even (heel *ott i"i"iiàËr i[r'Ën-óp t'ut n"iàïöE""tr"àn'en -'ooruiukijken naar heE

niéuwe seizoen. voor a" ,E!i-iàài"iióË óèrËii igrté ia-rroee zijn maar dat :riot voorname-

lijk aan de medewerker";;i;."'i;;";-à"Ë-*aa ié íàïtiËi-Ër-,Ë--sàà; door toÉ in de-kleine

uurtjes . ..,. ,, .",.1.

L LGEMENE LEDENVERGADERTNG >>>>> op diirsdag r? j uni-'vdrwachtsen wij een

ll orerwerdiqenae opromsc van onze leden.op.ae atglmene ledenvergader inq van r'ENs"

t-rÀanvang 20.30 uur.'zàIiJ-'jtöË=iótu., ir,'a""r-;;Ë;;;"Àrv-;;u oiÉ.uett'i' de zaken-

nog een jaar aankiike"' Ëi;;;"íd àà r'att *tt"'-iàà"-à" sroEe sEruikelblokken ' Echt

oDoeschoEen zÍin we o." riËI-ïàö'"iài er, t.r uesluui-geeru op deze avond openheid van

,àËen o.rer de financiën, het kaderprobteem en.ovéi hét bestíur zelf' Redenen genoeg om

;;^#,;';;.;à t.ài in'rs'uËË"tË-xà*Ë"'-pu asenda liet er'. alevolst "tt" ' 
1 ,..

oDening
i-"ààr.oóu" stukken,/mededelingen
veíslaq vorige algemene I edenvergaderrng
vnorloóiqe ciifers 1996 /7997
vÀàri"àió" belrot ing !997 /7998
rerugköpóe1ing Í,ENS 2000
KaderDroblemaÈiek
ïàóiiàpig. conclusie van het bestuur
Rondvraag | .-"'-'. -: .. . i'
sluiEing :

De sEukken m.Ë.8. deze vergadering zijn vanaf 31 mei te verkrijgen-op IJENS ' Op 1? juni

zalonsklubgebouw".,ó]àË.Ïii.öË.plíà,lJi-.'"Jà'...àËiéaànàie.ópae.zeavonddesEukken
oas onEvansen. zij runnón-àeze dàn 

-nos even r"riÏl r'Ëi ' 
^i6öt:i:-yit iekenen op hée1 veel

ËË";";;Ï;Ëi.-tÉr.nqriàriÀnden op onze alsemene ledenversaderlng ' :....

,C3g'fi'-.'.'i'"ïl: jr!*:iïi:eËr:#Ë:iïËi:Ë:::ri*,'.tii:,;;ïl+,Ëili.li.-ï*-
zover komE dan zullen wij deze peraonen rorenoiJÀ 

-àiroeren aIs lid of donaEeur van onze

.vereniging.Laathet,,iàÉ"o,e.-komenenmaar.ni..aË-tóntriuutieoveropgiro336Tll
i]..,,.-puí,,i,,gmeesEerI,iis-Ià-Ë"iÉàiennodenrijs..

§í#íiíÉíffïrí:i{#J^:íz"i'iiË!*liíirïtili'"+*ï'*:;ËtËHi*tË:t,"ï":.
aususris speelE.r,ENs t'IË,ii" Jà!"1 ïr9 epo-oun'friàà eïö r (uetaatd vóetba1 en wie weeE

via de nakomp"ar.r" ,..i"ËËi éiËàirisi.-eIftal). r,ÉI{sleden hebben graEÍs toegang op !

vertoon van hun ,,i"'*" 
-iBi!Ë"Là"t'xuatr ale meàio iuli in de bus komL' Beide keren

wordL er om 14 .00 r,t ";Ë;;;;;l-Ëe"- 
*ooie 

- 
s"-rËié"Ééi'à àà htc t'iu"e LENS 1 aan het

iËii"e!'rià"l 
'vii j trouaón-aeze data is ons advies !!! 

'-'l

B íííi,[íi:ïffi*ffi'É=ïi"*rï:',,ïËJlrÉrÏïi ',i""'Éiii;;"'
g"p,.Ë;à-;ààtËr-::*:""íÏï.;i":::ÍÏi;[;ï"Í:ài!;:tí';,i:;:'Í:i"Ï:'s3";"#,,'?i!'ffih--
iets rustiger aandoen
LENS hebben diE echE. "EÏai!iàl-ollurriíi:t 

ttopéi-iii i;à;[é"; op de,medewerkersavond Ee

zien en ook de ÀÍ,v *"g";ïË;";;r;!i""-*oía."-'Een p;ettise vakan.ie,en.l_ot- """='
'it:' HET BEsrt'LR

1
2

3
4
5
6

8
9

10

dit is de LAATSTE LENS+euue vdn dit seizoen 'deLENSREVUE'3-



aanleveren kapii voor de 2e LENS-revue
: van het aankomende seizoien '-

' De tweede LENS-revue var het komende seizoen valt in uw brieven-

. bus of op de mat op 14 augustus. U wordt Íriendeliik verzocht de

kopij voor deze LENS-revue aan te leveren in het clubgebouw op
maandag 11 augustus voor 20.(X) uur.

..; -. .r . de redactie

adveÍtende

advenendc

VonderVelde
tVeentje #*r*

vBlttrRs

nkv(Íl 27
544 EC Dcn Haag

o70-36611t4 Tj,etrnn
ex.: 070-t67sr9t Tcl.: O79-361

advanmde

WITTE KRUIS b.u
Kobaltstraat 26

2544EV DenHaag
Ielefoon: O7O-321 1221

GaraoeAssendelÍlB.V.
Kobaltstràat 26 2544 EV Den Haag

advenrnd€

adreÍrak

Computercentrum

Fotokopieservice

l{u ook CANOH digitate lotokopie
in kleur!

, voor mailinggemak

Dírect Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

LI!! uëí íorrrJde ardres voor llel rolled g verlverhen vao trr',/ rn.llllngs

I I
\

"SUDMEIJER ZONWERING

zuiderparklaan 25 DEN IIAAG tel.: 323 35 62

I
- 4 -ae LEI'lsREvtJE' de oerste LEvs-rcvuà valt pas oi"31 Juli ln de bu§.of op de m8t

ne

s

pf,nleOVaàcc
rO'ptgiconl sÍbributie-innin



BAR ROOSTER[f
ZÀTERDÀO 31 tloi ZONDÀG 1 JuIi

openen

10.00 uur

KEUKEN 
-.

sluiten

openen

- 10.00 uur

KEUKEN

sIuiten

. Joop en Henk

Rina, Inge en Jenny

'. Marian en Ànita -

RÍna en Gerarà

Tinus en Henk

Rina en Steven

Sffie en Peter

Rinà en cerard

SIX.TOERNOOI i)"

.',, ' " i,Voríge week zaterdag was er het nieuw geintïoduceerde SIX- EoernooÍ .' Er
was aI veel nieuw en oud Ealent te bezlcht.igen, wat weer nieuwe .impulsen
aan heL voeEbal gaf. In totaal 14 teams meE minimaal E personen die in 2
poules zouden strijden om de finaleplaacs. De zonnegoden waren ons goed
gezind en de koele dranken waren nÍet meer aan Ee sLepen. De barmedewer-,
kers en de ijverige vrijwilligèrs deden er verder weer alles aan om a1les

( )l

goed t.e laten verlopen. het, Eoernooi liep meer uit dan was gepland (mis-
schien niet. zo'n gek. idee om volgende keer 4 poules Ee realiseren). Nadat dè finale ,rEerecht gewonnen was door 'OLD STÀRS' (jammer voor de IJÀMERS -,JONKf ES ) schowen.we aan r
voor de BB0. Maar ja; waar waren de mensen die zÍch hadden opgegeven?? Alfeg was
perfect geregeld. Het. v1ees, de salades en de aangepaste prijzen van de drank.
Eigenlljk moest heE wel een gezellige avond worden, die trouwens ook heel laaE werd.
ÀIs laaEst.e wil ik nog een paar dingen,kwijt:

- Marce1 Apontoweil brak zijn sleutelbeen, nadaE hlj het. 1e en snetste doelpunE van
het toernooi had gemaakt.Marcel. bij deze veeL beEerschapt

- Speler van heE toernooi werd, hoe kan heE ook anders, spelverdeler Edwin CoreE.

{
* ****

EEI SPORÍIE!/.E eEDEELTE. in Lropische t.emperaEuren ging heE Èoernooi,, ieEsje
IaEer dan gepland, van gtarE. Alle Eeams deden hun aanmelding gestand.en met beh.Irlp van
de eigen aangevrezen scheidsrechters verlj.ep alles nagenoeg op rollet,jes. Ook de nu en

-,dan optredende geluidsproblemen mochten de pret nieE drukke4. De sfeer bleef gezeI1_ig
'-en ontspannen. O1d Stars, sraar ook enkele ex-IJENSers acEe de presence gaven, en Lamers
,Jonkies vraren de uiEeindelijke pouLewinnaars. fn de finale was OId Stars net even
sEerker en ging dus met de le prijs naar huis. ZaaI 1o.1.v. Eric Warmenhoven werd
derde door na st.rafschoppen heE ieEwat. 

- Ee 1eursEe l lende vWÀB (Vroeger Was À1Ies Bet.er)
o.I.v. PeEer Klomp Èe verslaan. foch had w.IÀB volgenb de 'deskundige' jury de beste
speler van heE. toernooi in huis, maar.hij liep hier nieÈ mee te koop, nietwaar Edwin?
Ook de sErijd om de rode lantaarn ererd pag beslisE na sErafséhoppen. Í,ENS 7 o.1.v. de
gebroeders vd velde wigE nog net heE achEsEe vafl Zya Gungor achter zich Ee houden. De
grooEsEe pechvogel, van de"avond was natuurlijk Marcel ÀponEoweil die a1 in de 1e ..
wedstrijd een sleut.elbeen brak. Marcel, wanaf deze plaats nogmaals van harte beter-
schap. Ook Jan Ham bedankÈ voor zijn assisE.entie btj heE. organi satorische gedeelte,
Tenslott.e vo1gE nog de eindsEand:
1. Old Stars 2. IJamers ,Ionkies 3. Zaal 14. vllÀB 5: zàEerdag '6., 96/72 7. IENS 5
8. À11 Stars 9. Mean Eeam 10. LENS 4 L1. LENS 612. ÀH1343 13. rJENS 714. rJENS I
DE BARBECITE
lekker mals
dames die z
aI een hele

. ook dit onqprdeel was een grooÈ succes,
e vlees en de overheerlijke salades en sauzen en
ich hiervoor hebben ÍngezeE. Geen kleinigheid als
dag bardienst Eijdens het drukbezetEe jeugdÈoern

niet i
de ins
je be

ooi er

n heÈ minst door heE
pannlngen van alle
denkt dat. deze dames
op hadden zitt.en. ÀI

Iiepen ze op hun Eandvlees, ze bleven maar doorgaan. Echt grote kLasse! En passant
zorgde ook de muziek in de vo_rm van Àlien Cube voor een passend steertje. Dank aan de

dlt ls de LAATSTE LENS-rcvuo van dit selzlen 'deLENSREVUE'-5-



anonieme sponsor die dit voor ons had geregeld' Ook een pluim voor.Leen die ergenÉ een

àooi nieuw blauÍ{ zeit i"a'ËËi.ó.ia Jir,óot í.inig'), zàdat we bij diE soorE selegenheden
i::i Ë:ï;";ËïïÏs;";;";i;piing-'u" het terras hebben' : '

TEE DAy APT R.,...... zondagmorgen vroeg moesE er aI vJeer worden gevoeEbald en dug

moesten ve1d, kantine, ,à;à"et' ÉIeedkamérs er weer 'spic.en span' uitzÍen' En ja hoor'

echE waar, in alle t to.gi"-op pinksEeren waren rnge' M"Illl "l-llia 
weer present' om

hiervoor te zorgen "., 
*"i-"é-n 'góàd n,.rrer. -noor. Géwoon gaan, noemen ze dac zelf. Ileeft

u wel eens zo,n slagMe1d-.à àui feestavond en een drukké dag toernooivoetbal gezien' Ik
verzeker. u dat u uw ogen nleË-geioott. En Eoch was alles om 9.OO uur weer piCO bello.
plirrïl -o.r"-àrÀui :.oía.r,--ré aË gu"t"r, van die dag een prima ontvangst geven. Damea, 

.

k;;-#r; kiacht ig, bedankt nadrens de club '
En dus zit nec seizóàn;;;àt senioren er nagenoeg op. Met uiE-zondering van

Ëu.pi#i1 ïips'ï à;}- r; alze 
-i 

aargairs maar gauw .'iersettn -en vorsend seizoen meE .' I

nieuwe moed de draad """i óipàf.ÉÉ.. 
-Voór ieaeieen een goed voeEbalreces, een goede

ïirà"ti"Èiía en Eot in ,"gr';'t"" als het gras weer mooi groen en geurend fi 
ïlN oBn xr,rr,r

club vaÍr Hond€rd. voor mij was diE het eersEe seizoen voor de Club en

,àÈàr oor< nieE de laarsgel Ik hed geEracht zo'n béet'je elke week.ieÈs
tà-àéniijr"". voor de."àu"ii" wan-de revue varE dat niet mee' zij
ào"r àii- àài-r.ak over E.ikken; harEelijk dank AlberE en cees. DaarnaasE
I"-àó r,Éws..rr"e a} dik en dus duur gènoeg, en dan kom ik nog met een

ËèeÈju gererter. Maar Ja. door dit altes heb ik toch velen kunnen
bewegen om die Hónderd guldén Ee geven. '
iÈ tréu veraer geen negaÉieve geluiden gehoord. sterker nog t ze
àoeg"n zelfs óf i-k niet lekker was omdaE ik de laatste weken met
*ijn"sturi. versEek liet gaan. rk dacht,.ach. we kunnen Eoch geen

"ié"*é clil leden meer t<rijgen aan heE eind van het voeEbalseizoen'

anH

Reactie van de Íedactie: "Bedankt Henk,
bíjdrage; graag Ëoc woTgend seízoen!"

voor je regeTnatige, en vaak àunoristische

HeE volEend jaar gaan we weer promoEen.
i^ié-nàËËË" ".í-Ëéróg"" 

jaai-àcirÈer ate rug in vergerijking met de presEat.ies op sporEief '

"iu:..-óp besruurtijk "ir[-gàài het ook iiet.artliO va., éen leien dakje, maar Eoch
nónaera' (waar heb iX Oac gétur meeÍ gelezen) keei beter dan bij andere 

_ 
verenigingen.

iióËï.rr'iéóónr,ióóràig..,ieÉ ..e om je-hoofd boevn waÈer Le houden meL al die kosLen, en

-rilriiii.gàí" ,ii., sóhuurs. Maar LÉNs roeiE meE de riemen die ze hebben tegen de stroom
i;:'Ài;-l;-a;"É àr àt. LENS medewerkers zieE dan mas je echr heet-Èrogs zíjn op zo'n
blauw-wiÉte aanhang. $le moeten Eoch gewoon de schouders eronder blijven zeEEen. Dit mag

écÀC niet verloren-gaan t De band die-je meE e1kàar hebE in voor- en Èegenspoed. -..
wàt neUU.., we met dé Club van Honderd dit jaar gedaan? A11emaa1 kleinere zaken die het
leven ií de club een stuk aangenamer maken. vooi een gedeEailleerd overzichE worden de

èirurea", nader gelnformeerd. AI de clubleden worden echt hartelijk bedankt voor de
btià;àta en ix hóop u naLuurlijk weer in-een.nieuw club van Honderd seizoen tegen te
É"ià". "Éit"praak vàn de week: -'MeÈ ËacÈ bereik j+e meer !' Gegroet, Henk Hoppenbrouwers

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A en b jaugd: faul va1 den steen, chopinstraat í 03, 2551 SV Den H3ag, tel. 397 01 54

HooÍd_leider

HooÍdleider

C-jeugd:

E-leugd:

Ruud Vereecken HooÍdleider D'ieugd: Harry tèr Linden

telefoon:.39l 04 89 tolofoon:06 52 706 156
Leo Straub HooÍdleider . F'jeugd: Ruud van Herp

telefoon: 367 01 21 teleÍoon: 367 98 58

- b.g.g.: 06 53 48 40 50

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

taoenstanddÍ uiuthuis veld/teÍÍein sam-kalÍtal aanvand

A1 31 mei

B1
B2
B3

.31 mei
31 mei

13.00
13.00

v.D
v.D

EIJFT- Eoernooi
ELFT-toernooi

rIRIiI
zie kopij
zie kopij

11.45
11.45

(auto? )
(auEo? )

TanEhof-z/DeIft
TanÈhof: z/DeIft

- 6 -'de uNsaevue' da oercte LEM-Íevue velt pas op 31 1Ul là do bus of oP de mat

.t

*



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vcrvols)

K LENSelítal datum

D1

D2

me
me

lu
mei
jun
mel
jun
jun
meijul
mel.
jun
mei

00

30

o'o
00

30

3;

31
31
01

c1
c2
c3
c4

E2

E, 3
E4
E5
E6

I Uö - t )
i 08.15
n..

vertrek reisje
verErek re isj e
zie koplj sIxES

zie kopij. STXES- Eoerhoo

. VR I.I
(meer info via de
(meer lnfo via de
-toernooi op LENS

leider)
.u.'u."'.,

terrein voorburg
IJENS

TanEhof -ZlDeIft.
I,ENS

Tanthof-z/DelfE
LENS . ...

TanEhof-z/De1ft
T,ENS

TanEhof-z/DeIfE
],ENS

08.00
08.00

( auto)
(auto)

(auEo)

(auto)

( auto)
(auEo)

(auto)

(auuo)

(auto )

(auto)

(autoi

(auto)

E 1 31 mei 12.30

zie kopij srxEs-Loernooi oP
v. DELFT- toernooi zie koPij
zie kopij SIxEs-toernooi oP
borrrlen zie koplj
v. DELFT- toernooi zie koPij
zie kopij SIxEs-toerÍiooi oP
v, DELFT- E.oernooi zie koPij
zie kopij SIXES-toèrnooi oP
v. DELFT- t.oernooi zie kopij
zie kopij SIxEs-Eoernooi oP

IJENS-t.oernooi zie koPij

D3

D4

;;

30
01
31
0r.
01
31
01
31
01
31
01

19.

12.

16.
09.

09.

09.

. 7't

- 11

. ts
:97
.'08

. oe

.30

.30

,15
.45

. L5

.15
jun

zie kopij SfxEs-Èoernooi oP LENS
IJENS-Eoernooi zie koPij

12.00

12-0031
01
01
01
0t
01

kop
kop
kop
no:

ij
ii1l
r.J

SIXES-toernoo
SIXES-toernoo
SÍXES-toernoo
SIXES - toernoo

01 jun
mei 12.30
jun
jun

jun
jun

01 jun
31 mei
01 jun
31 mei
01 jun
31 mei
01 jun
31 mei.
01 Jun
31 mei
01 jun

1e
IE
1e
re

z
z
z
z

t
1
I
a
1

I,ENS
IJENS
I,ENS
I,ENS
LENS

op
op
op
op
oP

F. 1
F2

F3

F4

;i

10.

74,

09.

o9.

09 -

00

o0

30

30

00

o8

L2

08

08

08

.45

.45

.15

.15

.30

zie kopij SrxEs-toernooi op
Dwo-toernooi zie koPij
zie kopij SrxEs-ÈoeÍnooi op
Dwo-toernooi zie koPÍj
zie kopij srxEs-toernooi op
Dwo-toernooi . zie kopij
.z ie kopij SrxES-toernooi op
Dwo-Èoernooi zie koplj
zie kopij SIxEs-toernooi op

. TJENs-toernooi zie kopij
zie kopij slxEs-toernooi op

IJENS
sp . park
LENS
sp . park
LENS
sp . park
LENS .

sp . park
I,ENS

west,/z' meer

west,/z'meer

i""ti z;*à"i
west/z'meer

LENS

snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de w€dstriid :

tussen 18.0o en 19.00 uur, bii de desbetreÍíende hoofdleider'

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, relofoon 366 1 3 14

(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

AÍbellen tÍainiDqen: + 45 mínutsn voor aanvan g van de training, alleen op LENS, telefoon 366 1'3 14

Vraoen/or,oblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

.1.-B-el.Pli.-cwiiÍp!..9p."qg!p-Í.d...qs..n-a
08.16 uur naar de LENS-afk€ur ing:lii.l..Í97-o-1..9_0-2.-0-.5-.3?........

BIJZONDERHEDEN,

* aanwezig van de j eugdcommissie op:

zaEerdag 31 mei: R. v. HsrÍr, P. v.
zondag 1 juni: H. È€r r.l,nden, P.

SÈ€en en R. Veraecken
d. SÈeen eÍr L. Straub

d

o Iees ondersEàaride copy eéns Gopp door*

* , - zijn er wragen/opmerkingen neem dan 'a-avondB conEact. op de hoofdleider

Ae LENSREVUE'dit is de LAAÍSTE LENS-revue van dit saízoen 7-
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' 

week met uitiondering van:opstellingen als vorige

R. Kok en iI' v.
R. v. Beurden
R. Janse
D. Gunay
N. Malouihi
M. Kuik

Í,oon
0
0
0
0

0

LENS
I,ENS
LENS
LENS

B2
Er2.

C2t
C3:

met
zonder
zonder
meE
zonder
zonder

L, FGEKEIIRD OF N\ET ??? >,,,> om Ee wet'en t'e komen of de Eoernooien doorgaan of
A ;t*;r; ie alteen berlen naar ale r'ENs - afkeuringsEerefoon
tl......'....._Her. nummer is: Jo7 .05 22. seaer* wel dac Eoernooien nieE Snel afgekeurd

erorden en daE ze pas op het laaEste moment keuren' BeI dan ook nieE t'e vroeg' Is het

ËJàË-àrgËkà"ia-àa-" *oràr'-ài ntéi-gècr"tnd en dan mas je dus thuisblijven.

I,ENS D4 :

TOERNOOI-NIEAWS
Natuurlij k is een toernooi winnen leuk. Natuurlijk doeE
ook iedereen zij n besE om dit te realiseren. Toch kan er
maaÍ een team de winnaar zij n en daE hoeft nieÈ altijd
IJENS t.e zijn. Gedraag eventuee1 verll-es sportief en ga

I

dit niet. aflopen reageren oP de scheidsrechEer of de

tegenpartij. HeE spreekE voor zich dat wij als team bij etke Prijsu iLreiking aanwezig
zijn, Leider s leE hier op wanE heE hoort brl een toernooi en heE is sporEief Eegenover
de orgaiiserende vereniging. LaaE spelers niet eerder vertrekken. ouders horen àich ook

aan deze regels Ee houden. Kom geruiu eens kij ken naar uw zoon daE. vinden wij, maar

zeker uw zoon besE. leuk. Bij de uit.Eoernooien is het vaak ook handig meE het oog oP heL

vervoer. Dit is vaak een Prob leem. Probeer ook eens te helpen door Èe rijden. Toernooi-
en duren soms een hele dag. SPelers moeten dan voldoende eten en drínken meenemen en

naLuurlijk ook een ErainingsPak. veel plezier en als e nieE kan be1 dan uiterlijk de

dag voor heE Eoernooi af tussen L8.00 en 19.00 uur bi de hoofdleider

TEÀIí DÀTT'M TEGENSTÀIIDERS EINÍDE

Maars Sen, Haierswoudse Boys en vitesse DelfE

j
J

B2
B3
D2
D3
D4
D5
E1
EZ
F2
F3
F4
F5
F6

voor

me1
me r.

me1
mer
me1
mer
mei
mei
mei
me1
meL

16 .3
16.3
16.3
12.0

12.0
77.3
t7.3
t2 .3
16.3

0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur
5 uur

31
31
31
31
31
31
31
31
31
Jt
31
31
31

Maarssen,VDt en vitesse Delft
Maarssen, Heerj ansdam en viEe§se DelfE .
ÀI"ÍV,J, HazersÍroudse Boys en ViEesse Delft
Olymp j.a, RCL en vitesse Delft
Olvmóia, RCL en vitesse DelfE
vrèdénburch, r,aakkwarE ier, DeIfE en Feijenoord
vredenburch, LaakkwarE i er. Delft en Peijenoord
Floreant, Maars s en, en DwO . . . ..i .

FloreanE;Maarssen en DWO '. - : -

Floreant , Maarssen en DwO
Nieuwkerk en DwO en nog. 1 finalewedstrijd .

Scheveningen en RKÀvv eh nog 1 finalewedsErijd

JUN| SIXESVOETBAL OP fElVS 'r'r, op 1 juni gaan we meE de nieuwe c-D-E-en F-

jeugd onderling wat voeEballen op LENS. HeE -spreekt voor zich dat de nieuwe
ÉiàÍ"".= àr ooÉ zurlèn ziin en hi:n ogen goed de kost zulIen geven' zorg er dus

daE je er bent. Het programma zieE er als volgt uit:

0t2

L2 -3
16.3
tL .4

L
00
00
30

'' 1o
10
t2
tz

uur
uur
uur

- 12.00 uur D-klassers nieuwe seizoen
- 12.00 uuÍ F-klassers nieuwe seizoen
- 14.30 uur C-klassers nieuwe seizoen
- 14.30 uur E-klassers nieuwe seizoenuu

Neem allemaa1 je eigen voegbalkleating mee (broeÉj e , shirt , kousen _en, voetsbalschoenen ) .

Daarnaasr verzoeken rij ;íi;-il;i"."""" i.ia.ts óm op deze dag de I,ENskleding. (Eas-

;;;; §í;;" ; ;;àining=puÉrun, kouèen erc,) mee re nemen naar r.,ENS. Ook missen wij nog een

- 8 -ai feruSAgvUf' do earcte LEu&ruvua vatt pas op g' iuli in de buè oí op de mat



'aanEal reserveshixEs. KiJk Ehuis eens goed of er nog iet.s van I,ENS IÍgt..Is..r
dit zo neem het dan a.u,b. ook mee naar LENS. wij kunnen dan gaan inveiEa-
riseren voor heE nieuwe geizoen. ook vragen wij de trainers om balIen en .

ook de sleuÈels a1s ze sEoppen meE Erainen of een andere groep gaan trainen
op deze dag in. Ee leveren bij de j eugdkomrnissie. voor de duidelijkheid
vérmelden wij hieronder in welke groep je komt. Èe ziÈEen. Heb je vragen bel
dan gerust even naar een van de hoofdleiders op. SEa je erbij maar stop je
meE voeEballen sEuur dan even een briefje (is verplichE) naar
PauI v.d.St.een, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Heb je een vriendje die _
ook bij LENS wil gaan voeEballen neem hem dan gerust mee dp deze dag. '

C-klassers nieilwe seizoen

.Àgha-ali- jani, K.Àkay

.Berberoglu, M. BorsE ,

. Britt.Íj n, J. Burgmans,

.Drosten, O.Duman, K.F

.À1demir, K.Badal, R. Bakker,

.d.Bosch, A. e1 BoustaEi, M.Boutier,
cicek, J.da costa, F.Daamen, N.DamerÍ,

M

B
.J

I
s

J
R
D

.o
C.v
H.

a1o

t É,i '-, r'

un, M.Guerrèro, S.Haddoeche, w.Jabbar,' Imraan Jahangir,
rfan ,fahangir, R.Jansse, D.de Jong,S.de ,Jong, T.Kamouni, U.Kilic, R.Kipp,
.Kraayeveld, S.v.d.Kruk, M.Kuik, B.Lamers, C.v.d.Linden, M.t.er ï,inden, T.Li.oEard,
.v.Loon, N.Muns, ,J.Musch, K.Nafissi, B.NeE.Een. N.Norde, G.v.OorE, P,Pelissier,
.Poncin, R.Postma, H.Prika, O.Raeise, À.RaEtansingh, c.Rijkers, R.v.d.Sande,
.Sardjoepersad. ,r.Schild, R.Spiessens, R.Staas, ,J.Taa1, K.Vereecken, R.Vergeer,
.vermaaÈ, M,voigt, L.wormer, E.Yilmaz en S.Yilmaz. - . ' ,

HeE spreekt voor zich dat de spelers die in c2 en C3 zitten hier nieE bij kunnen zijn
i.v.m. hun reisje naar liÍnburg. Àfbellen is niet. nodÍg !!!

D-klassers nieuwe seizoen
M.Àbarqi, N, Amkhaou, À.Àncharad, S.eI Àyadi, f .ÀWadi, 'À. Brdu1,. n.t"r, e.rg;,
'J.BruysEens, R.v,Bunderen, .T.Cav, G.Chamman, R.Dayan, S.Durak, R.Du)mdam,

G.Eiflaar, N.Essiad, K.Faik, M.Gelderman, J.de craaff, B. Groènveld;' H.Habibi, r
M.Hendriks, M.Ízidogru, Y.KuI, T.IJeidsman, D.Lopes de BriEo, E.Lopes de BriEo, í
M,eI Mahi, J.Oosterveer, R.OosEerveer, O.Oredein, J.OEcerspoor, S.SamIaI, R.Soesilo,
F,TasÉan, D..Terrones. E.Terrones. U.Turhan, O.Ura1, B. verhoef, M.Vj.ssers,
M. Vrouwenvelder, K.Walravens en R.de WiE.

E-klassers nieuwe seizoen

M.Àh1ik, T.Àhmad, S.ÀinoeI, v.Àutar;. v.Badri, S.Baran, Ricky v.d. Berg,
t{.Brittijn, R.v.d.Broek, R.Brut n, P.Dewkali, M.Driessen; K.Hendriksen,
R.v.Herp, P.Hoet., N.HouweIing, T.fnan, Asim,fzidogru, Kazim Izidogru, :," .. ;
M.de 'Jong, F.e1 Kanfaoui, S.v.d.Kruk, M.Kuru, U.Kuzu, C.Lira, À.Loilargosain, r
,J.Lopes de BríEo, w.v.d.Meer, N.Meijer, C. Michalol iakoa, R.Moennasing, R.Mulder, . .

R.Nijhuis,.A.Oufrighe, M.PengeL, D.v.Poorten, À.Prahladsingh, v.Ramaut.ar, R.RasÈa,
E.RombauE, K.Roopram, O.Sabah, 'L.Sahin, S.Sardjoe, F.Sonmez, L.Straub, A.Thohamachsun,
F.I\lrkoglu, N.Veraar, I.Willemse, Y.Yanik en O.de zwart.

LEIDERS LET OP: s.w.p. op l juni ALLE shirEs rerour op LENS!!

F-klassers nieuwe seizoen

M.Barghoual, Rene v.d. Berg, C. Burkan, G, Chamman, V.Dagli, D.Donkers,
T.Fisher, K.Gezgin, O. en O.Gogt.as, M.de..Groen, S.Gungor, S.de Haan,

D.Heeneman, T.Jankie, J.Jemil, M.Karabocek, D.Kelekci, D.,l.Kock. Y.v,Leeuwen,
M. Michalol iakos , M.Neto, O.OredeÍn, J.v.Osch, À.Ozdilek, M.Peereboom, f.Rasuf,
G.Rijkers, R.Rijkers, R.Rocha, ,r.dos SanEos Freitas, R.Sookhoo, E.v.d.Spek, R.Stronks,
v.Tarba, S.Toprak, À.wi11emse en I.Yonyu1.

D ESPREKTNG A-KLASSERS NIEUWE SEIZOEN >>>>> de À-klassers die oversàan naar
D A" senioren hebben op woensdag 18 juni een gesprek meE de nieuwe trainers t.w.
É PeEer van velzen en Leo van Rijn. Een persoonlijke uiEnodiging onEvangen julIie "
binnenkorÈ. De À-klassexs van wolgeid seizoèn hebben op maandagàvoíd s juni ooÈ een
kennismakingsgesprek mét de nieuwe Lrainer Peter Klomp en leider Marce1 ÀponEoweil. l{e
verwachLen op deze avond om 19.30 uur op LENS de onderstaande spelers:

K.I\baazLz, A.Àbdurhaman, F.Belhaji, K.eI Bouyoufi, F.CijnEje, P.Dahoe, S.Diakite,
S.Essiad, P.Franco, J.Garcia, F.Gasmi, À.Hammiche, R.Kok, ,I.v.Loon, B.Memmis, R.Mu1der,
G.Qureshi, R.RamauE.ar, H.Sahin, M.Sarikaya, D.v.d.SEeen, O.Unlu, V.Wongsodikromo en
Y.Yolartiran. Kan Je nl6E bel dan af bLj Paul v.d.Steen (3970154).

dlt ls ds LAATSTE LENS+evue van dit seizoen 'deLENSREVUE'-9-



offic
IroPe s
Ewee
in de

ENALTYBOKAAL ,rr>, zat.erdag 31 mei verE egenv,oordigen Paul Knorr (Bl-) en

Domingos Lopes de Brito (E1) r,ENS bij de finale van het.penalLyschieEgr-r-vel
distrícC AIeèE 3 op her terrein van WesElandia. Natuurlíjk schieEen jullie in het.
iele LENStenue. Pàul Knorr wordt om L5.OO uuI bij Westlandia verwacht en Domingos
.dle Brito om 13.30 uur. Kom oD Eijd en meld je dlrekt bij de organisatie. Er zijn
poules per leeft ij dscaEegorie-. teder neemt tien penalties. De winnaars komen uiE'grote iinale en iemen dàn ieder drie penalties. Heel veel succes'!l!

EKERVOETBAL ,>rr> helaas ook LENS CI is uiEgeschakeld in'heE. bekertoernooi, De

.ëersEe helft tegen Dwo werd er zeer matig gevleEbald meE als gevolg een L -'0 ''
achterstand. De tweede helfE. was l,eus auidetiik de betsere ploeg maar dé vele
n werden niet benut. DWO speelE nu op fl mei àe finalè en CL resE nieEs meer dan
afgeBproken barbecue op deze avond. 

.
IER TEGEN VIER >rr» van de vier teams die zich ptaaEsten voor de halve finale
plaatsten zich uiteindelijk geen enkel Eeam voor de finale op woensdag 28 mei op
Ëet Spuip1ein.. Dit is jammer, maar ju1lie hebben goed je best gedaan.

| ,rr» vrijdag 30 mei speelE IJENS DI de beslissende wedst.ríjd om 19.00 uur Eegen

Dso. De winíaar mag zich kampioen noemen. De t{edstrijd ÍrordÈ gespeeld op heE
prachÈige vefd van sv voorbuig. zij spelen aan de Prins Bernardlaan Èe voorburg.
lreekt voor zich dat. we heel veel supporters van LENS verwachÈen om onze spelers
èunen in d.eze moeilijke \.redsErijd. spèlers en begéleiders van IrENs D1 heel veel
s en maak er een helè leuke en àport.ieve wedsErijd van- À1Ie ogen zijn nu echÈ op
e gericht..

2 GAAT BOWLEN ,rr» op zondag 1 juni gaat. D2 bowlen aIs afsluit.ing van het
seizoen. cxaag op deze dag allemaal her inloópshirt en heÈ t.rainingspak van LENS

kanse
de al

v
D
Het. s
te st
succejuIli

inleveren- veet plezier op de bowling.

AATSTE KANS CONTANTE BETALING CONTRIBUTIE >>>>> zoals bij de kopy van het
bestuur a1 sEaaE vermeld gaan wij de leden met een kont.ribucieachterst and nog "
enkele malen aanschrijven meE. het verzoek om de konEribuEie nu direkt te beEalen.

!'IordE. hier niet op gereageerd dan geven wij het over aan een incassoburo en voeren wij
de leden meÈ een achtersÈand af a1s lid van onze vereniging. Laat het niet zover komen
en kom komend weekend naar IJENS om kontanE. te beEalen.

E INDE SEIZOEN >>>>> her seizoen t9g6/rgg7 zir. erop.' Na óit weekend stoppen alle
[, voecbalakE ivite iÈen (wedstsrijden en t.rainingen). ook komE er geen lENsreu]e meer

-
: uiE na deze uitgawe met uiEzondering van de 'JoNG LENS medio juni. Even lekker
bijkomen van een lang en druk seizoen. Wij willen iedereen bedanken die zich.ingezet.
hebben voor onze jeugdafdeling. DaarnaasE hopen wij ons kader allemaal met hun partner
Ee zien op de medewerkersavond op zaterdag 14 juni op IJENS. Een aparte uitnodiging
hebben de meeste a} gehad en sommige krijgen deze nog. .zijn we je vergeEen maar ben je
een medewerker bij de jeugd kom dan gerusE. sorry voor dit. fouEje !! Ook hopen wij veel
jeugdkaderleden en ook ouders te zien op de algemen l edenvergadering van LÉNS op
dinsdag 17 juni om 20.30 uur in ons klubgebouw. HeE za1 een interessante avond Írorden
(zie ook kopy van het bestuur).

De eersEe akE.iviteiEen op r,ENs'vpor de. jeugd komen in de JONG LENS Ee st.aan maar LÉNS 1
speelt begin augusÈus aI weer E$ree leuke wedstrijden: '.

*** 3 augustus 14.00 uur LENS 1 - HEC ÀDO Den Haag BVO 2 ****** 10 augusEus 14.00 uur LENS 1 - HFC ÀDO Den Haag BVO 1 ***

vrijhouden deze daEa en voor wie we nieE meer zien een hele prett.ige vakantie meE veel
rust. en veel zon. ToE in augustus op LENS M

EDANKEN ALS JEUGDLID

MEI is de maand waarin spelers moeten beslÍssen of ze nog een jaar doorgaan als
voetballer bij IJENS of niet- wij hopen naEuurlijk van wel, maar toch zijn er alEijd

.spelers die besluiÈen_ Ee st.oppen of die ergens anders wi1Ien gaan spelen. . , ....

De volgende regels zijn er :
1. Stop je meE voeEballen dan moet je dit VOOR 31 mei 1997 PER BRIEF kenbaar

maken bij PauI van den steen, Chopinstraat. 103 - 2551 Sv Den Haag.

Dod'je dit NIET dan blijf je automaEisch lid van LENS. (mondeling opzeggen2

- 10 -'dà LENSREVUE' do eeBte LËN&revuè vah pas op 31 juli ln de bus of op do m t
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.- àídèfè .r"r.r,iqi.,à lquar1 dpelen dan moeE je bij die vereniging

"",, 
o.,.,".h.ii\/ïË:l:ffiï'.;= h;i";, -à";-e - 

in.,ur len en inleveren bi i
Paul van d""-ó;;;:- i;" idt. t'i"u voor D-E-F kfasseÍs; zij kunnen opzeggen

ÏIÏË ii'-'"-Lr;;-;;;'èÍà;;-nii een andere verenisins)

4. ondertekening zal arleen geschieden ars je aan je financië}e verpli'chEingen

hebr voldaanl idiE gÍeldL óok voor uoIÉé"í-""/or ontwangen sporEspullen hebt

ï"!àre""ro.
Dit bovenstaancle dient UIÍERLI'IK 31 mei 1997 qereoeld te zijn' ander ben ie te IaaL'

ons advies is echEer , siiïï"iËÏxÉË-r/oErBÀLíBÉ ei3-iËsó-""-iààr le vriendies ook lid
worden. ---ran .i n w oo de loc
zí)ír er problemen?. Probeer deze dan eerst.uit Ee praEen i'p'v' op de Ioop te gaan naar

een andere verenrelne. ,E"ËiíEnËfiiir!!ïË"i;-i.àé.Ë-*àà"augà"o"d àanwezis op LENS'

Í-ET wEL : Erainen enlof speren uil ::l-?"d::e íeireniqing mag ArrIJÉEN meE toest'emming van

je huidise verenigins t"àtti':ïrïié iËiisl '-»it is een-reger +an de' KNvB !-! I 
O
d

hogere.PlaabE meer Ee bereiken iË' Laat het 
-

Ëií vr"à"t u"tg maar eenEi zien of het geen

coÉvalatreffer wae. Tot dan '

P1 IJENs-lo.Enool door: Ruud van Herp

Het thuigtoernooi oP r7 mei jI' werd door-
tir.rs-Ëi-s.-;;en, tègen DuNo F1 wèrd gewon-

IIt-a"".-""" echitteiende qoal van Rodney'
ïIii".--i,"r.r.r"tL ier F1 kwamÉn wij he1aae nièE

;;;à;r-à;; o-0, dus moest er cÍewonnen woroen

van Leiden F1, en daE oeden wÍj dan-ook' met

;;;;;;;. inzet werd Leiden net 3-1
ài".""-rij.p""r gezèt t met mooie doelpunten
wan Ferdi. tantaEEr6cn en gEerk 6terk verde-
àïI"i'à-i.l:.-".n Àiri, taanu"r, rlkav en Dan-
ïlÏ""J""i- ".àtËr,à 

,..r van (imut en Volkan'
3i"'1ii "i":.""a keeperswerk van Rodney'

F1 Vr.tosaè Dolf,t-to'ErooL

oD deze zeer zonhige zomerge dag een ll plt-

^i.-À"f"" dienÈ to;h wel even in de LENS-

;;;;-;;;;ià 
-È" 

worden. De aPerers hebben
hun beEE weer gedaan' Telten
iiliiaà;ïi ;;;à Ë;a-;'i.p"1-4-o' AMvr uit'. . ..
ïi"i}rà""-r.t heE anàere koek' Een gelijk .
Ëi1".""aà àtrijd en stand-in keePer R' ver- '
;::;ïi; ,;"-à".r schoon hield bleefE heE

i]ài i.'r..-J"Èe wedecrijd tegen v' Derft nam

èz een t-o achterBEand nieE en ging er rana-
iÍ"Ë-Ë"q.""in. De druk werd opgevoerd- met
wii" n"íponi", die alles gaf en de 1-1 aan-
;;ii;rà;'Ï;Ë- 1;gà"" *it rn"É ".'' beter doelg6-
;i;à;ià; t.t:."i "p de 1e plaats' Prima sè-
daan aI6 team meE een onvèrzeEtelijke inzeE'
,llïi"-"i.t altÍjd mooi voetbal te zien was'

M;;;-J"a moes dair maar eens een keertsje'
GEFELICITERRD ! !

R'i i v-D *or,.,.., wii de 1e parcij Eegen RwH

ri'ti-ol , *li w"rén conEinu in dè aanvar'
.""i-aà'Ëa:. i:-:-ae maar niet het goal il.:?:--
H;-";; eirat< ingeechotèn corner van Rodney ;
:ï;";;"r;;à-;"r.Ërkt "n de score een feit
i".l"a"à." v-o eag LENS ook veel st'erker en

ffi;í.;-:ï^'r;.1 ,iot *"c 1-o door een Éraaie
àllï"ï.i-r.ïàr, Àeraas kon v-D vlak voor het
:ï:;-'ï:":,;;r;' r"mà" a"".a.t een aantal sPe-

iiïI-r"-tí""t'waren gèBukkerd' de 3e Partrl :
ËEi3"-ii"mr-iï gi"s hért"" verloren met 2-0'
àii"--;ong.t u wàren niet- o'.'oèl{aosen Èeqen de
qxote kerele van cteze p''oài' tttc leken we1

É:ii;";;;;; sommige "pà1"rs 
hadden uiE6- -

IhÏiïiïà- i.ià.""óp uèn"". roch nog een.plu-
liiliïË-Ëri-;ii-a"èr,. unut sEond sisantisch
ËË-[tÉp.",'a"t mag ook wel eens Y:1'""1^d. ï"t-
à.n. 

-r'rà"nà" dit wàE_ons.1a?iïi'.i33liï31'o".
zaterdag 31 mei zrln wLl
een aantal Epelers mogen invàtlen bij de

;à";;"Ff;.;;s, maar àat hoor je nog van
m11 .
ïlíà"o t juni 1997 wordc heÈ geizoen oP tENs

^i"".í"t"i, 
leee goed de lrENs-revue' en Pro-

beér op deze dag aanwezig fe zr'ln'

!5 Dàlft-tocrnool .. '' door: KÀBIN PERSOoN

c4 v1tè6Ée.D.1fÈ-toorDooi door: MELIS

,ra jongene jullie zijn.echte mooi ':t: "?:!-l"iíàiÉ. vaíaf hec bègin liep heE' MeE mool

;:àË;;Ï',;;à;; à. .o*Éi'n"ti'è uiesevoerd'
i"t-i" 'r""e het re6ulÈaat a16 het 20 warm

í;: N;";;;à iiàp echt. land met de bal' DaE

ii, ;::"ti"g::Í:Í:"it'í;t l:'*:l"l:'u::i:"'-' .

"ie-""detrijd 
met een klinkende 6-1 overwrn-

.,i.ro q.r iuilie een goed gevoel' Nu deerde
;;';k-rí;a dat er;en uur sewacht moesÈ
liliel-'-^.-a" wolqende wedst.rljd' Dè tweede
,Ià.iitjà ging gérijk waardiq op' De tegen-
rIàiàÉtí -nlaaÉn-de leae aan ÉeE-buitenopel-
I".--i"iri" qoed hanËeerde' 'Ju11ie kwamen a1

'-^.í ,"ttc"i maar bleven knokken voor eèn.

;:;;'.;;;;;";l-É"É"r" minuten voor het ein- .

à;'kr;;-à" verdiende gelijkmaker' Maar-Ewee

;i";;;" sEonden bovenaan r"aaronder LENS'

5iÏiÏ;".;;;;;; de laatEte wedetrijd epelen 
--rll"t-a. doelpunuen die juIlie moeEten maKen

;;;-;.-;";;" Lekent was' Jullie schoten-er
ilÏ."iiàiàI"u-in,"att jullíe terecht win-
;;;; ;;tà"". DiE leÈekene.wel dat er geen

VERSLAGEN
c2 vitèEso D61fts- cocrnool d LEO M.

De 1e wedEtrijd hebben onze jongens met 8-0

í;,i;,;;;-;;;; de tesen.bander' waren dan :::
;i-;.i";';-;;""i. pÉ 2e wedEtrijd verloren '

*à'-*ài a-o"ti"mmer!) ' Maar na de pauze grng
[It"'Ëàt.t. ió.t. ." To]ga maakten e]'k èen

..nilt.r"na doelpunc en we speelden deze

;:H;;;j;";.iíJË.Lt z-z' Na-arlaop van het
;;;;;"!. kiegei we alremaal een foLo (hart-
;;ikË;-i";ki: roÈ zaterdag en veel eucces'

- tt ,.
dit is de LAATSTE LENgrevue.van dit seizoen

' 'à,tevsnevue'
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afstand: ongeveer 35 kilometer I

staftpunten: Tennispark'de Hofstede', Vredenburchweg, Rijswijk
en voetbalvereniging LENS, Hengelolaan 600, Den Haag

Deelnamekosten: f 2,50 per Íiets
Deelnemers ondei 13 jaar alleen metbegeleiding van een volwassene

atlrepak Direct Mail
Computercentruni
Fotokopieservicevoor mailinggemak

Kerketuinenweg 6 2544 CW Den Haag Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Uw vertrouwde adres voor het volledig verwerken vàn uw mailings

Mel dank aÉn
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opgoidtt
18 december 1920

LENS

do CLUB van l oo AKKo : Accommod-atiE-EolÍrEiqsiè

Ëïffi.iËËffi,", tet.:(o7o) 325 07 8e wJlvt' Huiinun, tul': (o7o) 346 1o 88

CONTBIBUTIE BETALINGALGEMEEN SECRETARIAAT

Hii.ffifff ,@iot3sTstzzSEKO : sonioronsÍdolinq
Seniorsn zondag / zaal '
W.L.M. x""iinen, ret.: (O7O) 346 10 88
G.J, van dor Kloil, lol.: (o174) 41 81 49

. - P.F. GÍona
Rogontcasel€an 4g
2562 cN Dsn Haag

tol,: (0701 363 54 18

REDACTIE:
A,CJ. Miltonburg, tel.: lOTo) 30 Sg 291

C.J. Alting, tol.! lOTo) 389 98 75

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hook, tel.: (o1 82) 521353
H. Kooyonga, tol.: (o7o) 397 72 94

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN

A. 'E-Gravondiik, tol.: (o7ol 323 70 33

TERREIN .n CLUBGEBOUW

spoítcomplox "EécamP 1""'

Hongelolaan 600
tet.: (o7o) 366- 13 14

EKO : Evonemontoncommissio
,r*b, vun Stri€n, tol.: (O7O) 361 52 08

TRAINERS:
P. Bos, tol.: (070) 368 03 62
E.V. Gans, tnl.t lDTol ?25 77 28

.í ,,]r
senioron zatordag
J.c. Ham, tol.: (O7O) 367 96 87

Jtrl(o : i6uodafd6lino
P.J.M. v.d, sto€n, tel.: (0701 397 01 54

POST-bank :

RABO-bank :

3367í 1

129924229

f-
I
I
I
I
I

van de redactie

I.evercopiivóórmaandaginiredacliebrievmbÉ,clubgeboirwofHengelolaan9Sl'25u
(wiizigingen tot maandagavond mogeJ[ik)

GG Ilen Eaag

IJITERSTE INLEYERÏERMUN COPU :

maandag 20.fi) uur in het ldubgebouw wedstrijdverslagm : zondag 16.fi) uur

e-mail amilteuMrryorldscccss.nl / fax : (OzO) sO

(op maandag uiterliÈ

LUILAKKEN
(fieÈstochÈ en vootballon)

Onze fieEstocht had u nog te goed wan
ons. Een paar Í,reken gelden werd heE zwa-
luwentoernooi gespèe1d en heE leek ons
nu eens leuk oÀ pèr fiecs (ia, .we zíin
geen luilakken en soms sportief) er.eeng
éen lekkere tochE van te maken langs de
verschillende complexen- De sEarE en
finish uiteraard Èij tENS. Heerlijk
fietsend ging het richEing wesE.land.
vELo was óns doel. Daax speelde een
'ieuqdEeam van LENS. Na heE nutEigen van
Éàn-overheerl iJ k bakkle (geschonken in
kop en schoEell) Sing het weer verder

richting Hoek van Holland- uiEeindelijk
kwamen we waE vermoeid op LENS. ÍJijkE
heE u niet leuk eens fieE z'n alIen Ee
àààn rietsena Die kans $rordu u gebodeí
àoor SMIJ-SPORT, Deze multivereniging
biedt u de mogelijkheid om oP 1 juni
a.s. deel Ee nemen aan hun jaarlijkse
fieLs puzzel tocht. sEarL en finish zijn
deze dag oP Í.ENS.

Nu was de bedoeling dat wij afgelopen
zarerdaq naar het ' Iui 1ak-voeEbal ' bij
v.v. F1óreanE wilden gaan.

I,de LENSREVUE,

tt
I



Dit. jaarlijks Eerugkerend evenement
vangt aan in alle vroegEe en is dus
voetballen voor nieÈ-Iuilakken. HeLaas
een gezellig feesLje die vrijdag ervoor
stond dit bezoék in de weg en zo werden
wij luilakken.

lekker uit.geslapen waren wij zaterdag-
middag, geheel fris weer aanwezig in de
redactiekamer om déze, één na laaEsEe
LENS-revue tse maken. ;'

Denkt u ook nog aan uw bijdrage voor
JONG-LENS? Ga er snel voor zitEen, wees
even nu geen luilak en maak dat minimale
À-4Eje wàar.a1le Í,ENs-ers oP "l
z it.t.en te wacht.en.

TeksEen op flop geniete4 ui-
Eeraard onze voorkeur. NieE
dat wij luilakken zijn, maar
we kunnen dan meer aandachË
besteden aan uw bijdrage.

' ue redactie

nieuws uit de bestuurskamer" ;

.r.

advertende

l utr I tq Lturlth- ?tt .ldntlkrít'Ll:'ntl

I'rr \, Í us l,Ír.ll'.r I:'LÍ. \h'rckrrÍrÉ\. r'rkn'Ícn. Énrrh'pl)cí. rcriinqkre«jEr
hilÈUrr. cn AClnnÍtckrJÍt É' kunt ,r hr! onr rÈt.chr.

samenstelliíg Bestuur

E

r------------------------------:----ï-
I

LrD (VTCE.VOOBZTTTEBI

w.J.Mi Hoi,nsn
Tel. : (0701 346 10 88

VOORZITÏER:
J-G. Colpa
Tol. : (o7o) 3s419 74

SECRETARIS:
P.F, Grens
Tel. : IOTO) 383 54 18

PENNINGMEESTEB:
G.J. van doÍ Klsii

LID :

P.J.M. van den Steon
T6l. : (070) 397 01 54

LID:
A.'s-Gíavsndiik
Tel. : (o7o) 323 70 33ol74) 41 81 49

VERANDERING of BEEINDIGING
van het LIDMAATSCHAP

I
I
I
I

-J

Indien er lealen zijn die aan het einde van het seizoen hun Lidmaatschap van onze
vereniging willeà Éeëindigen, omdaE ze stoppen met voeEbal of naar een andere vereni-
ging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht Ee nemen:

1

3

opzeggen kaí uiEsluitend SCERIFTEÍ.IarK geschieden bij het secretariaat:
P.F. Grens, Regentesselaan 49, 2562 cN Den Haag.

opzeggen dient t.e geschieden vooR 31 Eel 1997.

leden die naar een andere vereniging gaan, moeEen
een owerschri J vings formuLier halen en daÈ voor 31
A. 's-Gravendijk, G. van der Kleij of P. van den S

ondercekening zaL alleen geschieden aIs q. aan u!, financiëIe verplichtingen
hebE votdaan. (diE geldt ook voor boetes) en,/of ontvangen gporÈspulfen
heefE ingeleverd.

Op ZÀTERDÀG 31 mei 1997 kan dit n'og tusien 2O.OO en 22.00 uur op IJENS..

fndien u niet volgens bovenstaande regels opzegE, blijfE u in ons ledenbesEand en dat
van de KNVB gehandhaafd meE als gevolg daE u CoI{IRIBIIIIEPIJICIXIIG bent ook voor heÈ
seizoen a997 /1998., .;

Ook komt het voor daE leden hun "soorE lidmaatschap" witlen wijzigen bv: niet spelend
wordE. spelend v..v. - sen. zaterdag wordE sen. zondag eEc. ook hiervoor gelqt voor 31
mei SCHRIETELI,IK een berichE aan heE secreLariaaE.

bij h
mei 1
Eeen.

un nieuwe vereniging
997 inleveren bij

4

- 2 - 'dà uwsitvue'
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adrcÍrak

Computercentrum

Fotokopieseruice
,t-

I{u ook CANON drgitale totokoPie

voor mallinggemak .-

Direct Mail

7:

:-,

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel, (070)3590707,' Fax (070)32951 68

pr,nten vanacce
rO'ptgi iÍby.coht ributie-rnning

Uv, ,rér rclrlvclc sdres \'oor hel volled:g verlverken vàn Llv/ malllngs

advert€ntie #BAR NIEUWS.

BAR ROOSTER,.

zatardag 24 E'è7-

openen

11.00 uur .

openen

tO. OO uur

KEUKEN
j

sluiEen

KEUKEN

13 .00 uur

i,-, tI BI'ISPRINGERS

sluiÈen
.1

zoudag 25 alal.

,loop en Henk

Inge, Rina en \renny

. Marian. en Ànita

Jan lJamers.._'t'
GEVRàÀGD t I

.ran Lamers

Rina,

. Tinus en Henk

Nancy en Steven

J E1lie en Pet.er

Rian en Gerard

ao- 1S(elí@ Voor telefoonnum 6rs t zia de colöÍon oD

sdw.rÈ.nÈIo

§ Senioren
ZONDAG

WEDSTRIJDPROGRAMMA

tlonderVelde 1ÀWeentje HHffi
Zlnkwert 27
2544 EC Den Haag
Tcl.: O7O-3661134
iar.? 070-167Sl9l

: Zoacrmccr
Tel.z O79-!6l02Il

vr 23 Eel

zo 25 mei

18.30 SV'35-Eoernooi

13 .00 RÀvÀ 5

14.00 GR. wrT', 58 5

onder 23'jaar

76596 N.N.

7r'705 N.N.

3

I,ENS 7

LENS 8

,de LENSREVUE,
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advenende

t

SUDMEIIER ZON\ /E-RING',; :

zuiderparklaan25 DEN HAAG tel.z 323 35 62
'. 1" . ,',.

t l, Ií@ l:VAN HET JEUGDFRONT

'i
ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A en B jeugd: Paul van deri Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

Hairy ter Linden '[ I
telefoon: 06 52 706
Ruud van Herp

1 tdlefoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40

HooÍdleider

HooÍdleideÍ

C-jeugd:

E-jeugd:

HooÍdleider

:
HooÍdleider

D-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 367 O1 21

156 l

50

Aíbelten voor de wedstÍiiden: zo snel mogelijk, doch uiterliik de avond voor de wedstíijd :

tussen 18.0o en 19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op lgtlS, telefoon aOO t à t +
(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

AÍbellen tÍaininqen: t 45 minutsn voor aanvang van de training, alleen op LENS. telefoon:366 13.14

VÍasen/oÍoblemèn : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

.-+g+ÍgsÍ+i*!-.1.-8.-sl. twijfel op zaterdag na0i.e-,.:L.s.vr..l,,a-el-d--"-.-tFlY-*eÍ.hgsInff .l
(070) 367 05 22bij

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

elÍtal aanvand ledenstander uiUlhuis vald/làrrein sam. LENS

A1 24 meÍ

JÀC-Eoernooi
sheffield Unit.ed

VR IJ

zie kopij
thui s

. VRIJ'

. V R I!.T-

BuurEweg/w'naar
,,.. v1.

'. 1..)- ?'

08.30 (auto)
18.15

(auto)

(auEo)
(auto)

B1

B2
B3

c2
c3
c4
D 1'

;i
D4
D5

24
28
24
24

')i
)i
27
)À.

25

24

24

me r-
mei
mei
mei

mei
me1
mei
mei
me1
mei
mei

me r-

10.00
19.15

c1

D

12.00
L2 .OO
18.00
13.30
16.00

'11 ÀE

L2 .45
19.15
09.30
16.00
14.00
14.30

1l-.45
11.45
18.15
08.30
1.5.30
L2 .45

r,ENS- Eoèrhooi " . zie koPij
LENS-Eoernooi zie koPi j
Sheffield united I Ehuis
VREDENB - Eoernooi zie koPij
E"ltTRÀ LENS-toErnooi . . .
I,REDENB- EoernooÍ zie kopij
VREDENB- t.oernool zie koPij

Í,ENs-Eoernooi zie koPij
LENs-toernooi zie kopij
Sheffield UniÈed thuis
cDs-Eoernooi zie kopij
ExTnÀ Í,ENS - toernooL
zie kopij D/E combinatie tegen

. vR ral
DlrNo-toernooi zie kopij

. VR IrT

v1 .
. Erasmusweg . .

sheffield United

Mr. Nolenslaan .

v1
vredenburchr,reg

vredenburchweg
vredenburchweg

'1. :,, r '.i

1
I
I
i
i
i
i
i

2

25
Zö
24
25
27
24
24
.,À

me
me
me
me

me
me
me

11. OO

11.00
17.00
12. r.5 (auto) 1

15.30

10.30

-4-'aeLENSREvUE'

09.45 (auEo)

F

I

I

I

l
t
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WEDSTRIJDPROGRAMMA A=B-C.D:E en F JEUGD'(vcrvols)

elftal datum aanvano leoenslandar uity'thuis veld/lerÍeín sdm.k LENS

1

i
3
4
5
6

E

E
E
E
E

24
,.7
24
24
24
24
24

F1
F2
F3
F4
F6

24 mei
27 fieí
24 mei
24 mei
24 mei
24 mei
24 mei

13.30

13.30
13.30
09.30
09 .30
13.15

13.30
17.00
13.30
13.30

12.30

I
I

v. DEIFT- toernooi zie kopij Tanthof.i Z/DetfE
zie kopij D/E combinaEie Eegen Sheffie.ld Unired
V. DELFT- Eoernooi zie kopij TanEhof-Z/De1ft
V. DELFT- toernooi zie kopij Tanthof-i Z/De lft.
V. DEIJFT = toernooi zÍe koplJ. TanEhof - Z,/De IfE
v. DEIJFT- Eoernooi zie kopij Tanthof-Z/DeIfE .
KUKDUINtoernooi zie kopij KijkduinbesEraat .

V. DELFT- toernooi zie kopij Tanthof-Z/Delft
Bradford FC Ehuis V2.. .
v. DELFT- Eoernooi zie kopÍj Tanthof-z/De]ft
v. DELFT- coernooi zie kopij Tanr.hofizlDe1ft.

auto)

mei
mei
mei
mei
mei
mei
*:i

12 )30
12.30
08.30
08 .30
12. r5

LZ-lU
16.30
!2.30
12.30

auto)
auEo )

auto)
auto)
auEo)

(auÈo)

( aut o)
(auEo)

v auEo)
auEo)

09.30
09.30 zLe

R IiI
kopij
kopij

08.30 (

08.30 (

DELFT-Èoernooi
DELFT- Eoernooi

t-.
Tanrhof-Z/DeIfÈ
TanthofrZ/DeIft

I
I,l
t

I
I
t,,

I24 &25mei
INTERNATIONAAL
- C/D jeugd-toernooi

I JUII
SMLSPORT fiets puzzel

(start en finish op

. l4juni
À/ffiDEWERKERSAVOND

17 juni
ALGEMEI{E

LEDEN
VERGADERING.

I
I

tocht

!

I

'deLENSREVUE'-5-
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BIJZONDERHEDEN,

-@

*

*

aanÍ.Jezig van de jeugdcommissie op

zaEerdag 24 mei:

zondag 25 mei I
lees onderstaande copy eens GOED door

p.

P.

t-

v. d.

v, d,

StBen èn ???

Steen èn ???

*
*
*

DEZE $IEEK DE LÀÀTSTE KÀl{S OM IETS VOOR DE iIONG:IJENS IN TE IJEVEREN

zijn er vragen/opmerkingen neem dan 'É-avonds cont.acE'op'de hoófdleider

opst,e1tingena1svorigeweekmetuit'zonderingwan:.l,

R
R
J

0
0
0

LENS B3:
I.BNS C2 :

LENS . F1 :

zonder
zonder
zonder

v. Beurden
,fanse
v. Osch

^ 

FGEREURD OF NIET ??? >>>>> om Ee weEen re komen of de roernooien doorgaan of
,1 nieE kan je alleen_bellen naaf de LENS -afkeuringsÈelefoon.
-............_.- HeE nummer is: 367 05 22. neaent wel dat. Eoernooien nier sner afgekeurd
vrorden en daE ze pas op heE laaEst.e momenE keuren. BeI dan ook niet Ee vroeg. Ís het
toch afgekeurd dan wordL er nieE getraind en dan mag je dus EhuisblÍjven.,t

TOERNOOI.NIEUWSz Natuurl.Íjk ii een tóernooi winnen leuk. NaEuuÍ1ijk doeL
ook iedereen zijn best om diÈ Ee realiseren. Toch kan er
màar een Eeam de winnaar zijn en daE hoefE niet alEijd
LENS te zijn. Gedraag eventueèI verlies sportief en ga
diE niet aflopen reageren op de scheidsrechEer of de

tegenpart.ij. HeE spreekE voor zich dat wij als t.eam bij elke prijsuiEreikíng aanwezig
zijn. T,eiders ]et. hier op vranE het hoort bij een Èoernooi en heE is sporEief Eegenover
de organiserende vereniging. Laat spelers nieE eerder vertrekken. Ouders horen zich ook
aan deze regels te houden. Kom gerust eens kijken naar uw zoon daE vinden wij, maar 

-zeker uw zoon best 1euk. Bij de uitEoernooien is het vaak ook handig meE heE oog op het
vervoer. Dic is vaak een próbIeem. Probeer ook eens Ee helpen door te rijden. Toernooi-
en duren soms een helè dag. spelers moeten dan voldoende eten en drinken meenemen en
naEuurtÍjk ook een trainingspak. veel plezier en a1s je niet. kan be1 dan uiEerlijk de
dag voor het toernooi .af tusseh 18,00 en 19.00 uur bij de hoofdleider

TE,N,I DÀTI'M TEGENSXÀNDERS EINDE

B1
c1

(1?

c3
c4
DI

15.1
16.3
15.0
12.l
20.0
16.4
].,t.4
1E 

'
15 .0
15.0
20.0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uu!
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

D4
EI
E2
E3
E4
E5
E6
F1
F2
F3
F5
F6

mei
meí
mei
mei
mei
mer
mei
mei
me1
mer
mei
mei
mei
mer
mei
mei
mei
mei
mer
mei
mei
mei
mei

24
25
24

24
24
,A
25
24
,E
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

24

HeaEhbrook FC, Kat.wijk, JÀC,Mi1lers FC en,Peacers FC
ÀDO Den Haag, Tonegido en Banbury EC .-..'
vCS en Feij enoord
wesElandia, Semper ÀlEius en vredenburch
RKSVM; twee engelse teams .

PEC D.H, Devjo en vredenbuïch
B1auw zwart, wesElandia en Vredenburch
ÀDo Den Haag, Tonegido en Chaseside FC ,.
vcs en London C. F. C.
GDS, OSC en ZoeEermeer
RKSVM, twee engelse teams ,
DUNO 3, DUNO 4, LaakkwarEier en DSO
Blauw ZwarE, Rohda. en Vitesse Delfc
BIauI{, zwarE, Rohda en vitesse Delft
Blauw Zwart, DSO en viEesse DeIfE
Blauw Zwart,RCL en vit.esse Delft.
ARC, RCL en ViEesse Delft
Bradford FC, Cïomv1iet, GDs, KÍjkduin en L,oosduinen
ÀSWH, RvvH en vitesse Delft
ÀSWH, Blauw Zwart en Vitesse DelfE
ÀRC, ÀSIIH en ViEesse Delft
Blauw ZwarE, Rohda en ViEesse De1ft.
Blauw Zwart, RCIJ en vitesse Delft.

5
0
0
5
0
5
5
5
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.16.I
15.0
16.0
15.0
12 .0
L2 .0
16.0
15 .0
16.0
16
72

0
0
0

-6-'aeLewínevue'



lF OMBINATIE ID/E) TEGEN SHEFFIELD UNITED >>>>> op dinsdas 27 mel speelt,er om

L--, ,A . OO uur een of g-coÍrbinauie tegen Shef f ield Uniced. om 17 .30 uur vèrzarnelen de
.! onderscaande sperers:
N. AÍnkhaou, À.mchaiad, R.ten Berge, J.Bruystens, .R.Dayan, J.de Graaff, y.KuI,
D. en E. rJopes de Brito, M.eI Mahi, R.OosEerveer, o. ored"tï;rïl#.,rt".i?i 

,n. Hoefnaget.

FI -ííASSEPS NIEUWE SEIZOEN ,,,,, op 20 mei Erainden jul1ie aJ. met de nieuwe

II i:il"E:-'iï ïx"E"oà;":;n,::.-ïi"Ëi:"u3,s:;.:'i:,Ëlïul"*Ífl"3,ï:i,lï'ài"J&ï::ï:
neem gerusE een vriendjè meè die volgend seizoen ook op LENS wil gaan voeEballen.

- Om 17.45 uur verwachÈen $re op LENS : 'i 'l
' M,Àbarqi, S.eI Àyadi, T.Àyyadi, À'Badal, T.Cav, G. chamman, S.Durak, R.Dulmdam,
' c.siflàa., tt.pssiad, K.Faik, M.Gelderman, B.GroenveId, H.Habibi, T.r,eidsman,

J.OosEerveer, ,J.OtEerspoor, S.SamIaI, R.Soesilo, F.TasEan, E-Terrones, o.Ura1,
M.vrouerenvelder en R.de Wit. : 

-

- Om 19.00 uur verwachten wij op LENS:
N.Àmkhaou, À.Àncharad, R. Een Berge, iI.BruysÈens, R.v.Bunderen, R'Dayan,
.I.de Graaff, M.Hendriks, Y.KuI, É.Lopes dè BriEo, E.Lopes ale Brito, M.e] Mahi,
R.Oosterveer, O.Oredein, D.Terrones, U.Turhan, M.vissers.-,K.Wa1ravens.'" ;

v
RKAW. vier teams wisEen zich te plaaEsen
voor de volgende ronde óp 21 mei. Deze
ronde is dus a1 gespeeld en de winnaars
van deze ronde spelen eeer de disEricts-
finale op woensdag 28 mei op heE spui-
plein. De winnaar daarvan gaat op 7 Juni
naar de landelijke finale j.n Tilburg. wie
weet ???

/ JUNi srxEsvoETBAL oPLENS ,,,>,
I on , jr.*l g..r, we meE de nieuwe ciD-

-!- 9-611 F-jeugd ondeling wat. voeEballen
op IJENS. ÀI1e speler§ moeten deze daÈum
dis wrijhoudeh. Meer nieuws volgE volgende week maar zeker ls daE iedere'groep een __
kteine 2 uur bezig zal zíin. HeE spreekt voor zich dat de nieuwe.Erainers er ook zuI1e.n
zijn en hun ogen goed de kost zuLlen geven. zorg er dua voor daE je er benE.

^ 'l OilG LENS >>>>> op zondag 25 mei sluiE de inschrij ftermij n voor het
,4 . I trrl"r.ren van de kopy voor de ,IONG LENS. Er is tot oP heden zeer weinig
\('zÀlÈ,.21 ingereverd. Kom op ièiae.s dit kan eche niet hoor.

\\ítr'r--'-7 Bven e? voor qaan ziCt.en en een A-4je vol schrljven over een heel seizoen
\2.. Ínoet toch kunien. Doen is or_rs advies anders zijn je spelers echE Eeleurge-

steld. 
'

P ENALTYBOKAAL >>r» op zaterdag 31 mei vert egen!'roordigen Paul
Knorr (B1) en Domingos Lopes de Brito (E1) LENS bij de finale van
heE penalEyschietsen van district West 3 op het Eerrein van WesÈlan-
Meer nieuws volgE in de volgende LENs-revue. 

.

'tER TEGEN VIER ,,,,, op 14 me; . 
'

speelden drie D- en drie E-vijfEal-
len het vier tegen vler toernooi bij

WITTE KHUIS b.v;
Kobaltstraat 26

2544ÉV DenHaag
TeleÍoon: O7O-3211227

GasaaeÀssendetltB.U,
Kobaltstràat 26 2544 EV Den Haag

aóenende '

I

dia.

Al EKEEVOETBAL ,rr>> helaas werd LENS 83 uitgeschakeld door. Duin-
ff àoro sv. voor julie geen fÍnale op 31 mei maar toch een.helè goedeE pieitatie ,a., ieNs s5. Í,Bl,Is cr won van HTsv met 3 - 2 en heeft
inmidàels de hlave finale-tegen DWO. aI gespeeld op 21 mei. À1s ze
gewonnen hebben dan spelen zij de finale op 31 mei. Meer nieuws volg! in
óe volgende lENs-revue. '1.

Ae LENSREVUE' 7-



GEEN TRAININGEN VOOR DE JEUGD OP

ÀLLE Erainingen
ÀLLE Erainingen

. NÀ 17.00 uurl I
!l .,

ir'

ÀLLE Èrainingen

I
I

vrijdag 23 mei
dinsdag 27 mei
woensdag 28 mei . .r !! DE E eD F-jeugd Èralnt WEIJ! !

vrijdag 30 mei

De overige Erainingen gaan normaal door, Èelzij de. trainer andere

'ri
KEEPERSNIEUWS

Op vrijdag 2 Jrrrtl. is er op LENS voor ÀI]JE keepers (À t/m F een
bijeenkomsE. Deze begint om L8.30 uur. Kan je niet. be1 dan even afbij Hans (361 52 08). .r l

Op zaterdag 7 Juni is er voor alfe keepers een gezellige bartieque.. -
DiE feesE begint om 17.30 uuÍ. Meer nieuws hierover horen juIlie
oP 2 juni ' .r !.

'. .s

B EDANKEN ALS JEUGDLID

voetb
spele

MEI is de maand waarin spelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan aIs
aller bij ÍJENS of niet. Wíj hopen naEuurlijk van wel, maar toch zijn er. altijd
rs die besluiten te sEoppen of die ergens anders wilIen gaan spelen.

I

De volgende regels zijn er
" èn dan imoeE je diE VOOR 31 mei 1997 PER BRIEF kenbaar

en Steen, ChopinsEraat 103 - 2551 SV Den Haag.

(mondeling opzeggen

-J. 'Stop je met. voetball
maken bij, Paul van d

,

3.

i

Doe'je dir'NrET. dan blijf je automarisch 1id van LENSj.is NIET voldoende !l)
wil je bij een andere wereniging gaan spelen dan moet
een overschrij vingsformu l ier ha1en, deze invullen en i
PauI vai dén Steen. (ge1dt nieE voor D-E-F klassers;. z
{zie r) en zich aanmeLden bij een andere vereniging)

je
nI
ij

bij die verenigíng
everen bij
. kunnèn opàeggen .

ondertekening zal alLeen geschieden a1s je aan je financiëIe verplichEingen
hebt voldaan. '(dit geIdt. ook voor boeEes) en,/of ontvangen sporEspullen hebt
ingeleverd. :

DiE bovenstaande dient UITERLIJK 31 mei 1992 geregeld Ee zijn, ander ben je te laat.
Ons advÍes is echcer : Br,I,JF IEKKER VOETBÀLITEN BIJ IJENS en laat je vriendjes ook lid
worden.

' ' '1"'l' :i
zijn er problemen? probeer deze dan 

""r=t.]ic 
Ee praten i.i.v. op de 1oop tè gaan naar

een andere vereniging. De Jeugdkommissie is iedere maandagavónd aanwezÍg op Lelts.

IET wErJ : trainen en/óf speleh bij een anderé vereniging mag ÀfJrrEEN met toesremming vanje huidÍge vereniging (voor ju1Iie iJENS). Dit is een regel wan de «NVB !il

4

VERSLAG
I,ENS Dl-LaahkvrarÈier DI (2 -1) door: PAUL v.d. STEEN

wers, die
Í,akwa nog
keerde de
sterker ma
betekende
Nu de besl
nog nieE t.

LENS speelde een nerveuse parEij voetbaL tegen Laakk$rarÈier. Dat is nÍeE zogék. De eersLe plaaE.s sE.ond op het spel en ÉeE veld stond tó1 met.toeschou-
spandoeken, rat.els en toeEers bij zich hadden. Gelukkig waren de spelers van
nerveuzer en I;ENS dicteerde de strijd in de 1e heut.. Tweè afstandÈschoEen
keeper nog keurig, maar de derde ,hing, (t-O). Na de.rusL was Lakwa ieEsar de achEeÍhoede hield de nul vast. Een lange bal en een keurige lob :.2-0. WaE. een feesÈ. De 2-1 vlak voor Ej.jd was slechts voor de saaEisEiekèn.
is s ingsweds Erij d op neutraal terrein tegen DSO. Waar, r.ranneer, hoe IaaE ise zeggen. Í,Ie rekenen in ieder geval op heel veel Eoeschouwers en op LENS D1.

-8-'aeLENSREvUE'
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DE LENSREVAE

,ri**Wal van de vuöalvercniging LENS

70e fttargang, nummer : 3g

15 mei 1997
opgericht

lE december 1920

LENS

A. ',s-Gravoridijk, tsl.t (070) 323 70 33

do CLUB vah l0O

KENcooFDINATOR NISCHE

TEBREIN on CLUBöEBoUw ALGEMEEN SECRETANlAAT CONTRIBUTIE BETALING

H. Hopponbrouworo, tol.:(O7O) 32S 07 B9

336711
129924229

BARKO : Barcommissia
.nw R.P. Eruijstohs, tel l. lOTOl 397 97 22

Sportcomplox "Escamp l"
Hongelolean 600
tol.: IOTO) 366 rA 14

P,F. Grcns
Ragontcaselaan 49
2562 CN Den Haag

rel.i (O7Ol 303 s4 1A

REDACTIE:
A.C.J. Miltonburg, rol.: (O7O) gO 99 Agi
C.J. Alting, tot.: (O7O) 389 98 75

POST-bank :
RABO-bank ;

SEKO : geniorcnàÍdolino
Sonioron zondag / zaal ,

W.J.M, Hsiinon, ret.: (O7O) 346 ,tO S8
G.J. van der Kt€ii, tot.: (0174) 4t Bt 49

Soniorsn Z6terdag
J.C. Ham, tol.: (O7O) 967 96 87

JUKO : ieuqdaÍdetino
P.J.M. v.d. Steon, ret.: (O7O) 997 Ol 54

AKKO : Accommod6tiocommisBio
w.J.M. Holínon, tst.r (o7ol 346 10 88

EKO : Evonomentencommissio
mw D, van Strion, tel.i (O7O) 361 52 08

TBAINERS:
P. Bos. tol.: (O7Ol 368 03 62
E.V. Gans. tot-: (0701 325 77 28

SPONSORZAKEN:
R. v,d. Ho6k, 16l.: (Ot 82l 52j 353
H. Kooyonga, tct,: (070) 397 72 94

van de redactle

l.v,m. de PINKSIERdagen aanleíeren kop[i zaterrteg 17 mei vóór 13.1X) uur
. r (wiizielngm mogel{lk zaterdag 14.fl) uur) i

I'IÏERSTE INI"EYERTERMUN KOPU I

**:T Í]tiO uyr in het klubgebouw verslagenr zaterdag Ít.fl} uur

e.mail amiltetr@worldxccess.U / fax : (070) 30 99 293
(uiterlijk zaterdag tot 11.00

t
uur) I
------J

'TONG LENS' HOUDT LENS TONG
(leesplezler voor ,ong en oud)

Àan. het. einde wan elk óeizoen is heE goede tradiÈiè dat er een superdikke LENS- revue wordt uiEgebracht, genaamd ,IONG-IJENS, De naam is
echEer waL misleidend. Dit. heefE all es te maken met het. verl.eden. Indie tijd werd er periodiek een .IONG- LENS uiÈgebracht, speciaalgericht op de j eugd Tegenwoordig is het een blad voor ong en oud en is een combinatiej

, van Eerugblikken op heE afgelopen en heE vooruiÈkijken naar het komende seízoen.
ons verzoek aan de Leiders,/trainers en commissies is danook een bijdrage te reveren aan
9i! gnigle pled. op een À4-Èje kunt u uw verhaar kwijr ai 

- 
ho;;" r-t ÉI- ài"r."eren op flop(wP 5.1/6.0) de voorkeur -geniet . . 

NieEs schrijven-kan-ectrÈ niàÈ. -oË-,]lËË."re 
Eermijnvoor heE aanleveren van deze kopij is 25 nai-13.00 uu; I

JONG LENS: een hlad bootdevot nuttige informatie en teesplezier 
tv, 

oor J1NG en ouD-
.I

' .24&25 mei: TNTERNATTONAAL LENS C/Dtbugd tosnoot de LENSREVUE, _ l _



nieuws uit de bestuurskam,er'
t: -

^I E.

adveftentië samenstelling Bestuur

RZITTER i
Colpa

Tol. : (0701 394 19 74

PENNINCMEESTER:
G,J. van dèr Kleii

: (O1741 41 81 49

LID IVICE-VOORZITTERI
W.J.M. Hoijnon
Tel.: (070) 346 10 88

SECRETARIS : LID:
P.F. Gr6ns , P.J,M, van den SteBn
Tel.: (o70) 383 54 í8 Tel. : (o7O) 397 0l 54

LID :
A.'e-Gravsndiik
Tel. : (070) 323 70 33

VERANDERING of BEEINDIGING van het LIDMAATSCHAP

fndien er leden zijn die aan het einde wan heE seizoen hun lidmaatschap van onze
vereniging wi1Ien beëindigen, omdat. ze sEoppen met voetbal of naar een andere vereni-
ging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht !e nemen:

1. opzeggen kan uitsluiEend SCSRIFTELIiÍK geschieaten bij het secretariaat:
P.F. Grens, Regentesselaan 49, 2562 CIiI Den Haag.

opzeggen dient te geschieden VOOR 31 roel 1997. .'.

leden die naar een andere vereniging gaan, moeE.en bij hun nieuwe vereniging
een overschri jvings formul ier halen en dat vóor 31 mei 1997 inleveren bij
À. 's-GravendiiL,-C. van der Kleij of P. van den SEeen.

onderEekening zal alleen geschieden aIs u aan uw fiàancièIe verplichÈingen
hebt voldaan. (dit geldE ook voor boeEes) en/of onEwangen sporEspullen.
heefE ingeleverd.

0p zÀTERDÀc 31 mei 1997 .(de sluitingsdat,um voor overschrij vingen) kan diÈ nog Eussen
20.00 en 22.00 uur op T,ENS. Daarna besllst. NIET meer.

IÉdien u nièt volgens bovènstaande regels opzegt., blijft. u in ons ledenbesEand en daE
van de KNVB gehandhaafd met a1s gevolg,dat u CoNIRrBSTrEPÍJTCHTTG bent ook voor het.
sieizoen L997/L998:'.

Ook komE het voor dat. leden hun "soorts lidmaaEschap'r wÍ11en wijzigén bv:

2

3

4

nieE spelend wordE spelend v.v.
sen. zaterdag wordt sen. zondag v.v.
veLdvoetsbal wordt. zaalvoeEbal v.v.

In dit soort. gevallen geldt ook voor 31 mei SCSRIFTEEII,X bericht aan heE secretariaat.

iIBUGDLEDEN dÍe willen bedanken a1s lid kunnen hier alles over lezen in de .IEUGDRUBRIEK.

HET BESTI,UR

liot 'r,,t'lntrleh- n ftu liulruhtt

p'cr.,'s,rrk!Írt,. Èknrícn, (n\ct,,Dl)cn. rëitinAkrrfti(5
hrl('r'11- <n r€l,htrr,..kJtftj.:. kun! tr hij rns rËÍÉchr.

èL,r,".,,rivr .èx4ià.,,,:$ è@,rr,1,{.m

a.t

l,h \iDí ,^\ hriÉii''
ctr'tr,rnr§..j,,

- 2 -'da Lrtsnevue' ddnlevoren copy JONG-LENS: 25 mai vóór f 3.OO uut



OP DINSDAG.2O mei begint de gemeenÈe met heE onderhoud aan onze vélden. op deze dag
r.rordt er begonnen met. veld 3 en de Erainingsstrook. Trainen doen we dan vanaf deze '
dàtum op teÍd z ot op Groen wÍE '58 (maandàg en vrijdag). wii verzoeken iederéen erop'
te leEten daE er zo min mogelijk wordt gelopen op veld 3 en de Erainingss Erook . Op
maandag 2 juni gaan veld 1 en 2 in repàracie. ..-.,iÈ-

HET BEST(,uR

t

annleveren konii i.v.m. oinksteren

Om de LENS-revue tiidig in uw brievenbus te laten vallen of op de
mat, wordt u vriendeliik venzocht de kop[i voor LENS-revue nr 39
aan te leveren a.s. ZATERDAG 17 mei voor 13.fi1 uur. ', ' '

!! IIITERSTE AANLEVERTERMIJN kop[i 13.fi) uur !!. i.., ; ".:: : ,. .,de fedactie

advcrundc "_.l BAR NIEUWS

-.
BAR ROOSTER.

ZÀTERDÀG 17 Eei

openen

10.00 uur

13 .00 uur

KEUKEN

sluit.en

ManueIa,

UÀÀNDÀG 19 net

,dd LENSREVUE, - 3 -.l 
í.t

Henk en JooP

Inge en Jermy

,Jacky en Rina

Marian oemed

R].na

openen

sluiEen

adrcÍrak

Computercentrum -

Folokopieservice

ilu ook CANON digitale lotokopie
ín kleur!

voor maillnggemaR

Direct Mail'

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Uw ver rouÍ,,rie a.lres vèor hel volled,g vervJelken vín uvr lrlaullngs

24 & 25 mei: INTEaNATIONAAL LENS C/D-leigd toonooi

Tinus

Rina

s

pfintè
n vanacc ePt9ircon o's t. btributie-innin



ïl

SeIí@ ooÍ efoo num èrs: zt de í,!ólóÍon óDn

advert!ndc

SUDMEI]ER ZONWERING

zuiderparklqqn25 DEN IIAAG tel.: 323 35 62

LENS 6 en LENS bedanki
' 

KAMPIOENSWEDSTRIID DE STER 3 - LENS 6 (2'2)

Voor de wedstriid was iedereen natuuíiik nerveus. Maar dat was spoedig vooÉíi vanwege de

,.Éi'CrOrE oelangstelling van familie en vrlenden, dle at snel met zeker l0o man waren

ópï.Ë*" V.iióanAoeien, toeters en bellen wiiden iedereen de GROTE meesterc aan het

*!-li iiet. De wedstriid was sóannend en boeiend om te zien. Een dankwoord gaat uit naar het

óuriruivrn LENS rroór de blàemen en,het bier en vooral om de leuke tiid die wii gehad hebben

- Oii-àu-ret nfging. Jongens, allemaal bedankt voor het leuke sélzoen en maak er het komende

seizoen wat van bll Kranenbury. : iulÍie 'lieflrebbende' aanvoerder

ËÈru -o o G G ETtt tc E scHRtJ FT

I,ENS 6 E.AI{PIOEN, !d,ÀÀR $IÀT WÀS IIET SPÀNNEND

ToenikeenkwarEiervoorderust,bijdegEandl--lhetcomplexvande
ó;;i ;;"-à; Ààgje perenràan retrad, ieek er nos seen vuiltje aan de

I"óËe . 
-iiui"rti Íj t, n"t "pàr 'run t sits 6 was niet best en v'aE' verkrampE '

;;;;-;.;.:: àat-gebeurE 
-wer meer in een kampioenswedstrij d '

Ànders werd heE Eoen bleek dat de Ster Èoch een Paar aardige voeEballers
in huis had en vlak vóor rusE brutaal de leiding nam uiE een cerechE
toegekende strafschop (2-1) Paniek alom en het had maar weinig ge-

scheeld of Í,ENS had tegen een nog groEere achterst and aangekeken. In de rust. dus

crisisberaad en het moet gezegd dat heE eIfEaI zlch akt.e. NieE daE er echt goed

werd gevoeEbald, maar wel beEer georganiseerd. De be
herp
toning kwam ongeveer halverwege

Eoen Èopscorer,roop VersEraLen (meE meer dan 40 doelpunEen) uit een goed genomen corner

fraai de 2-2 binnenkoPte . Wat een bevrijding, zo leek het alEhans. . . . - wanL nog gaf de

Ster niet oP en kwam wlak voor tijd nog een Paar keer bedenkelij k dichEbij keePer

Michel. Gelukkig hield hij en de verdediging het hoofd koel en konden na heE Laat.sÈe

fluit.signaal de bloemen, de champagne en het bier in ontvangsE worden genomen.

LENS 6 kamp ioen, dankzij de goede teamgeest en goed voeEbal een Eerechte beloningl
Namens heE besEuur en alle andere LENS-ers van harÈe ge feticiEeerd en volgend sei zoen

veel succes in de res. 6e klasse' ÍrIaE ontzeEEend j ammer nou dat jullie j e voeEbalheil
elders wÍIlen gaan zoeken. Denk er nog eenEi over na, spelers van LENS 5, onle deur

blij ft in ieder geval altijd oPen.. -en' wie weetl

Àardigisnogomtevermeldendatdewedst,rijdweeropvoorEreffelijke.wijzewerd
oeleid door de ,eigen, sótràià=i".frt ur van lEfrS 6, de Ëeer Pronk, die..als ?2-jarige de..
:;ïiï"ï;;";i"róóË-ï" #'d;;;;-;ilià. vài:,g. ,eei uii de raàrsre EhuisvíedsErijd was hij
5Ï',àà3I"r,Ër-ËiIiàí-.p gèpàëcË=,Ii,è-É"aànrÉ, waar ik-mij vanaf deze praaEs sraas bij.
àans1uic.

GERÀRD van der KIJEI'I
t 'L

'-4-uercusntvue' asnldveryn..copy JONG-LENS: 25 mei vóóÍ 13'00 uur

1



A.S. ZATERDAG t7 MEI: LENS SENTOBEN MINIVOETBALTOEBNOOT

ÀchEer de schermen zÍjn de voorËere itlingen in volle gang. Voor heE sportieve gedeelte
hebben zich maar 1iefóc t2 ploegen aangémeld. Er zal een voorronde worden gespeeld_( 4

pàufu" ,"., 3 ploegèn) en eeir finaleronàe (3 poules waarin de nummers I,2 en 3 uit de -

voorronde Eegen etkaar uiEkomen.

ENKELE SPELREGET.S:

- de wedsErijden duren 12X minuut.
- de eindsuaíd in voorronde en finaleronde wordt achEereenvolgens beslist op

doelsaldo, aanEal gescoorde doelpunt.en of sEÍafschqppen. - - "',

- è= wóidi *rotgens dÉ normale veld-voetbatregels"gespeè1d, zij. het dat geen buiten-
spelregel geÍdt en de ingooi vervangen woidE door een inEra'p (zoals bij zaalvoet-

i:l[;"";";;;"" t"r. "l".tt t,onourgl in reserveEenue or-Erainins§hesjes'

.-

Op dit àoment is er nog één probleem op te lossen, n1. het 'sÈrikken' van voldoende
sèheidsrecht ers , VoelE u hiei wat voor of suggesEÍes? Be1 Gerard van der. Kleij even om

dit te metden. In uiEersEe geval zal een beroep op de t.eams worden gedaan' Geen
overkomenlijk probleem lijkÉ ons. Na het voetbàlIèn (vanaf ca. 20.00 uur) za1 ÀlrEN
CIrBE in votiedige 

".*".r"iéfii-ng 
sEarten met heÈ muzikale deet van de avond, Eers,ijl dan

ook de door de Ëarcommlssie voórbereide barbecue (3 soorLen vlees meE garnituur, kosten
Í ro,-- p.p.) kan gaan siarten. De gehele avond (vanaf 17u30) geldE voor alle drankjes
éen éennèfàprijs vàn Í L,SO. De koffie is deze avond wan heg huis. Overigens doen wij
'op de speleis óen Ueróep'màE het drinken van bier of andere alcoholische versnaperingen
tè wachÈen EoE na de taàtsie wedst.ri.jd van hun Eeam.

AIs iedereen zijn goede humeur meeneemÈ en heE weer ons goed gezind is kan het een
hardsEikke leukÉ aíond wordeil. BelangsteLlende Lensers en andere aanhang zijn.naEuur-
lijk óok van harEe welkom, waarbij vóor deelname aan de barbecue geldg: zolang de

.t
voorraad strekE.

Rest ons iedereen, organisaEoren en deelnemers, deze awond veel succes maar nog meer
plezier toe te r.rensen, ToE a.s zaterdag vanaf 17u30!

@
aenlorenz ND G

UITSLAGEN

SOCCOR BOYS 1

IJENS 7

LENS 1

QUrCK 11

L 5

n.n.b

WEDSTRIJDPROGRAMMA

vald

WnderVelde zà,tVeentje ffi
Zlnl<tttsl 27
2544 ÉC Dcn Heag
Tcl.: O70.36ó3134
Í.*..? 070-167tl9l

ZoelemeGÍ
Tel,: O79-x,61O23!

za 17 aei

gla 19 ÀeÍ

20 Eei

23 nei

25 EeL

17 .30 LENS MINMETBÀ],-ToERNooI voor ÀLLE senioren + de A- junioren

1o.oo ÀDE],ÀÀRS 4 - LENS ?. L3622 N.N. ' " '1

14.00 LENS I - oRÀNJE BLÀUW 6 4672L N.N.

1.9.30 LOOSDUINEN - IJENS onder 23 jaar

1g.30 Sv'3s-Èoernooi " onder 23,jaar

13.00 RÀVA 5 - LENS 7 76596 N.N.
14.00 GR. wIT'58 6 - I,ENS 8 71705 N.N.

TRATNTNGEN N\ET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O'45 uur

d1

v!

LO

' 24 & 25 mei: INTERNATIONAAL LENS c/D-lauid toe ooi'ry.!
' e'LENSREVIIE - 5 -



OPSTELLINGEN.
ÍJENS 1 r./m 2 i
LENS3en5t./m8:

AFSCHRIJVEN LENS 4

.,it''.
vJorden doo! de trainers bekend gemaakE
a1s bekend

(070)

4qI
IJEN
Í,EN
I.EN
],EN

A
w
F
R

s5
s6
s7
s8

de Groot.
Heij nen
Sekeris
ScholEen
cungör

(070)
(070)
(079)
(070)

325
346
323
351
390

EeI

e
e

I
1
t
1

t-

t
È
E

50
88
30
16
33

L5
10
L7
84
03

Senioren ZATE DAG
LET OP Noor e.reniueel verandering of beëindiging van het lidmaatschap
zie pagina 2 van deze revue.

zaÈerdag 17 Esi is er een mimi voeEbal - Eoernooi op LENS. De aanvang is
1.7.30 uur en heE zaterdagteam is samengesEeld uiE de volgende spelers:
M. Keus, M. Spa, B. Bruin, R. BlokÉoel, M. Croonenburg, H. Diemel,'
R. Oemed en iI. Lamers.

LaaE heE een sportief en gezellige afsluiting van het. seizoen worden.

contactperÉoon wodstÍijddagr 3 Bert vlerllng - Èel.: 06 54 67 31 54

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en
Hoo{dleider A en B ieugd: Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haa§, t€|. 397 Ol 54

HooÍdleider

Hooldleider

, rxi '

1

i

C-jeugd: Ruud Vereecken
.- '. telefoon: 391 04 89

E-jeugd: Leo Straub :r .:

telefoon: 367 01 21

HooÍdleideÍ

HooÍdleideÍ

D-jeugd:

F-jeugd:

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp .
telefoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50,

AÍbellen voor de wd4striiden: zo snel mogolijk, doch uiteÍlijk de avond voor de wedstrijd :

tussen 18.00 en 19.@ uur, bij de desbetreffende hoofdleider,

.'ir "l' ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 13 14
(zaterdags vanaf O8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltild)

e nt u? Bel b twijfel op zaterdag na 08.r5 uur naar de LENS-afkeuri 070) 367 05 22

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

elítal datum aanvano teqenstander uiUthuis veld/lerrein sam.k LEAIS

A1 VRI!'

VERTREK REISJE (

V. DELFT- toernooi
V. DBIJFT- toernooi
V. DEITFT-toernooi

ie kopij
ie kopij
ie kopij

vredenburchweg
vredenburchweg
Vredenburchr,reg

via leiders) .

Tanthof -Z/De1ft
TanEhof -ZlDe1ft.
TanEhof -zlDe1ft.

B1
B2
B3

c1
C3
C4

17 mei
17 mei
17 mei

mei
mei
mel
mei

09.30
14.00
14.00

VREDENB - toernoo
VREDENB - toernoo
VREDENB-Èoernoo

lz
rz
LZ

08.30
72 .45
t2 .45

17.00
08.15
,08.15
08.15

(auco)
(auEo?)
(auEo?)

(auEo)
( auto )
(auEo)
(auÈo)

16
t7
r7
l7

1"7.30
09.30
09.30
09-30

meer nieuws
zie kopij
zie koplj
zie kopij

-6-'aeuusatvug aanlevercn copy JONG-LENS: 25 mei vóót 13.00 uut

Afbellen traininoen: + 45 minuten vóor àanvang van de tÍaining, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

,V.rdgEi/oroblemen : bel in eeÍste instantie de hooídleider op! ! r {

)
\



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vcrvors)

elÍtal -^ datutm uenven., tèdenslender ' veld/terrein sam-k LENS

D1

::
D3
D4
D5

E1
E2
E3
E4
E5

F1
'pz

F3

F5
F6

16
L7
19
L7
!7
17
r7

1,7
t7
1,7
t7
L7

me].
me].
mea
mei
mei

19.00
09 .4s
10.00
07.15
11.00
07.00
11 .00

18.00
08.ls
08 .30
07.00
09 .45
05 .45
09 .45

Í,aakkwartièr D1 . thuis '.,.
LEIDEN-toernooi zie kopij
v. DEIJFT- toernooi zie kopij
VERTREK REJS,TE (meer nieuws
LÀKwÀ-toernooi ziekopÍj
VERTREK REISJE (meer nieuws
IJÀI§{À- toernooi '.àie kopij

vl,. .
. . ,,eiden .

Tanthof-z/DeIft
vialeiders)'..
,,, v. BeersstraaE.

via leiders )
\r. v. BeerssÈraaE

auEo)
auLo)
auEo)
auto)
auEo)
auEo)

17 mei
17 mei
17 mei

.15

.15

.00

o7
07
IO

VERTREK REISJB
VERTR,EK REISIIE
IJENS - toernooi ".
VRI"
LENS-Eoernooi
IJENS- Eoernooi

LENS- toernooi
LBNS- Eoernooi
LENS- t.oernooi
IBNS - Èoernooi
LENS -t.oernooi
VR IiI

(meer
(meer

zie

e

nieuws
nieuwg
kopij

leiders )
leiders )

07.00
07.00
09.30

09.30
10.00

(auto)'
(auto)'

vIa
v1a

I
L

zL7
77

me
me

mei
mei
mei
me
me

i 10.00
i 10.30

kop
kop

kop
kop
kop
kop
kop

rl
ij
ij
ij
ij

zte

zLe
zre

rl
rl

I

14.00
14.30
14.00
r.4,30
10,30

13.30
14.00
r.3.30
14.00
10.00

annleverèn kopij i.v.m, binksteren

Om de LENS-revue tiidig in uw brievenbus te laten vallen ofop de ' i-
mat, wordt u wiendeliik verzocht de kop[i voor l.,ENs-revue nr 39
aan te leveren,a.s. ZAIERDAG 17 mei yoor 13.00 uur.

!l UITERSTE AANLEVERTT,RMUN kopij 13.ffi uur !!
de redac'tie

BIJZONDERHEDENI-

* -., aanwezig' van de .j eugdcommissie op zaterdag 17 mei:
. D v.d. Steen

lees onderstaande kopij eens GOED doore;
* zijn _er. vragen/opmerkingen neem daà .a-avonde conEact óp de hoofdleider

opsEellingen als vorige week met uitzondering van:*
n . ,:an§e
F. Kuik
I.,Jahangir en U. Kilic
svp konEakt. opnemen meE de hoofdleide
M. Hendriks, P.Must.erd en H,Prika
D. en E. Terrones
D. en E.Terrones zie opstelling LENS D2
,f .w.Osch . : .+
c.Michaloliakos
M.Barghoual en R.Moennasing
M. Michaloliakos

0 IENS C2: - zonder
0 LENS C3': zonder
O LENS C4:

O IJENS D
O IJENS F
O LENS F

O LENS D2: zonder
mee
zonder
zonder
zonder
meE
zonder

1:
3:

A
O Í:ENS F6:

FGEKEURD OF NIET ??? ,rr» om t.e wet.en te komen of.de Eoe;nooien' doorgaan of
niet kan Je alleen bellen naar de LENS 

= 
afkeuringsÈel efoon. _, ..r

Her nummer j.sr 367 05 22. Èedenk wel daE toernooien niéÈ snel afgekeu;d
n en dat. ze pas op het laaEsEe momenE keuren. Bet dan ook niet.,t.e vroeg. Is heE
afgekeurd dan wordt er nieE getraind en dan mag je dus Ehuisblijven.

worde
toch

24 & 25 mei: INTERNATIONAAL ,ENS C/Die'ugd toenooi Ua IENSREVUE' 7-



TOERNOOI.NIEUWS
,- Natuurlijk is een Eoernooi winnen leuk. NaEuurlijk doeE

ook iedereen zijn best om dit te realiseren. Toch kan er
maar een Eeam de ldinnaar zj.jn en dat hoefE nieE altijd
LENS te zijn. Gedraag eventueel. verlies sportief en ga
dit. niet afLopen reageren op de scheidsrechter of de

tsegenpaÍtsij. Het. spreekE vooi zich àat wij-a1s team biJ elke prijsuirreiking àanwezig
zijn- Leiders let.hier op want heE hoorE bij een toernooi en het ís sporEief Eegenover
de organiserende vereniging. IJaaE spefers niet eerdex verErekken. Oudera horen zich ook
aan deze regels te houden. Kom gerust eens kijken naar uw zoon dat. vinden wij, maar '

zeker uw zoon besE leuk. Bij de uitEoernooien is het. vaak ook handig meE. heE oog op het
vervoer. Dit. is taak een probleem. Probeer ook eens Ee helpen door te rijdenJ Toernooi-
en duren soms een hele dag. Spelers moeten dan voldoende eten en drinken meenemen en 

,naEuurlijk ook een Erainingspak. veel plezier en als je nieE kan bel dan uiterlijk de
dag voor het Eoernooi af tussen 18.00 en 19.00 uur bij de hoofdleider

TEBI{ DÀTT'M TEGENSTÀNDERS EIT{DE

5u
5u
5u
0u
0u
0u
0u
0u
5u
5u
0u
0u13

13
L'l
!'l
1,7
L7
13

Br.
Ëz
B3
c2
c3
c4
D1

D3.
D5
E3
E5
E6
F1
F 2,
F 3..
E4
F5

L7
L7
77
r7
t7
t't
L7

, 19
, 1,?

'. t7-
:!7

L7
L7
r7
L7
L'1
r7
77

mer
mei
mei
meÍ
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei

.00

.00

.00

.00

.00

.00

uur
uur
uuÍ
uur
uur
uur

ODB, Devjo en vrédenburch . . . .
PEC D-H, ODB en Vredenburch
GDÀ, Grawenzande en vredenburch .-
AMV,J, Rohda'76 en Vitesse Delft .'
Vitesse Delft, H.v.Holland en ÀRC .
Vitesse DelfE, ARC en RWH
UvS, zeeburgia en wSE. Daaxna nog fÍnaLe
Vitesse Delft, DZB en SparE.a. Daarna nog
LaakkwarEier D3 en D4, Delfia en DUNO
taakkwarEier D5 en D6, DSO en DSNO
RCL, Vredenburch en VELO
RCL, Vredenburch en VEIJO .'. .'. l-
RCL, vredenburch en .\rELO

DUNO, IJeiden en LaakkwaÍt ier
DITNO, IJeiden en Laakkwartier
DUNO, Leiden en LaakkwarEler
DUNO, Leiden en LaakkwarEl-er
RCIJ, vredenburch en VELO

poules
finales

' ,.:

12 .4
t7 .7
!7 .7
13.0
13.0
13.0
14.3
15.3
15.4
15 .4
13.0

ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur
ur0

r ENS DI GAAT ER VOOR,,,,, op

lr, vrijdaSavond 16 mei speelt LENS D1: om 19.00 uur thuis cegen Laakkwar-
Èier. De stand aan kop is op diE moment.:

lrl IER TEGEN VIER ,,,>, op 14 mei

U speelden drie D- en drie E-vijft.al-s len het. vler Eegen vier Eoernooi bij
RKÀVV. De Eeams die zich wisEen te plaat-
sen voor de volgende ronde komen op 2l
mei vreer in akÈie. Dan op het komplex van
Westlandia in NaaldÍrijk. Meer nieuws
volgt via de leiders. De districtsfinale
wordE gespeeLd op woensdag 28 mei op het
Spuiplein. De landelijke finale is op 7
juni in het sEadion van wi]1em II in T11-
burg tijdens de nationale voeEbaldagi

WITTE KRUIS b,v.
Kobaltstraat 26

2544ÉV Den llaag
TeleÍoon: O7O-321 7221

GatageAssendelftB,U.
Kobaltstràat 26 2544 EV Den Haag

advantJlde

1) LENS 27 - 52 2\ DSO 2t - 52 3) Laakkwartiet 2l - 52

Spannend dus en wie weet volgE er nog een besl iss ingswedBEÍij d om het kàmpioensschap.
Winnen van LaakkwarEier is dan weI noodzakelijk. Doe je.best en maak er een leuke en
sport ieve wedst.rlJd van. NaEuurlijk rekenen we op heel veeL Eoeschouwers a.s. vrijdag-
avond op LENS . -- -

I\NDERHOUD VELDEN >>>>> op dinsdag zo mei gaaE veld 3 en de rrainingssriook in
[.,!onderhoud. Vanaf deze datum Erainen we dus uitsluieend nog op croen tIiE ,58 .. ,

-(maandag 

en vrijdag) en op veld 2. Op maandag 2 juni gaan veld 1 en 2 in repara-
Eie. Tot deze daEum Erainen we danook nog gewoon door Èenzij de Erainer iecs anders i-.
afspreekc. meE julLie.

- .8 - 'de rcwsntwJE' aanleveren copy JONG-LENS: 25 mei vóór 13.O0 uur



I ONC lEll/S ,>>>> nog twee weken hebben de leiders om hun bijdrage in te leveren
I voor de JONG LENS. Na 25 meÍ worden er echE geen Jaarverslagen meer geàccepÈeerd.

z> Aan de slag dus en maak er een positief en leuk kort (een. À-vierEje) veïslag van.
voor de speleis is dit, altijd leuk, om te Iezen. Doen M 

.

lÀ ONTRIEUTIE ,rr» een aanEa1 jeugdspelers kreeg onlangs een brief mee naar huis
Lí met. het verzoek aan de ouders om de konEribuEie nu eindelijk eens te beEaten. ToE: op heden v.reinig respons. Dit vinden wij jammer maar bovenal heel vreemd. HeE
aeizoen ziÈ er immers aI bijna op. Wij rekenen a.s. zat.erdag op een kontante betaling
op LENS. Mocht dit. achterwege blijven dan zullen wij niet. schromen om E.z.E. zelfs een
incassoburo in te schakelen om de konEributie te- innen voor ons. Dit kosE u exEra geld
en dat is t.och zonde lijkÈ ons..

B EDANKEN ALS JEUGDLID

MEI is de'maand waarin spel"ers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan a1s
voetballer bij IJENS of nieE. Wij hopen natuurlijk van wel, maar toch zijn er _altijd
spelers die besluiÈ.en Èe sloppen of die ergens anders willen gaan spelen.

De vol,gende regels zijn er

SÈop je met voeEballen dan moet je diÈ VOOR 31 mei 199? PER BRIEF kenbaar
maken bij Paul van den SEeen, ChopinsÈraat 103 - 2551 Sv Den Haag.

Doe je diE NIET dan blijf je auEomaEisbh Iid van LENS. (mondeling opzeggen
is NIET voLdoende ! ! )

I

2

3 wil Je bij een andere vereniging gaan spelen dan moet je bij die vereniging
een overschrij vingsformul ier ha1en, deze invulLen en inleveren bij
Paul van den Steen. (geldf niet voor D-E-F klasgers; zij kunnqn opzeggen
{zie 1} en zich aanmelden bij een andere vereniging)

ondertekening zaL alleen geschieden aIs je aan je financiële verptichtingen
- hebt voldaan. - (dit geldE ook woor boeEes) en/of ontvangen sport.sÈuI1en hebt

ingeleverd. ,

Dit. bovenstaande dient UITERLTiÍK 31 mei 1997 gere§e1d te zíjn, anàer ben je Ee làat.
ons advies is echÈer : BLIJF IJEKKER VOETBAIIJEN BIJ LENS en laaE je vilendjes.ook lid
worden .

Zijn er problemen? Probeer deze dan eersE uit te preten i.p.v. op de loop Ee gaan naar
een andere vereniging, De .ïeugdkommissie is iedere maandagavoód aanwezig op LENS. .

je
eL

en andere vereniging mag ÀLLEEN meE t.oestemming van
ENS), DiÈ is een regel van de KNVB M

4

I,ET WEL : trainen.en/of spelen bije huidige vereniging (woor ju11i

. UIT-
&

VERSIAGEN , "

UITSLAGEN
(BEKER$]EDSTRI.]DEN)

Duindorp 82
IJENS C1

I,ENS 83
HTSV Cl

6-3
3-2

7 mèí

82: LENs-toornooL dÓOT: SNORREWIETZKY

Van de redactie de opdrachE gekregen heE
kort:te houden. Dat doe ik dan ook maar,
want deze jongens uijn nieE voor de poes.
Enkele dingen, Brelke deze voeEballeek op-
vielen: À) te veel Lange individuele ac-
Eies. (gevoLg balverlies). E) waarom com-
binaties opzet.ten dwars door heL midden?(zijn bij voorbaat. gedoemd Ee mislukken) .
C) heerlijk als een collecEief gevoeEbald,

- zonder wanklank.

1e partii: Iekker solide gespeeld; fraai
verdedigingswerk en subLiem keeperwerk
(1-0 w). &_-p.a!!ij, snelle fliEsende poE;
hoog tempo,. I,ENS technisch beEer; loon
naar werken, al hoewel we wel brg lang op
heE verlossende doelpunE moesten wachÈen
(2-0 w) . 3e parEii: welkom in I,ENS' knol-
lentuin, rommelig poEje Eegen een gefrus-
treerde EegensEander; koppie er bijgehou-
deni beheexsE gewonnen; naaste concurrenE
op Eelijke hoogEe; het. venijn zit 'm dus
in de sÈaarEi wie 1aaÈ de 1e sEeek vallen?
(3-0 w) . gg-EI.L!j: we gaan op zeker voor

,1- 6À.rÀx IJENS E1lE2

VERSLAGEN
vriendelijk verzoek van onze kanE om de
toeÍnooi-vetslagen zo bekropt nogeTilk Ë.e
houden. .(de redactie)

24 & 25 mel: INTERNATIONAAL LENS ClD-tieugd toeÍnool .dàLEN9REVUE,.9.



tvree, maaï dat is onze eer te na; we vril-
Ien Íneerr helaas, een waÈ verkrampt LENS
(Ee veel zenuwen?); onnodig ieÈs weggege-
vén?; hec. mocht nieE lukken (4-1 v):- -

Al met al en knappe, zeker verdiende 2e
PIAAES - MÀNNEN GEFEIJICITEERD ! I 1

N.B.: de basis voor deze ze plaaEs werd
gelegd in het begin. HeE eerste gewin ís
inderdaad kartegespin en één ,beugel-zwa-
luw' maakE in diÈ geval zomer (hè peter?).

C2r LENs-toernool door: LEO M.

.Met 10 spelers + stand-in Robert Vergeer
als keeper heeft C2 een prima toernoói
gespeeld. Tegen Leiden $,as het nog niet
best, maar Èoch met 1-O winnen. Dó 2e par-
tij was veet beter, Èegen een sEerk v.Delft (1-0 acht.er en met. 5-I irinnen) komE
de overwinning niet vanzelf. Tegen VCS
hadden we het heel moeilijk meE. .tO man;
het werd Eoch nog 3-1. De laatàte partij
tegen het zhrakke \IELO werd heE. 6-1. Een
compliment jongensl De Èoeschouwers zagen
een heel gedreven eh attractief spelenà
LENS. En met. een hard vrerkende voórhoede

alweer opnieuw aanEreden voor de tweeàe
wedst.rijd, Met leuk voetbal rrerd deze ge-
wonnen, alleen werd er af en Eoe onnodiq
verdedigingsfóuten gemaakt. DiE betekenàe i
dus dat ju1lie Eoch we1 op moesten blijvenletten. De derde wedsErijd moest gelijÉ
hierna gespeéld worden. Éus jutrié wàíén(vreI kl,etsnat.) Iekker warm gèdraaid. nen
onnodige fout. werd ons bÍjna fataal. OÍnid
kon niets anders doen dan de ÈegensEander
vasthouden wat een penalÈy betekende. Zo-als a1 in eerdere verslagen vermeld heeft
Ricardo een reputaEie op het sÈoppen vanpenalties. Ook deze wisE hij weer Ee atop-pen. Dit was voor jullie.heE teken om de
tegensE.ander geen kans meer te geven en Èe
omcirkefen. De doelpunten die jul1ie dan. ook maakÈe vras gewoon een kwest.ie van

_, wachten. Door dit. resultaat kwaÍnen julLie- verdienE op de 2e plaat.s. Het. gaat steeds
beter. Wordt. het volgende toernooi een 1e
plaat.s? Het maakt. eigenlijk nieE. veëI uitaIs er maar goed en fijn meE elkaar omge-
gaan wordE.. Michael, Dolf en Roy BEDÀNKT' voor het invaflen -

is dit de baLans waarop.een 1e plaats ver- LENS D3: WIIJHEIJT{USdiend is. GEFEL]CITEERDI : Finale D_junioren (S mei)
c3 : DW DEIFT- toe,oool door: 'fEUN Lnrrls os -wc D2 : 0-]. . wc hadden lre moeEen
Na verleden teek 1e te ziin qeworrlen on hebben. Maar ondanks wèie goeae mogelijk_
her reils _ iàeiÀóoi -"" -"rà., ii"i;Ë";;;; ;8" heden seen doerpunE. ooor her.uirslijdén

, betroorliii siàii rËr"l-c;";;;i . 
'ió- r"-^' van een verdediger van one krijgE y11C zo-

; wedsrrijó tÈóè" uèv-rèrà-à.Ë-ó6"0-ioËËUur waar een kans maar onze keeper Jeffrey
l ge"onnei (+-ó). oe 2e wedsrriid reoen 'edt geweldig. LENS D3-Toofan D1:O-2. Deze
I óelfr ouerd *.àà.àÀ """ À.\,"il,,iil r ii,7ï_ n I EegensEander was een maarje Èe groor. Rap_
; Ët[i;.'Ëi;e;-à;;-il";;""Ë;"Ë;;;"';;;1' Per'. betere cornbinaties, sroceré snelheià '

L fe;;-óe;;;""-tàa"Ë" "itrden wii de 1e "an handelen. zett.e ons meteen onder druk
" praató'pàr,Ëà; à;; il.;Ë-;;"o;;d#:r-;".- en een doelpunt kon nieE uÍtblijven 0-1.

à.n. wa[ ,"k;.-;;e;-à;;ril"Íi j Ë;";ï.,Ë-lou Daar.komE roofan s'eer, soede dribbels en
worden: Rond heE ".1d;;;-í;; à;;;.;;;" sghijnErappen, prima schot o-2. Geen scha-
semaakr richrin! r,ÈnÀ Ï;;;iïs";;"-;;'eÏ;= nde hoor. IJENS D3-Delfia D2:1-1. Boomlanse
óok werd o"eig;;"*e;-aà"r-àË'rËiàriö"";". ' spits met ro'vaaI gestoffeerde bovenlip
u.). versceikË -;i;;-;e; 

aant.al selecÉiesËe- - snort " _ 
iedereen voorbij. Wie redt voèE-

Iers zouden ,ii àn=-*Ëf eens een voeEbal- -allend?.Keeper Jeffrey. Weer een aanval
res je sevèn. 

-l,tór i"uc iË 
-oà-Ë ;;;";;"ffi' van Delf ia, strafschop Guus 1-1. PenalEies

er,-dair<zÍj dir H. a1 s;;;;;. -ó;"i;di] om een winnaar aan Ee wijzen: Guus misE de
bij ÀiÈà;'e;-à"--*oir"i opséstroopi-àó; "r ::r:!9' daarna sEopE ;effrev de bal,

;:.::t *:.::::; ;*;ii:;Ë=il;i;;.;";#k;- Ëïii: i_},,*,3i15,?,,;1;,,|àïfl íill ""irertt;'veÀr-t;;";; *;;; à;";";";';;Ï*, Rietish binnenkant paar 4-2. ''

spaarzame aanva]r.en """-i.';;;à';oöi or,r. r'ENs - Èoornool' (8 Iuei) ,

goed opEredende vérdediging afgeslagen. In
àe se irin. van ae ià-ÀÀÍil"mriàË-nËv"à.-" LENS D3-LaakkwarEier D3: 3-0. 'In resen en
bal perfects in her kruis iriOi---aààí"u- lfld g".bittere.kou opent Volkan de score
zorsàe wesley ""oi z-ó È" vinà""r-Ë"pà,rau È;ió ïEii:"-i:ài!"| H:i#t5,i?ïËi.r;3:met een arroganEe lob de eindstand oD 3-0. ::
aÈ;Èià:;,,Ííl-li"*iil"H,l;ïàil;il,:Ë'Ë 

" 
lEà[E!;i 3;."::,n::]"::'n:13'r:;;.;;6";,-

í"ïiià-,rJ"-"d;"-ö;_Ë;è,;ilËi*'*' y:lp.i,;l;à;.,ïE:%3ïï5',"iïloïn lï[]1".
c4i Dro-roernooi door: MELrs fl::t*:ff1."?-3:r.?il31ËÍi!fliirii""3ï,irYil.
Met Michaer,;Dolr en *.I^i:11*s,,:s::^y:- ;:l ;!ïïi;"Ë"83ï.:Ë:#":;fl.r5:;iiïr:::-naar DWO om ons derde Eoernooi Ee spelen. ;,'
Nu weren jurlie dar n"r-i" Èàieà-,;il;;ïj- ::H"::ffïii ïËEii!.r;l;.yl|r"S,$:ïi"i,;:den moet gebeuren. De eerst.e wedstrijd ;'konden juÍ1ie maàr nieÈ in he. riÈme ko- -- Nu geeft' Volkan voor en Ranno kopE in
men, .waÉ een verlies purËÏ1"Èà.Ër.àïà". " :.-1: Cutls passt Thierry scoort 4-1. Ranno
cèr"riig :.grioà.-jriirË-;;-Ë";";;ï;'ï; op dÍeef : s-1 en uit een corner wan Rie-

D3 NIEUWS

- 1O - 'ae LENSREVUE, aanleveren copy JONG-LENS: 25 mol vóót 13.O0 uur
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riin àanno 6-1. Mark schiei in, bal wordE
gekeerd en in de rebound Guus koppend 7-1.
Je eigen toernooi vrinnen, dat is lekker.

LENS D4 NIEUWS ,,

door: IaRRY en de OUDERS

GRoEN wIT'58-toernooi (26 aPrll)

een kant,ine, kunsEveld, tribune, kleedka-
merst). AIle spelers wan E1 en 2 hebben
meegedaan en ze vonden heE sèhit.E.erend. Er
weràen ook Tv-opnames gemaakE (RT'ts). ze
werden op dondeidaà a1s achtergrond. ge-
bruikt bij een inÈerview met Co Àdriaanse.
À1 meE aI een leuk middagje l\msterdam.

F1r VREDE{BIIRCH - toernool. door: RUIJD vAN HERP
Deze dag stond in hel Den Haag heE voeE- 

-batlen In het teken van de zwaluwen jeugd
acEie. Een toernooi gehouden vooÍ de ge-
handicapten kinderen. Een meer dan prima
actie. Wi'i dus naar G.W., met in ons ach-
Eerhoofd óm er een prima Eoernooi van te
maken. Helaas'het kwam er niet van. De 1e
wedstrijd van G.W. D1 Eegen G.Í'I. D2 kwamen
de ene àaar de andere gruwelijke ziektes
uiÈ de monden van de spelers' De ene 'K
c.q. T-leijer' rolde oveÍ heE ve1d. De
geËe1e medische encyclopedie werd opnieuw
beschreven. GROEN $IIT'58 schaamE U !! !

Gelukkig sEonden er. 2 e1ftallen, welke wEL
opvoeding genot,en hebben. Helaas speeLden
wij meE 10 man. Jimmy ontbrak voor een
vaóant.ie, Danny door famil ie -omstandighe-
den en Maurice i.w.m. meE een enkelblessu-
re. Deze 10 heren Eelde Ín heE veld voor
twee. Heren mijn complimenEen en natuur-
tijk ook voor heE nieE laten verleiden EoE
heE niveau van G.R.. IS,ASSE ! !

De le wedstrijd van LENS was tegen de
qastheer (vredenburch) , een leuke en
Írisse partij voetbal die werd gevlonnen
door LEtrrs meÈ 3-0. De 2e parEij tegen
DEvJo. lieD het bii LENS vrat minder, en
daardóor kivamen wil ook Eerecht 1-0 ach-
Eer, in de 2e helfÈ van deze partij weÍd-
oEvio ttirrt onder druk gezeL en wist LENS

de gelijkmaker (1-r) te noEeren. 'De 3e

"àrË:.i É"q.n sco werd door l,ENs nieE. echE

àoed óespéera, we mochten dan ook blij
ii'in óac-de sEand op 1-1 breef sceken. -
LEfrS F1 werd op doelsardo 2e op dit' toer-
nooi. volgens àii ziin de 'kanjers" het.
vóetbal eón ueetie móe, maar ik !'eet zeker
d;i-;ij à.s. 

"aréraag 
op het LENs-toernooi

weer gaan vlarnmen.

de LENS:revue

LENS D4 - RÀVÀ D1

Onze jongens betraden om 14.30 uur het
veld bij een lemperaEuur 23'. we speelden
tegen de koploper. Na 5 min. 1-0 achEer,
maàr onze jongens 1iéten het koppie nieE
zakken en knokEen door. Hierdoor stonden
de oudeÍs zo nu en dan in koor hun tijgers
aan te moedigen. In de 2e helft bleven we
doorknokken voor daE ene doelpunt. HeE
wilde maar niet lukken, ondanks de vele
kansen. R. wist de wedst.rijd te beslissen
meE een 3-0 overwinning. Toch KLASSE ge-
speeld en wij zij allemaaI TROTS op jul-
Iie. ToÈ sIoE. kunnen vre vermelden daÈ ju1-
Iie keeper 1e is geworden op het LENS-kee-
perskamp van zijn groep. GEFELÍCITEERD ! !
Ferdy bedankE. woor heE invallen - ,Iacky en
Maurice beEerschap en RAVÀ gefeliciteerd
meE het kampÍoenschap !

r ENS BT OP RHS ,,,,,t r:"g:* $ï §*-ï;"
verklaarden ons voor gek.
Dat kon nooiE goed gaan
werd gezegd. Nou het ging
vrel goed. A1 vanaf de eer-
ste minuut bleek dat ieder-
een èr zin in 'had. via Et-

ten-Leur vraar InEernos meE 2 - .0 werd ver-
slagen snel naar Parijs. Even inchecken in
ons-Formule-1 hoEe1 en door naar de Eif-

" felÈoren. Àfdingen en "mooien spul-Ien ko-
pen en daarna snel door naar de Champs
ÉIyssee. Daar sEaan diverse McDonalds vraar; we-dus wat gingen eEen. De nàchE was kort
wànt er waren diverse leuke meisjes in het.
forrnule-I hote1. op maandag naar Euro Dis-
ney. Dat was gaaf maar ook heel gevaarlijk
(Ràhied) en de jongens genoten er echE van
ondanks eeí aanÈaI regenbuien. Daarna via
een parkeergarage van 1.80 hoog naar de

,, Burgér King vooi de broodnodige variaÈie.
. . Vervolgens naar der Sacre Coeur en de Mou-

1in Rouge. Twee uitersten. De nacht was

c)
1:&ffiOp 7 mei was heL danzover. Eindelijk (na

vele jaren) vras het LENS gelukt om een
wedstiijd te regelen tegen l\JÀx. Er mochE
een E-elfEaI komen spelen bij A'JÀx tegen
À,rÀX F op het mooie jeugdcomPlex 'De Toe-
komst'. we verErokken met heel El en E2
met heel veeL ouders om 12.30 uur vanaf
LENS en waren vrij snel in ÀmsEerdam. we-
gingen vantevoren nog even bij de ÀRENÀ
lanós. om 15.00 uur begon de wedsErijd. '

TerÍrijl Heini OEto de F-jes van A'fÀX nog
wat aànwijzingen gaf stond LENS te popelen
om te beginnen. Het bleek a1 snel dat LENS
sEerker was en daE er mooie conÈinaties
opgezeE werden. De score werd regelmatig
uitgebouwd en heE werd tensloEte.l-6 voor
IENS. HeE was een geweldige ervàring óin op
'De toekomst' Ee zijn (waÈ een velden, waE

E1/2 een dagje AMSTERDAM CeaÈ-lEEs

lay-out / graÍische vormgevinS: -

C.J. Alting en A,C.l. Miltenbury
.tí

verwerking: .. . . woensdagochtendklub
oplage

realisatie

ó00

reproductie:
M. van Zilftout

LENS-huisdrukkerii'

24 & 25 mei: 1NTERNATI1NAAL LENS q?'ieugd toemooi 'de TENSREVUE" - 11 '



deze keer een stuk langer. ,fuist, de meis-
jes waren verErokken. Op dinsdag in de
regen naar Dinant. Een heel mooi onderko-
men hadden wij daar. Een groot "huisn met
diverse s laapverlrekken. Met de trein naar
heE. beginpunt. van de Kayaktocht van 11 km
ower de Lesse. Een Probleem was de sEeeds
neervallende regen en naar later bleek ook
een aantal heuse. waEerva]len.-Ook de kou
speelden sommige parten. NieE iedereen
haalde de finish in de boot maar dat mochE
de pret nieE drukken. Nu naar de chinees
en weer goed en tang geslapen. De volgende
ochÈend de mounEainbiketochE door de Àr-
dennen. Met een gids werd er soms heel
hard gefietsE. De reakEies waren zeer en-
thousiast. Een vras er zelfs helemaal on-
derste boven van (,Jos). ver' olgens in de
middag naar KasEerlee voor een driedaags
voetbaltoernooi . slapen in een school en

, gelukkig at.en we weei pacac. Donderdag de
eerste wedstrijden. Dat ging buitengewoon
goed. DaE werd gevierd bij de pizzeria.

De volgende dag weer twee wedsErijden. Ook
daE ging voorEvarend en LENS B1 ging a1s' poulewinnaar over naar de kruisfinale.
Snel een paEat.je gegeten en naar heE zwem-
bad en een disco. Na een goede nacht.rusE.
werd de kruisfinale op zat.erdag helaas neE

- verloren door o.a. heE niet goed nemen van
de penaltíes. Daarna sloeg de vermoeidheid
toe en de wedsErijd om plaats: drie of vier
werd verloren. Na d.e prij suit.re tklng,
waarbij LENS ook nog de prijs kreeg voor
de meesE scorende ploeg, gingen we moe
maar voldaan Eerug naar Den Haag. NaEuur-
lijk werd eï onderweg nog even een Mc.Don-
alds aangedàan. sommige konden geen pateE
meer zien. 0m 21.00 uur waren we Eerug op
LENS. De verhalen bleken zeer enthousiasE
te zijn. Spelers en begeleÍders kunnen
Eerug zien op een zeer geslaagde v,eek. De
sponsors worden bij deze nogmaals heel
harEelijk bedankt.

Een medelei ( i j ).der.

Nagekomen. berichten
LENS 1 BIJ DE HALVE MAAN

Afgetopen zaieiaag konden wij genieten van een heerlijk afscheidsetentj e dat mogelijk ,

gemaakt werd door FREE KÍCK SPORT en het bestuur, namens ons dan ook bedank!. Een
geslaagde avond en met. nog wat traningen en een Eournooi voor onder 23 jaar, kunnen we
dan eindelijk Ait seizoen afsluiten en maar snel vergeEen. Helaas betÍeuren rrij de

L
presÈaEies van het afgelopen seizoen, maar wij zu1len e
jaar veel becer Ee laÈen verlopen. wij.wiIIen iedereen
ons beErokken was bedanken en in heE bijzonder: PeÈer e
natuurlijk de sponsors en het trouwe publiek. I{ij hopen

sMt
§POBT

lles aan doen om heE ïolgend
dit seizoen een beetje bij

eter, ,JoosÈ , ,Jan, Rob en
ieder geval dat we volgend

ra
die
nP
in

seizoen neE zoveel st.eun krijgen a1s de afgelopen jaren. ToE volgend seizoen!

organis6éÍt

De À-selecEie

Lax
eea

f eàToïets PuzzeI
Tondag r *1"'w

r iuni 1997 tohacsea

afstand: ongeveer 35 kilometer
sta"fttijd: tussen 10.00 en 11.30 uur ,
startpunten: Tennispark'de Hof stede', Vredenburchweg, Rijswijk
en voetbalvereniging LENS, Hengelolaan 600, Den Haàg . .

-' 12 - ae uusnevug oanlevereD copy JONG-LENS: 25 mei vóór 13.00 uut
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,DE LENSREVUE ^.

w@kilad van de Voetbdlvercniging LENS

70e jaargang, nummer : 37

8 mei 1997

opgericlÉ
18 deember 1920

TERÀE|N en CLUBGEBOUW ALOEMEEN SECRETARIAAÍ CONTBIBUTIE BETALING

sportoomplox "Escomp l"
HongololEan 6oo
tà1.: (o70) 366 1314

P.F. GÍons
Rogontossolaan 49
2562 CN Don Haag

tel.: (070) 363 54 18

POsT-bank :

RAEO-b€nk :
336711
129924229

sEKo : sonioronEfdolinq
SonioÍen zondag / zasl ..

W.J.M. Hoïnen, tol.: (o70) 346 1O 88
G.J. van d6r Kloij, tel.: (0174) 41 81 49

.- 8E8A9f!E:
A.C.J. Miltsnburg, tel.: (070) 30 99 291
c.J. Alting, rol.: (o7o) 389 98 75

do CLUB van 10O ;

H. Hopponbíouwors, tol.íO7Ol 325 07 89

BARKO : BarcommissiB
mw R.P. Bruijstens, tel; lOTOt 397 97 22

AKKo : Accommodatiooommissi€
Ssnioren Zat6rdag
J.C. Ham, t6l-: (070) 3A7 9è A7

W.J.M. Hoiinon, tol.: (070) 346 1O 88

JUKO : iouqdsfd€lino
P.J.tvl. v.d. Stson, t6l.: (O70) 397 01 54

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hook, tel.: (01821 521 353
H. Kooyonga, tel.: (07O) 397 72 94

EKO : EvEn€ment6ncomml§ri6
mw D. van stden, tol.: (070) 361 52 08

CO O R D I N ATOLTEC}I N I SII{EzA( EN

TFAINERS:
P. Bos, tol.: IOTO) 368 03 82
E.V. Gans, tsl.t lOTOl 325 77 2AA. 's-Gravöndilk, tel.r (O7O) 323 70 33

I
I
I
I
I

van de redactie

Irver opii vóór maandag iri: redactiebrievenbus, clubgebouw of llengelolaan 981,2544 GG Derr lIaag
(wilzlgtngen tot maandagavond mogelijk)

I]IIERSTE INLEYERTERMUN COPU I

maandag 20,00 Íur in het klubgebouw ^ wedstrijdverslagen : zondag 16.(X) uur

e-mail : amittenb@wbrldacc€ss.nl / fax : (ozo) 30 99 293 (nieuw)

(op maandag uitenlijk tot 18.30 uur)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IJL

,W-
LENS 6 KAMPIOEN !!

Tondag 4 mel: menslijkeruijs kon het kampioenschap dit
LENS niet meer ontgaan .... maar tochl Tegen De Ster werd,
in een zwaar bevochten wedstriid (2-21, de naaste èoncur-
rent Scheveningen achter zich gelaten en werd zo onbereik-
baar voor dit team.

I! GEFELICITEERD I!

De vlag in top voor dit elftal en die altiid gezellige aanwezige supporters!

24 & 25 mel: INTERNATIONAAL C/D leugd-toemool 'de LENSREVT)E'. - 1-'



nieaws ait de bestuurskamer ''"- '' '

^tE

samenstelling Bestuur

LtD (VtCE-VOOFZtrrERl
W.J.M. Hoijnon
Tol. : (0701 346 10 88

SECRETARIS:
P.F. Grons
Tol. : (O7O) 363 54 'l 8

LID :
P.J.M, van den St66o
Tel.: (070) 397 Ol 54

LID: i
A.'E-Gravondijk . 

I
Tel. : (070) 323 70 33 

I
---------------------J

.6.

hun nieuwe vereniging
19 97 inleveren bij

' adverBnde

C
l 
-_il 

-","'":""::" :" ..l,.l(k.> '^:'r 
-

..ffiF*,
' lloor d aa. lnnlclt- ar funilierlnlu rl

l,F \ixr ,^, hí'.rl,.,piÍ \'i ckJr F,. tlk«rren. cnrclrrrrn. tÈ;;;nakjJltiÉ,
,uhrleurn- cn {ctr,ÍicklnJs\ kunr n hrt ,,nÍ rcÍcchl.

5'h4,.í.rx' r ÈI-ri',der èr .+zkrík

VOORZITTER :
J,G, colpa
Tel. : (O7O) 394 19 74

PENNINGMEESTEB:
G.J. van doÍ Kloii
Tel. : (01741 41 81 49

't
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

a

VERANDERING oi BEEINDIGING van het LIDMAATSCHAP

fndien er }eden zijn die aan heE einde van heE sei?oen hun lidmaaEschap van onze
wereniging wi1len beëindigen, omdat ze sEoppen met voeEbal of naar een andere vereni-
ging gaan, dan dienen zii. de onderstaande regels in acht te nemen:

1. opzeggen kan uitsluiEend scBrFTEr,raÍE geschieden bij het secreEariaat:
P.F. Grens, RegenEesselaan 49, 2562 CN Den Haag.

2 opzeggen dient. te geschieden vooR 31 8el 1997.

leden die naar een andere vereniging gaan, moeEeir bij
een owerschrij vingsformul i er halen en daE. voor 31 mei
À. 's-Gravendijk, G. c.d. Kléij of P. van den Steen.

àndertekening zal alleen geschieden a1s u aan uw financièIe verplichtingen
hebt voldaan. (diÈ geldE ook voor boetes) eh,/of ontvangen sportspullen
heeft ingeleverd.

4

Op ZATERDÀG 31 meí 1997 (de sluitingsdatum voor overschrij vingen) kan dit nog Eussen
20.OO en 22.00 uur op LENS. Daarna beslisE NIET meer.

Indien u nieE volgens bovenstaande regels opzegE, blijfE u in ons ledenbestand en dat.
van de KNVB gehandhaafd meE a1s gevolg dat u CoNIRIBITTIEPLICHTTG bent ook voor het
seizoen L997 /a998

ook komE het voor dat leden hun "soorE lidmaaE.schap" wiJ,Ien.wijzigen bv:
-'.\

-.i ^r À6ó1àÉ'{ n,^'^ts -hÀl6aÀ -' -,nieg spelend wordE sPelend v.v.
.:. ïËïa"33iËIÍ',i"ï3Iul,lïi;.Íi5'l.i:"'' '

In diE soorÈ gewallen geldE ook voor 31 mei SCBRIFTEÉI'IN een bericht. aaí het secretaxi-
aat .

ITEIIGDIJEDEN die wilIen bedanken aIs lid kunnën hier a1les over lezen in de ,JEUGDRUBRIEK.

, : HET BESTUUR

-2-'aeLENSREvUE' 17 juni: Algemene Ledon Uaeadaing IALV)



lf ERZORGER LENS 1.>>>>> komend seizoen zal de verzorging rond de zondagselectie
lí in de vak-bekwame handen zijn van Mikel de KieviE. Mike za1 dan ,Joost van Mierlo
t ;;;ís;;;il;-;;" àtàe.. cirr heeft gevonden' Hec huidise seizoen was Mike te

bewondàren-rond het 2e elftaI en op de donderdagavond,- zodat een ieder reeds Í',eer weeE

;i;-piri;--i"-;n-"ài -ni j a-et. wii dànken ,Joost hàrtelijk voor zijn bewezen diensEen en

hoDen daE hii met de àpqedane eivaring succes in zijn verdere carriere za1 hebben.
ili[;;.;;à ;;í";;-rij raïËà ààr veel suóces a1s verzoiser van de zondagselectie. .--

" À' 's-GÏavendijk

24 &25mei
INTERNATIONAAL

C/D jeugd-toernooi

l juni
SML-SPORT fiets Puzzel toch!

(start en finish oP LENS)

14 juni
MEDEWERKERSAVOND

17 juni
ALGEMENE

LEDEN .

VERGADERING

advcncntie

t I
\

SUDMEIIER ZONWERING

zuiderparklaaa25 DEN HAAG tel.z 323,35 62

24 & 25 meÍ: TNTERNATIONAAL C/D JànN-tuemooi 'dsLÉNSREVUE'-3-



adr-€pak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook CANON digitale fotokopie
in kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6' 2544CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

n

s

Pri41" nvaacc ePt rO'gicon Itbvtribqtie- tnnin

Ulv voi Íouwde adÍes voor hel vpllÈd g ./eÍu,/etken van ulv r)lilrlrngs

advertentie BAR NIEUWS

-BAR ROOSTER
donderdag I loeL

openen

11.00 uur

KEUKEN

sluiÈen

; Tinus

. Rina en Marian Oeme(

: Nancy + bij springerÍ

Br(TSPRINGERS GTURÀÀGD

Rina en Gerar(

ZÀTERDÀG 10 nei

Henk en .lool

. !ïacky en Ellen Munr

. . Rina en Manuel.

BIiISPRINGERS GEVRÀÀGD

. . : Rina en Gerar(

ZOIiIDÀG 11 neI

Tinus en tlenl

Rina en Nancl

Ellie en Pete,

TeeI

Rina en Gerar(

openen

10 .00 uur

KEUKEN

sluiEen.

openen

11.00 uur

KEUKEN

IGEINE BAR

sluiten

r-------
I
I

INSCHRIJFFORMULIER LENS MINl-VOETBATTOERNOOI
ZATERDAG 17 mei

Naam team

c onta ctpers o o n/a anvoe rd e r: telefoon

spelers:

geven zich h rbil op als deelnemers aan het L_ENS mini-voetbaltoernooi,
t

1

2
3

4
ie

5

b

7

8

AANTAL DEETNEMERS BARBECUE (kosten te voldoen bij inschrijvíng)

Dit formulier zo spoedig mógeliik, doch uiterlijk 71 mei 1997 inleveren bij
Gerard van der Kleij, Wil Heiinen of bii de barcommissie!

Wilt u niet knippen in deze LENS-revue? Haal dan een formulier bij de bar

- 4 -' ze uusawue' 17 juni: Algemene leden Vergadering (ALV)



S(elí@ t

Voor teléfoonnummsrsl zie de coloÍon oo Dao. 'l

Sen ren Z ERDA't

r,ET OP: voor evenEueel verandering of beeindiging van heE lidmaatschap
zle pagina 2 van deze revue.

zaterdag 17 EeÍ is er een mimi voetbal - toernooi op LENS. De aanvang is
17.30 uur en heE zaEerdagEeam is.samengesteld uit de volgende spelers:

M. Keus, M. Spa, B. Bruin,
R. Oemed en J. Lamers.

R. Blokpoel, t't. Croonenburg, H.-Diemel,

Laat het een sportief en gezellige afsluiEing van heE seizoen worden.

@ Senioren zoNDAG
. UITSLAGEN

(BEKERWEDSTRT.'D)

DSOl-],ENS1

zondag 4 rnei

rhnderYelde ÀtlGenfie ffiHffi
?inkvÍ?,l2T
25+4 ÉC Dcn Heag
Tcl.r O7&t66llI4
Fex.: O7O-1675191

Zoctermccr
. Té.2 O79-!6102ll

4-7

],ENS 3
DE STER 3
CELERITÀS 6

vcs 4
I,ENS 6
LENS 7

9
2

n. n.P

4
2

WEDSTBIJDPROGRAMMA
detum tiÍd thuls uit w-nf. veld

zo 11 Del 14.00 Í,ENs t - soccER BoYs 1
11.30 LENS 2 - SOCCER BOYS 2
@ 13 64
1O.OO I,ENS 8 - KRÀNENBT'RG.TOERNOOI

17. 3O I,ENS MINI VOETBÀi,-TOERNOOT

N.N.

voor ÀIrÍJE senioren + de À-juniorenza 17 E,eL

Ea 19 Eel 1O.OO ADEI,AÀRS 4
14 .00 LENS I

OPSTELLINGEN
,, r,ENs L E/ÍÍt 2 :

IJENS3en5t,/m8:
I,ENS
],ENS
LENS
I,ENS
I,ENS

- IJENS 7 a3622
- ORÀNiIE BIJÀUW 6 4672L

N. N.
N.N.

N.N.
N.N.

- I,ENS ?
- I,ENS 8

7 6596
7r705

zo 25 EeL 13 .00 RÀVA 5
r.4 . 00 GR. wrr' 58 6

TRATNINGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

. worden door de crainerJ bekend'|emaakr
als bekend

AFSCHRIJVEN 4

5
6
7
I

I
I

t.
E

A
Ít
F
R
z

de Groot.
Heij nen
Sekeris
scholEen
cungör

tel
teI
eI

32s
346
323
36r
390

50
88
30
16
33

15
10
r7
84
03

070
070
070
o79
070

contacEpersoon §€dBÈrtjddag 3 Bert vièrliag - Ee1.: 06 54 67 3L 54

'de LENSREVUE '5-24 & 25 mei: INTERNATIONAAL AD ieugd'toemooi



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en
HooÍdleideÍ A en B jeugd: Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, t€|, 397 01 54
Hoofdleider C-jeugd: Fuud V€re€cken HooÍdleider 

. 
D-jeugd: Harry ter Linden'-

telefoon: 391 04 89 ' ' ' - 
telefoon: Oó SZ ZOO

HooÍdleider E-jeugd: Leo StÍaub HooÍdleider F-jeugd: Ruud van Herp
telefoon: 367 01 21 telefoon: 367 98 58

b.g.g.: 06 53 48 40

: zo snel mogeli.ik, doch uiterliik de avond voor de wedstrijd:
tussen 18.00 en 1 9.00 uur, bij de desbetreffsnde hoofdleider.

ln uiterst€ nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telBfoon 366 1 3 14
(zaterdags vanaf O8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltljd)

AÍbellen trainiÍiqgn: + 45 minuten voor aanv ang van de training, alleon op LENS, telefoon 366 13 14

Vragen/oroblemen : bel in eerste instantie de hooÍdleider op!

AÍqekeuÍd oÍ niet ? Bel bij twilfel op zaterdag na 08.16 uur naar de LE

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

etftal datum aanvanq teqenstandar uiVthuis veld/terrcin sam,k LENS

156

50

l'rjn (070) 367 05 22

1
1
2
3

À
B
B
B

13
10
to
o7
10

08
10
14
10
10
08

16
10

08
08
08

07 me
08 me
14 me
07 me
0glme
14 me
08 me
08 me
08 me
09 me

me
me
me
me
me

me

i.
i 20.00
i 11 .00
i 19.00
i

r9.00
10.00
10.00

mea
mei
mei
mer.

11.00
09.00
09.30

V R IJ ..,
TERUG uÍE Bè1gie
]JtiNS-EOernoor .
Duindorp Sv B2
vRIj
HTSV C1 .: . Ehuis
LAK$IA-Eoernooi zie copy
RKÀ\rv-Eoernooi ziecopy
EVENTUE EIJ BEKERVOETBÀL
LENs-Eoernooi zie copy
DELFT-toernooi ziecopy
Dwo-toernooi . zie copy

Sportlaan/Mezenplein
OPSTEI.I,INGEN LENS 82 en

zle copy
uit

zíe copy
zie copy
zie copy
zie copy

20.00
10.15
L'l .45
c1)

(auEo? ) *

(auEo)
(auEo)

(auEo)
(auto)

(auto)

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

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

c1 07 mei

VERTREK REIS.]E
A"ÍÀX D2
Laakkwartier D1
LENS-Eoernooi
VfER tegen VIER
LENS-toernooi
LENS-Eoernooi .
LENS-toernooi .

ÀiIAX-E-elfEa1 uit .
VREDENB. -t.oernooi zie copy

VIER tegen VIER zie copy
À,JÀx-E-e1f tal uiE. .
r/REDENB. - t.oernooi zie copy
VIER Eegen VIER zie copy

VREDENB. -toernooi zie copy
VREDENB. -t.oernooi zie copy
VREDENB. -toernooi zie copy
VERTREK REISJE (meer info

v 1 .'.
,J. v. BeerssEraac

KasEe lenring,/L' dam

Kerkepolder/De t ft
sp.p. wesÈ/z'meer

(meer info via de leiders)'
. uit. . . De ToekomsÈ/A'dam
. . thuis.- -V 1
zíe copy

18 .00 '
08 .45 (aut.o)
09.00 (aut.o)

.1

i

c2
C4

D2

D3
D4
D5

;i
E4
E5
E6

F1
F2
F3
F4
F5
F6

D1

E1

08
14

10 mei
10 mei
10 mei
10 mei
10 mei
10 mei

rnei 11.00
mei 16.30
mei 19.00
mei 11.00
mei 18.00
mei 11.00
mea 1r. JU
mei 11.30

10,30
14.00
18.00
10.30
15 .30
10.15
10.45
10.45

09.30
09.30
09.30
09.00

10.30
08.00
08 .15

08.30
08.30
08.30
08.00

zie copy KasEelenring,/L' dam
zie copy
zie copy
zie copy

i 15. 00
i 14 .00
i 1s .00
i 1s.00
i 14 . 00.
i 18.00
i 14.00
i 09.30
i 09.30
Í 11.00

12.30
13.00
16 .30
12.30
13.00
16 .30
13.00
08 .30
08 .30
10.00

vREDENB. -toernooi
VREDENB. -Èoernooi
VRBDENB . - toernooi
VRBDENB . - t.oernooi
VRI.7,
VREDENB . - toernooi

. De ToekomsE/À'dam
^ vredenburchvreg

Ka6Eelenring/Í,' dam
. De ToekomsÈ/À'dam

. vÍedenburchweg - .
KasEelenring,/r,'dam
, Vredenburchweg
. Vredenburchweg '.

. vredenburchweg .
via de leider) . .

vredenburchweg
vredenburchs,eg
vreden-burchweg
vredenburchweg

09.00 zie copy vredenburchvrell 08.00 (auto)

* - BEKERVOEItsÀI (B3 halve- en C1 kwartfinale))
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B IJ Z O N D E R H E D E N .,

aansrezig van de jeugdcommissie op'dondeidag I mei:
E. Kulk, H. teE Llnden 6n Í,. Straub

-@
lees onderstaande copy eens GoED door

GEE:N TRÀ]NINGEN OP (zie coptf)

*

*
*
*
#

zijn er vragen,/opmerkingen neem dan 'a-avonda conEact op de hoofdl-eider

opstellingen als vorige week met uitzondering van:

0 LEN
O I,EN

SB
SB zonder

meE

.Franco zie Í.ENS B2 op 10 mei

.Bodaan,P.Dahoe en R. v. d. ToI

.v.Beurden,À.Faulon,P.Franco en M.Sarikaya'

.v.Fessem zie LENS 83 op 7 mei

. Siliakus

.v. Fessem

. en S.Aygun zie LENS C1 op I en 10 mei

. v. Beurden,À. Faulon, M. Sarikaya zie LENS 82-op 10 mei

.Aissati '. ';.'

. en S. Àygun op I en 10 mei

.Àgha-a1i-jani zie opsEelling LENS Dl van I t,/m 11 mei
,,fanse
. Nandpersad en H. v. d. Spiegel
. de ,rong en J. Taal
.,Jahangir s.v.p. konEakt opnemen meE R.vereecken
. v. Bunderen
.Àgha-aIi-jani (a1leen I t/m 11 mei)
.!{alravens
. Terrones
.schíId
. Kuik
.croenveLd en S. Kal.i-charan
,v.p. kontakt opnemen met H.ter Linden l!l
.Àhmad en v.Badri
.v.Osch en À.Thohamachsun
.Michaloliakos ,

.Barghoual en R.Moennasing

. ,J . Kock en M . NeLo

.v.p. kont.akE opnemen met R.v.Herp .l! !

.Michaloliakos

". TOERNOOI-NIEUWS

P
P
R
P
N
P
B
R
M
B

R
R
s
I
B
M
K
D
J
M
B
s
T
,J

M
D
s
M

0 LENS 83: zonder
- meE

O I,ENS C3 :
O ' ],ENS C4 :

O ].ENS C1 :

O LENS C2:

zonder
met.
zonder
zonder
meE
zonder

zondet I
meE
zonder
meE
zonder
zonder

O LENS D1:

O I.ENS D2 :

0 LIENS F5 :

0 LENS F5: zonder

O I.ENS D3 :
0 LENS D4 r

0 LENS D5 r

O I,ENS E4:
O ],ENS F1 :
O ],ENS F3:

zonder
zonder
zondet
meE

ttt

,l Natuurlijk is een Eoernooi winnen 1euk. Natuuïlijk doet
ook iede;een zijn besE om dit te realiseren. Toch kan er

tegenparEij. He
zijn. Leiders 1
de organiserend
aan deze regels
zeker uw zóon 'b
vervoer. Dit is
en duren soms e
nat.uuili j k ook.
dag voor het to

B2 10 mei
I mei

maar een team de wrnnaar zijn en daÈ hoefts niet alt.ijd
LENS Ee zijn. Gedraag eventueel verlies sporËief en ga ^
dit nieE aflopen reageren op de scheidsrechÈer. of de
t spreekts voo; zich daL wij als Eeam bij elke prijsuitÍeiking
et i:ier op eant heE hoorE bij een toernoói en het is sporcief
e vereniging. LaaE spelers niet eerder verErekken' Ouders hor
Eë houdén. -Kom geruàE. eens kijken naar uw zoon dat vinden wi

esE leuk, Bij de uiEEoernooien is heE vaak ook handig meE.heE
vaak een próbleem. Probeer ook eens te helpen door te rijden

eh hele da|. spelers moeEen dan voldoende eEen en drinken mee
een . Eraini;gspak. veel ptezier en als je nieE kan bel dan uit
ernooi af EusÀen 18.00 en 19.00 uur biJ de hoofdleider ..

aanlrezig
Eegenover

en zich ook
j, maar
oog op heE
. Toernooi -
nemen en
erlijk de

EINDE

16 ,45 uur
TE.N,I DÀTI'II - TEGENSTÀNDERS

cL

3

10 mei
L0 mei
10 mei

16.15 uur
15.30 uur
16.45 uur
13 .30 uur

24 & 25 nel: |\1|ÍERNATTONAAL C/D leitgd-toernooi 'de LENSREWE' ,- 7 '

viÈesse Delft, VEIJO, Leiden en vCS
LaakkwarEier, Quick Steps en vredenburch
+ 1 kruisfinale en 1 finalewedstrijd

"RVC, RKÀW en ??? '

vites6e Delft, VELO, teiden en VCS
Hermes DvS, Delft, MSv en ???



TEÀS DÀTT'U

08 mei
10 mèi
08 mei
08 mei

mel
mer
mea
meI
mel-

-L2
16

15
16

t2
L2
L2
72
L2
l2

EINI]

.30 uu

.45 uu

.45 uu

.45 uu

.45 uu

.30 uu

.30 uu

.30 uu

.00 uu

.00 utj

.30 uu

.30 uu

.30 uu
,30 uu
.30 uu

TOERNOOI NIEUWS . (vrrvots)

TEGENSTÀ.NDERS

Dso, ÀRC en DWO
viÈeBEe Delft,'vELo, Leiden en vcs {
Laakkwartier, VELo, Leiden en Vredenburch
Laakkwartier, VELO, IJeiden en Vredenburch
Laakkwartier, vELo, Leiden en Vredenburch
oDB, GDÀ en Vredenburch
DWo, DSVP en Vredenburch
PEc D-H, Gravenzande.sV en Vredenburch
DSO, IJaakkwartier en Vredeuburch
cDÀ, cravenzande sV en Vredenburch
SCO, Devjo en Vredenburch
cDs, Te l{erve en Vredenburch
PEC D-H, Devjo en VrederÈurch
weEtlandia, viEe6Be Delft en Vredenburch
WeEElandia, Viteese Delft en vredenburch

08
08
08
08
08
0g
10
10
10
10
10

c4
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F6

L6
76
l6
L2

meL
me]-
me].
mer
neI
mea

^ 

FGEKEURD OF NIET ??? ,,,,, de regele meE betrekking EoE heÈ doorgaan van de

!l kompet iliewed6tri j den zijn bekend. Die vermelden we dan ook niet meer, Is hets komPeg:
!--I glgi/eEg5a1 afgekeird danlie er geen echaduwprogramma uenzij de trainerg iete andeie
afspreekE m6t jullie.
om te weEen te komen of de toernooien doorgaan of niet kan je alleen bellen naar dè LENS-

afkeuringetelefoon. Het nunmer ie: 367 05 22. gedenk h,el dat coernooien nieÈ 6nel
afgekeurd wörden en dat àe paa op het laatate monen! keuren. BeI dan ook niet te vroeg' I€
het toch afgekeurd dan wordb er niet geEraind en dan mag je duB EhuiBb1ijven.

E -/fl^A SSEPS OEFENEN OP GROOT VELD ,,.,, op woensdag 14 mei 'aPeelt er eeer aen
E-combinalie van E3 t./m E6 oP een groot veId. Geregeld ie de ondereEaande wedstrijd:

18.30 uur Kranenburg E-elfEa1 - LENS E-e1fÈa1 samenkomEE 17.30 uur (autc

J. OosEer-
Leo straub Eoverde de onderstaande opBEelling uit zijn hoge hoed: .:. -

M.Abarqi, T.Àyyadi, T,cav, G.Chamman, R.Du)mdam, G.Eiflaar, N.Egeiad, H'Habibi,
veer, ó.UraI, n.de wit. Kan je niet be1 dan af bij Leo straub (36?0121) '

L.I /EUWS VAN HET TRAINERSFRONT ,,,,, Àrno de irong. keeper van LENS 1 en zeer
ItI pop,.,f.tr bij de epelere van de vreek, gaat volgend geizoen onze Dl-Eefèktie trainen.
-!-=fuij zi jn hiér zee-r ltii mee. Eindelljk weer eónè. een LENS 1-6pe1er die waL mèt onze
jeugd wi1 gaan doen, Dat kan-'a1lèen rnaar poeiEief gaan werken. Nu kunnen 

- 
we 

_ 
doorgaan meE t

invullen vàn da andere trainingBgroepen en het trainingErchema. Natuurlijk is er informeel
a1 waÈ afgestend. íle hopen blnnenkort meer nleuwe in de lrENs:revue Èe kunnen zeEEen. Nog
even geduld dus.

I ENS Al EN Cl VEILIG ,,,,, afselopen
I - tg""k eoeelden zowel LENS À1 ale Cl
ËL ,i"'n vàiiig. voor beide EeamE i6 diE
een zeer goede preBÈatie. À1 had in augue-
Eue nauwelijkB een komPleet e1ftal . Door
hard Ee werken zijn ze nu dan Eoch veilig.
C1 mocht voor.heE eer8t. in de hoogeue regi-
onale klasae uitkomen' Ondanke tegenetand
van vele BVo'B wist c1 zich knaP Ee handha-
vèn. Dit beEekenE ook volgend eèizoen vreer
uitkomen in deze eterke klaEEe. sPelere en
begeleidero van À1 en C1 gefeliciteerd.
p.6. Helaas. waE heE slot van de komPecitie
voor LENS À1 nieE zo beEE. Een 15-0 neder- GatageAssendetftB,U,

Kobaltstràat 26 . 2544 EV Den HaagIaag tegen kampi-oen Scheveningen wae heE
gevolg van een miEversEand, Ewee niet opko-
mers eEc.eEc. Vanaf heÈ begin epeelden jul-
tie meE 10 man een ongelijke etrijd. Toen e

WITTE KRUIS b.u
Kobaltstraat 25

2544 EV Den Haag
TdleÍoon: O7O-g271227

en zieke apeler ook nog eene uitviel en bleeEur
heE aancal opelere terugbracht naar achts tras het ècht over en eluiEen. Wij begrij
jullie hier èen nare emaak aan over hebben gehouden maar etr was oP dat moment ech

.meer aan Èe doen. Gauw vergeten dus maar en a.e. maandag op de training pratèn we
wel even over.

pen dat
t niét6
nog er n

-8-'aeLENSREVIIE' 17 junl: Algemène Leden Vergadeing (ALV)



G HEFFIELD UNITED KOMT LANGS >>>>> op 2'1 et 28 rdei komr Sheffierd uniEed met vier
S elrEallen naar Den Haag toe. NaEuurliik epelen ze dah ook tegien LENS. Tegen lreIke. - 

-Y a;;;;-f ;--r;-;iài r,efeiaaf bekend. of-we Ëpelen met 81,c1,Dl en een D2lEl (elftat) of
we epelen rnet, hei nieuwe À1,81,C1 en D1. Meer nieuws volgE z'É'n'

I ONG LENS .rr» we verzoeken de leiderg en Erainers om a1va6t na.te gaan denken over
I ir' uiar"oe aan de .ToNG LENS die in juni uit gaat komen. over ieder jeugdtseam.een korEe

I ;;;";;;aaií" r"r r." hoosste een À-viÉrtje. Ee; terugblik op het team of over iedere
íp.t"i ."tt kortÉ peraoonlijkà noot. Niet€ schrijven kan echE niet' Denk er vaot over na en

lèver uw bijdrage- z.s.m, dóch uiEerlijk ZS mei ln bij de redaceie. Natuurlijk heE IiefBE op
een flop in HP 5.1 of 5.0.

G

v
naar
shirt

É

EEN TRA|N\NG OP! ,rr* op onderscaande data iE er geen craining voor de jeugd van

LENS
- vroenEdag 7 mei wordt er nieE geEraind door À 1 E//fi B3

- donderàag I mei wordt er niet getraind door CL, c2, D1 en D2

De overige Erainingen gaan normaal door tenzii de tïainer iegB ander6 met iul1ie af6preekE

t{AAR AJAX met de D|. El en E2 >>>>> op woensdag 7 nei gaan EI en E2 naar eporÈpark

"De Toekamge" om alE E-alftal t.e voeEbaflen tegen ÀJÀx. Theo heeft er voor.gekozen om

heet EI en E2 mee Ee nemen. DiE betekent wellièht. ieEE meer wiÈeelén maar iedeÏeen
ÉDeelb EenminaEe teqen À,JÀX ' Een lreek laEer oP woènsdag 14 nei 6pee1ts
tblls pr tegen À,fÀx ó2. wii hopèn dat onze teama zich van een goede kant
Iaten zten] ca sporEief dè strijd aan en wie weec worden we dan nog
à-rr. uiÈgenoatgd', Het zal in ieàer geval een hele belevenis voor 'jullie
zij n, De-route gaat a1€vo1ge:

volq de qrote wèg Den Haag richting ÀnEterdam ' Lang6 SchiPho1 en Bteedg
."àí a. ó"ot" "r.ó 

blijven-volgen t.óc na de afslag nde RÀI ' 'Daar-na de

"f"i."-uË.""f,c,/Tíansférium 
(Àl) nemen. Vervolgené de afslag ouderkerk

aan dé Àmet el/Àmgterdam zuid-ooeE nemen. Bij het eindè van deze afelag
en bij de scoPlichten linkgaÉ richbing nDe ARENÀfi. vooÏ rrDe ÀRENÀrr neèm
je de-afslag ii"tting Duivendrecht en P2' Benèden bij de etoplieheen.ga
je linkeaf àe Holteríeg op. B1j de tweede sEoPlichten weer link6af richE
Éier weI de meeeÈ rechEse-rijbàan aanhouden. op de kruising Borchland ga
íi"t""f waarbij je cus€en P-à en heÈ Borchland- Èerrein doorrijdE' Na dri
iinkerhand zie-jó hec parkeerterrein van sporbpark 'rDe ToekomEtr''

#u,
iffi

ing P2 en Borchl
je Eenglotte

e bàchten dan je
.1.||,'

and.

IER TEGEN VIER ,r» op woenBdag 14 mei Ëpe1en de ondereEaande vijftallen heE vier
Cegen vier Èoernooi: Verzamelen doen we naLuurlijk oP LENS om 16,30 uur. We rekenen op
.,.ràÍà"."à. vervoer èn raden de EpèIers aan om in 6porgtenue en meb Erainingepak aan
LENS be komen. Neem ja voetbaleéhoenen iÍr een plaet.iczak nee. Wij zorgen voor de Í,ENS--
s. Na afloop on ongeieer 2o.oo uur enel' naar huie en daar maa! douchen '

- Team D1:l K.Àk+, R.uen Berge, .T.BruysEena, c.v.d.Linden, K.walravens
- i.à. oz,- o.Àldairir, E:LopeÀ de Britó, P.Mugtserà, D.?erronea, M.vieeers
- Tearn D3r N.Amkhaou, V.Berberog1u, M.HendrikE, H.Prika,- E. Terrones

- Team El: À.Anchàràd, R.Dayàn; J.de GraafÉ, Y.KuI, D.v.d.Sande
- Team E2: M.de Jong, D. en.r. LoPe6 de BriEo, o.oredein, À.oufrighe
- Team E3: P.HoeE, M.eI Mahi, R'Nijhuis, R'ooeEerveer, N.veraar

Nu a1 willen we even kr{,i j t dac het de bedoellng iB dat-de spelere allee ze}f uitzoeken op
à"r.-a"".-wii weten daE Éet eome moeilijk ie om je rnond ce houden aIE toeschouwër maar echts

ËàI-1"-ààr"-É^g Eoch echE de bedoeling . 
- 
Mondj e dicht. (wat er ook gebeurd) en alleen kijken.

Ëií iàaàr veld-etaat wel iemand van dé organieerende vereniging die in geval van groEe
piÉUf"*." zai ingriipen. De winnende ceanÀ gaari door naar de volgende ronde ap 21 mei.
Succes.

- EN F-KLASSERS OPGELET !! .,,,, op maandag 12 néi en woen.dag 14 nei trainÈ Theo

Hoefnagel met alle j eugdspelere- die volgend seizoen in de E-klaeee mogen sPèlen' Theo'
Aeo, Ríud en peCer wetèn -naguurlijk a1 in grote lijn wie. er volgend eeizoen in de E-

" tr". .pe1". en wie wat kan. TocË is hets g}èd om àanwezig ce zijn omdaÈ er ook gekeken
-ri;-;r-ï;-à; É-selekrie kunnen komen en wie nieÈ..Beet epannend toch, dua doe je beet.
r.Ëià.IËi"ö i; r.;.4. via de JoNc LENs die medio juni uitkónt. Íle verwachÈen de volgende
r€:

klas€
vrordL
De be
epele

M.Àhlik, T.Àhmad, s.Àinoel, v.Àutar, V.Badri, s.Baran, Ricky v'd'Berg, vI'Brit-
ïilï,-i.".a.sroeÉ, P.Dewkali, M.Drieeeen, M.v.Egrmond, orhan Gogtas, K'Hendrik-

".í,'R.*r.H"rIr, P,lloeE,' N.Houweling, T.Inan, M.deJong,
F.ei Kanfaoui, s.v.d'Kïuk, u.Kuzu, c'Lira, À.Loilargoeain,
J.r,""., de sriuo, w.v.d.Meer, N. Meijer, c ' Michaloliakos, R'Moenna6ing,
É.1a"ïaàr, R.Nijh;iË, À.oufrighe, M. Pènge1, À. Prahladsingh, R.RasEa, - E'RombauE,
ij.'sàÉ"t,' l. s"t in, o.v. d'sandé, s. sardjóe, F. sonnez, L'straub, A'Thohamachaun,
F.Turkoglu, N.Veraar, I'Wil1emee, Y'Yanik, Q.de zwarÈ

24 & 25 noi: TNTERNATIONAAL C/D iougd-toonool 'de LEItISREVUE - I -



k 16 .30 uur
k 15.45 uur

t2
L4

oP
gP

mei Etart de training om 15.45 uur. Aanwezig uiterlij
Ínei start de training om 16,00 uur. Àanwezig uiterlij

vragen, giroble*.ii, afb"11.., neen dan contact op meE Leo Stsraub (3670X21) .

F -/(Í.ASSEFS OPGELET !!! ,,,,, ap 12 en 14 mei gaan de F-klaseere die volgend àeizoen
[ 

'e-kI....r 
worden met. de nieuwe g]o"p.., Erainen (zie kopy hierboven). op ? en 14 nei.!- gaan de F-klaseere die volgend seizoen nog in de E'-kIa6Ee epelen onder leidlng van

Ruud.Leo,Pèter en ziya wat trainen. ook hier is het de bedoeling daE de Èrainere bekijken in
wèIk Eean je gaat konen. Zorg dua daE jè er benE. We beginnen echE om 14.00 uur du6 je noet
om 13.45 uur in hets kleedlokaal zitscen. De definiEieve geams worden pas later bekendgemaakc.
We verwachten op 7 en 14 

.mei:
R.Àa1bregE, M.Barghoual, Rene v.d.Berg. C.Burkan, G. Chamman, V.Dag1i,
D.Dokovic, D.Donker6, T.FiEher, K.cezgin, Olkan cogEas, M.de croen,
S.cungor, S.de Haan, D.Heeneman, T.,rankie, J.'femiI, M.Karabocek,
D. Ke1ekci, D. J. Kock, Y.v. Leeuwen, M. Michaloliakoe, M.NeLo, O. Oredein, J.v
À.Ozdi1èk, M.Peereboom, r.RaEuI, c.Rijkers, R.Rijkare, R.'Rocha, .I.doe S
FreiEaE, R.Sookhoo, E.v.d.spek.R. StronkE, V.Tarba,

.oEch,
anEos

Vragen, problemen, afbellen neem dan conÈacE op meE Ruud van Herp (3579858) .'

' leidersbij e enkomst F-klas § e

Vrijdagàvond I ó mei - 20.0O uur is er een leidersbijeenkomst F-klassers. Voor deze bÍieen-
komst worden ultgenodlgd mewouw de Croen (F5) en de heren Otterspoor (F2), Gungor .
(F3), Urgeft (F4) en Kàrabocek (Fó).

Doel van deze blleenkomst is het aQelopen seizoen te evalueren en voorult te kiiken naar het
komende selzoen. Het is danook van groot belang dat een ieder hieóii aanwezig is. Vrlendelijk .

verzoek om bii verhlndering dit telefonisch door te geven aan Ruud van Herp (ló7 98 58).

r--------':------------_ 't

KEEPERS OPGELET
op maandag, l2 mei is er weer keeperstraining

IL-

I.

JOCHEM van LOON (MULuFUNIrINEEL INZETBAAR)

Deze jeugdspeler is daE zeker. Hlj speelde dit seizoen ,-in ,IJENS C1,
LENS B1l82, IENS AL en als klap op de vuurpij 1 was hij ook nog eens ëen
graag geziene gastspeler bij IJENS 3 en 5 van onze senlorénafdel ing.

Een uniek gebeuren en'daarom reden genoeg vonden wij zo om aan heE
verzoek van zijn lrainer/leider Fred Ee voldoen om hem in. deze lENs-revue
eenE extra in heE zonneEje te zett,en.
JoCHEM IGÀSSE ! zo zle je maar weer dat. je je als jeugdspeler zeker 'in
Èhe picture' kan spelen. zelfs bij senioren.

(de redactie)
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B ze nog een jaar doorgaan als voetbaLler bij IJENS of niet. vIiJ hoperr natuurlijk
van !reI, maar Eoch zijn er atEijd spelers die besluicen'te stoppen of die-ergens

EDANKEN ALS JEUGDLID >>>>> MEr is de maand waarin spelers moet.eh besrissen of

anders wiIlen gaan sÉeIen.

De volgende regels zijn er .i : .

Stop je met voeEballen dan moet je diE VOOR 31 mei 1997 PER BRIEF kenbaar .
maken bij PauI van den SEeen, Chopinstraat 103 - 2551 SV Den Haag.._.

1

2

4

Doe je dit NIET dan blijf je atrEomatisch lid van ITENS. (mondeling opzeggen
is NIET voldoende I ! )

.wil ^je bi.j een andere vereíiging gqan spelen dan moe
een overschrijvingsformut ier ha1en, deze invullen en
Paul van den Steen. (ge1dE niet. voor D-E-F klassers;
{zie 1} en zich aanmelden bij een andere vereniging)

E je bij die vereniging
inleveren bij.
zij kunnen opzeggen

onderEekening za1 alleen geschieden als je aan'je finànciëIe verplichEingen
hebE votdaan. (diE geldt. ook voor boeE.es) en/of onEvangen sporEspullen hebt.
ingeleverd.

Dit. bovenstaande dient UITERLr,IK 31 mei 1997 geregeld t.e zijn, ander ben je E.e 1aat.
Ons advies is echter : BLf.lF IEKKER VOETBÀLIJEN BI., LENS en laaE je vriendjes ook lid
worden ,

,t

zijn er pïoblemen? Probeer deze dan eerst uit
een andere vereniging. De ileugdkommissie is ie

,: ' . , i

je huidige vereniging (voor ju11ie LENS)

j

AIT- r

,&
.VERSLAGEN

UITSLAGEN

pratàn i.p.v. op de toop t" gaan naar
re maandagavond aanwezig op I,ENS..

Dit.'is een regel van de KNVB !.!!

te
de

LET Í,lEL : Erainen enlof spelen bij een'andere vereniging mag ÀIJIJEEN meE toesEèmming +an

I

Eaandag 28 aprl1

ZoeEermeer
vt,C E3
I,BNS E4
IrBNS E5
Zoet ermeer
I,ENS Fl
IJENS F2
IJENS F3
IJENS F4

'IJENS F5
I,ENS F5

LENS E2 .
I,ENS E3
I.ENS E5 

" ":IJENS E4
I,ENS E6
REMO F1
RKSW F3
D!íO F6
Quick .Steps F5

MonsEer F4

E2

E9

6 - 3J
I-À.
2- 7
1' -. ')

1- 3
8"- 2
3 -'1

11 - 0
5- 0
1 -. O

3 - t4
t-

''I

_. 0

.0
I

.t
I

.1
,l
I

j

l

Laakwartier À1 - LENS À1
r,ENS C2. . - VCS C2
DWO DI - I,ENS Dl

' dÍnadag 29 dprll

Vredenburch 81 - I,ENS E}1

. donderdag 29 aptil

LENS C1 - Sparta Àv C1

zatèrdag 3 $ei

- I,ENS A1
- KMD A1
.- .IJENS 82
- KMD 81
- 1ENS C2

LegensÈander Ee
- l,oosduinen

vriendelijk verzoek van onze .
kant on de toeruooi-veÍsTagen
zo beknopt. nogeTijk te houden. ..
veÍslagen door spelers zelt

geschÍeven worden door oas 7eËËeÍ7ijk
ovetgenonen en zijn gemerkt net eerz ,

(de redactie)

RFC'95 B1 - I.ENS 82 (9-1)
dOOT: EEN TROI'I{E SUPPORTER

LENS ging goed van sÈart en had de eerste
1,5 min RFC goed onder druk. Drie kansen.i
maar geen doelpunten. Toen zakte LENS..diep
weg; ging heel slecht spelen, zodaE RFC
makkelijk EoE scoren kon komen. zo slecht.
hebben we E}2 nog niets zien spelen..RFC
vierde hierna hun kampioenschap. En daar
waar ziJ proflteerden van ong zwakke spel,
profiteerden wij op onze beurE van hun
kampioenschap. Frigdrank en saEe werd na
afloop geserveerd, waarvoor nog onze dank!

1
5

0

2

Scheven. À1
IJENS BI ,

RFC' 95 81
J,ENS Cl
RKÀW C2
LENS C3
LENS C4
LENS D1
ABF D1
],ENS D3
I,ENS D4
voorburg Dl
BMT E1

- DWO DI
- I,ENS D2
- PEC D.H. D1

. . 15 -. 0

o-1
i-)

weinig spelers
c2 ..7- 0

4 1
4 2
2
0 3

L2 0
1 9

RAVÀ D1
- Í,ENS D5
- Í,ENS E1

24 & 25 mei: INTERNATIONAAL ClD tbugd-toemooi 'de LENSREVUE' '17 -

VERSL.AGEN,
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Í,ENS C4 - LooEdulnèn C2 (7-01 door: MELIS LENS 11 - REM)

Met. diverse afwezigen en sEarEend met 10.
man begonnen juIlie Eegen Loosd. Gelukkig
kwam Michael v/d voort (C3) snel helpen.
carlo v/d Linden (D2) was vanaf de afErap
gok bij ons. Àls je dan ook al voorsÈaaE
is het nÍeE nodlg om naErappende bewegin-
gen te gevén. ÀIs je dan zelf scheids bent
dan weEen juIlle dat ik er geen moeite mee
heb om je dan uiE het veld te sÈuren. MeE
Eien man verdeÍ liep de score toch nog
tekker uiE door goed overspel. Een ieder
gaf de kans. om de ander te laten acoren.
zo hoor heÈ mannen laEen ere diE Eijdens
alle wedsErijden die we Ee gaan hebben zo
houden. voor de invallers BEDANKI. voor de
wegblijvers BEIr NÀÀR DE HOOFDLEIDER dan
kunnen er maaEregelen genomen vrorden.

F1 (8-2 ) 1 "' \.

dos-iBgpNEr-4EL*

De spelers waren goed vandaag.
Remo was mat.ig,
Ferdi maakte de eerste goal.
Rodney, Damj an en lkay seonden goed Ee ver-
dedigen .
t+et#a Het. was Ieuk. goeejes rodneyÀ1fi

F?-NIEUWS, door: S. Oï'IERSPOOR

ll ouDERs leesE a.u.b. het. krant.je nu eens
goed en kom op Eijd I I

zwaluwen- toèrnooi (25 april): Helemaal
compleet. De 1e wedstrijd waar wij van
dachEen daE eordE moeiltjk, wanE grooE
zLjrl ze (diE betekent. niet altijd goed
kunnen voeEballen) werd een 3-0 overwin-
ning. De resE van het t.oernooi werd meE
prachtig voetbal de 1e pxijs in de wachÈ
gesleept. cefeliciEeerd jongens !

TONEGIDO- toernool (30 april): weer werd er
werrassend goed gespeeld, ondanks 2 spe-
Iers nieE op kwamen dagen. De le wedsrij
wonnen we met 3-0. Invaller Marco, die op
zijn manier een prachtig staaltje voetbal
1ieE. zien.sEond in de spiEs. Ook Edwin
bedankt voor je prima inzeE. lte sEonden op
een gedeefde 2e plaats. He1aas gingen we
door heE doelgemiddelde naar de 3e. Toch
een fanEaslische prest.at.ie. Ik ben a1s
leider trots op jullie,

3 nei: DiE was dus de laatste wedscrijd
van dit. seizoen en wat voor een wedsÈrijd.
Onze keeper Tom, die net 2 dagen.keepers-
kamp achtex de rug had, heeft toch een
schitterende wedscrijd zijn doel ver-
dedÍgd, waardoor wij toch de overvrinning
konden behouden. À.s. zat.erdag zie ik ju]-
lie weer voor heÈ Vredenburch - toernooi .

TONEGIDO- toernooi - r,ENS F5 (30 april)
door: NÀTIiÀLIE de GROEN

Deze dag moegEen onze jongens weer om
08.45 uur aanwézig zijn. Jammer daE er
aIÈijd weer mensen zijn die zich nieE la-
t.en zien, zonder af Ee belIen! Met I man
gingen de jongens er tegenaan op dit toer-
nooi, De 1e wedstrijd verloren we mec 0-3.
In de 2e wedstrÍjd maakt.en we ong 1e goal
(Tolga fantast,isch gescoord!). De Eegen-
parEij maakte ook nog een goal en 1-1 was
de eindstand. De jongens gingen sEeeds
beter voetballen. Bij de 3e wedstrijd kre-
gen we heE zwaar; vermoeid gingen we ach-
ter de baI aan, maar de tegensEander was
sEerker. We verloren meE 4-0. ,rammer jon-
gens, maar in totaal wonnen we Eoch nog de
3e prijs. cefeliciteerd met jullie mooie
beker !

IENS C4 - Í,ENS C3 (0-7)

Doorda[ de tegenstander van C3 wegbleef
vrerd er gevraagd of vrij na de parÈij tegen
Loosduinen het op wi.lde nemen Eegen hun.
Hetaas kon nieE een ieder blijven zodat
wi5 met 8 man Eoch nog wilde proberen ook
omdaE C3 ih eersEe insÈanEie meE Eien man
was. DoordaE de keeper van C3
der e1fta} inviel bLeef ervan
erdus ook maar negen over. Hel
lullie geen poEEen breken. Twe
den achÈer elkaar beEekend Eoc
voeEbaL1en. Ín deze t.emperaEuu
veel van je krachEen. De meesE
vielen dan ook in de t.weede he1ft. wij
hopen toch dat vrij een leuke parEij hebben
gespeeld en ÀLIrE 'IONGENS NÀMENS C3 BE-
DÀNKT.

LENS D3 - PEC D.H D1 (2-21
door : GtruS v. OORI sr

bij een an-
dit eIfra1
aas konden
e wedsLrij -
h ruim 2 uur
r vraagt dat
e doelpunEen

Geen scheids. Goede raad was duur. Hoewel
heL zijn bedoeling was alLeen maar tsoe-
schour,rer te zijn, was hij desgevraagd on-
midderlijk bereid onze wedsErljd t.e f1u-
iEen: Melis bedankE! Àangezien de kampioe-
nen in een fanE.as ieopsEel ling speelden
(Èer verhoging van de feesÈvreugde), kon
men elkaar nu wat minder makkelijk wj,nden.

. Door een misversÈand aI vroeg in de eerste
helfc werd het dan ook O-1. Jeffrey S. op
eigen werzoek nu eens opererend a1s rech-
terspits beloonde ons meE de gelijkmaker.
David, ook a1 op eigen verzoek, spelend in
de voorhoede.deed het. goed. In de tweede
helft werd afgestapt van de fanÈasieop-
sEelLing. David weer laatsEe man, Khalid
II (overal inzeEbaar). Philipe en Mark als
ijzersEerke verdedigers. I,ENS draaide nu
beEer. De l-2 van PEC h,as dan ook een dom--per. Maar in Khalid I beschikken vre over
een knokker. ÀIs een t.ank gaat hij door de
verdediging van PEC en scoort de gelijkma-
ker. Over de gehele wedstrijd gezien wel
een teréchEe uiuslag. Na afloop werden de
kampioenen in de bloemen gezeE (dank voor
je goede zorgen Hannie) en gingen zij op
de foEo als dank voor een fantastisch gei-
zoen. GefeliciEeerd. P.s. ,Jammer Guus, dat
je snoeiharde schoL op de \ruisE.en van de
keeper spatsÈe en nieE in het doel, terwijl
je halve familie sEond Ee kijken.

- '7 2 - 'de rcusnevue' 17 juni: Algemena lada Vorgadering (ALV)
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opgericht

IE december 1920

LENS

ÍERREIN en CLUBOEBOUW ALGEMEEN SECRETARIAAT

. P.F. Grons

. Rogontossoladn 49I 2582 cN Don Haag
tsl,: (O7O) 363 54 18

CONTRIBUÏIE BETALING

Sportoomptox "Eslamp l"
H6ngelolaan 6OO

tol.r (0701 366 1 3 14

POST-bank :
RABO-bank :

336711
129924229 ,

SEKO : sonioronafdelinq
SonioÍoh zondag / zaal '
W.J.M. Hoiin€n, tol.: (O7O) 346 1O 88
G.J. van dor Kleij. tol.: (o174) 41 81 49

E.EUqI!E;
A.C.J. MiltonbuÍg, tel.: (O7O) 30 99 291
C.J. Alling, tel.: (O7O) 389 98 75

BARKO i Earcoàmissiè
mry R,P, Bruijsróns, t6l.: (O7O) 397 97 22

de CLUB v8n 1O0 AKKo : Acc odatiocommissis
Senioron Zaterdag
J.C. Ham, tol.: (O70) 367 96 87

H. Hoppenbrouvíors, tel.:lO7O) 325 07 89 W.J.M. Hoijnon, tel.: (O7O) 346 10 88

SPONSORZAKEN !

L v.d, Hoek, tsl.: (Oí 82) 521353
H. Kooyonga, tel,: (O7O) 397 72 94

EKO : Evon 0ncommrsEro
JUl(O : i€uodaÍdolinq mw D. van Strion, tol.: IOTO) 361 52 08
P.J.M. v.d. St66n, tsl.: (O7O) 397 01 54

\t COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN
A.'8-Gravondijk, tel.: (O7O) 323 70 33

TRAINERS:
P. Bos. t6l.:.(070) 368 03 62
E.V. G6ns, tol.: lOTOl325 77 2A

r-- 'I
I

van de redactie

I*ver cop[i vóór ZOI{DAG in : redactiébrievenbus iri het clubgebouw.
(wijzigingen tot zondag 13.fi) uur mogelijk)

UIIMSIE INI,EVERÏERMIJN COPU :

zondag IIl.00 uur in het klubgebouw wedstr{idvenlagen : zoterÍlag 16,00 uur

LET OP!! E-mail en fax ziin i.v.m. vacantie NIET besrlikbaar.

WE KOPT DE VOORZET IN?
(rrle durft ..... U?) .

L

In eerste instanEie wilden wij het heb-
ben over een (Zwaluwen) fietsÈocht. Tot
onze aandachE getrokken werd door het
stukje dat. u kunE lezen bij de jeugdru-
briek. All.ebei even belangrijk, maar
Èoch genieE het laaEste de prioriteit.
De fietstocht houdE u te goed van ons.

Ergert u zich er ook aan dat bij het
voetballen, voorzeEten op maaE niet in-
gekopt worden?
Als u goed de noodkreet bij het jeugd-
nieuws leesE missen wij meÈ ons al1en de
perfecte voorzet,

Kort samengevat komt heÈ hierop neer dat
qua voeEballen heE bij onze vereniging

. weI snor zit. Àtleen LENS wil Íneer dan
daE. Ook activiteiten hadden en hebben'nog steeds te hoogsÈe prioxiteiEr alleen
daar schort heE nu de laatste paar jaren
aan .

Onze,leugdcommissie (.IUKO)
geefE u de perfecte voorzet.

WIE XOPT DE VOORZET IN?
WIE DI'RFT? ..... U?

LEf OPI GewilzJgde aanlevefteÍmíth copy Ae LENSREVUE,

ute redalítie
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SECRETARIS:
P.F. Grons
Tel. : IOTO) 363 54 1 I

LID I

P.J.M. van den Stcèn
Tel. : (070) 397 01 54

VOORZITTER I

J.G: Colpa
Tol. : (07O) 394 19 74

PENNINGMEESTER :
G.J. van dsr Kloij
T€1. : (0174) 41 81 49

LID IVICE.VOORZITTER}
W,J.M. Heijnon -,

Tol. : (O7O) 346 l0 88

LID r

A.'6-Gravendijk
Tal. : (O7O) 323 70 33

I
I
I
t"
I
I
IL-

VERANDERING Of BÈHNDIGING VAN hit LIDMAATSCHAP

rndien er leden zijn die aan heE. einde van heE seizoen hun lidmaatschap van onzevereniging h,illen beëindigen, omdat ze stoppen meE voetbal of naar een- andere vereni-ging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht te nemen:

1. opzeggen kan uitsluitend SCIIRIFTEITI,TK geschieden bij het secret.ariaar: ,

P.F. Grens, ReqenEesselaan 49, 2552 CN Den Haag.

. 2. opzeggen dient Ee geschieden VOOR 31 Ío6i 1997.

3. leden die naar een andere 
. 
vereniging gaan, moeten bij hun nieu$re vereniging' een overschr ijvingsformul.ier. halen en dat vooÍ 31 mei 199? inleveren biJÀ. ,s-Gravendijk, c. c.d; K1eíj of p. van den St.een.

onderÈekening zal alLeen geschleden als u aan uw financiéle verplicht.ingen
hebt voldaan. (dit geldt ook voor boetes) enlof ontvangen sporEÉputlen
heefE ingeleverd.

4

Op ZÀTERITÀG 31 mei 1997 (de sluitingsdatum voor overschri jwingen)
20.00 en 22.00 uur op LENS. Daarna beslisE NfET meer.

kan dit nog tussen

rndien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, bLijft u in ons ledenbestand en daE
van de KÀM gehandhaafd meE als gevo1g dat u CONTRIBUITEPIJICHTIG bent ook voor het
seizoen L997 /L998.

Ook komt het voor daE leden hun 'rsoort. lidmaatschapí willen wijzigen bv:

nÍet. spelend wordL spelend v,v.
sen. zaEerdag wordE sen. zondag v.v.
veldvoeEbal wordt zaalvoeEbal v.v.

In diE soorE gevallen geldt. ook voor 31 mei SCHRIFTEÍJLIK een bericht aan het secrelari-
aaE .

er al-Ies or"'. l"ru., in de JEUGDRITBRIEK.

HET BESTT'I]R

-2- uo uvsnewe' 1 & 2 mei: het LENs-keeperskomp



de"taatste'SPEhEkS viln de WEEK

Chris an §chmits
'Ef'.

Arno de Jong
i

De laat.sEe spel-ers van de week van dit seizoen had u
nog van ons Èegoed. Er diende nog een resEant.je
LENS-Roodenburg gespeeld Ee worden. Geen Eijd voor een

I

voorwedst.rijd, maar uiteraard wel een speler van de week.
DANIEL LORSHEIJD, keeper van IJENS c1 was de gelukki(Je.
Hij koos, hoe kah héE oók anàers ARNO'de JONG, als zijn
favoriete speler.

Danlel lorshelid
&

Arno de Jong

koos (een verras -

wij als redacÈie sluiEen alEijd een trredtje wie de speler van
de week za1 gaan kiezen. Deze keer bij hadden wij helemaal
aan heE verkeeÍde eind. ook CHRISTIAAN SCHMITS, spÈLer r,ENs C3,

sende, maar terechte keusl ARNO de JONG als zijn fa.roriet.. s' '

Het seizoen zit erop en natuurlijk bedanken wij de 'Peters' Bos en Klomp, alsmede de '

gehele seleccie voor hun immer spontane medewerking. o,rk dit seizoen stelae HAFO i
(speciaalzaak in foÈo en video) de foto's weer beschikbaar.

de redacE ie

aanleveren coov i.v.m. Hemelvaart

i r. t '
l! UTTERSIT, AANLEVERTERMUN COPY 13.00 uur !!

Om de LENS-revue tiidig in uw brievenbus te laten vallen of op de ..

mat, wordt u vriendelijk verzocht de gopy voor LENS-revue nr 37 aan
te leveren a.s. zondag 4 mei.

de redactie

LET OP! Gewiizigde aanlevertemiin copy '(teLENSREVUE''3-
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adr€pak

Computercentrum

Fotokopieservice ,

Nu ook GAION digitale lotokonie

voor mallinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)359o7o7 Fax (070)32951 68

U,.! reÍ'rott,/.,.1.] íores vocr Itel rolled g uervrell.Èn van Llv/ ln:ltllnU§

adveÈn{e BAR NIEUWS

openen

10.00 uur

13.00 . uur

KEIJKBN

sluiten

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 3 nel

Henk en .ïoop

,faqueline Taal, Ingen en Jenny

. ,racky, Manuela enJan IJamerg

. Marian Oemed en Ànita Bakker

Jan Lamers
.

ZOI{DÀG 4 Eei

Tinus en Henk

Rina en Nancy

Ellie en PeEer

Rina

openen

L2. 00 uur

KEUKEN. '.

sluiten.
. LET OP: slechts één thuisweilstrijd op LENS;
daarbij komt dat veel mensen nog steed§ 4 mei
(dodenherdenking) Íespeclercn, is het clubge-
bouw op dea dag gesloten om 15.00 uur.

INSCHRIJFFORMULIER LENS MINI-VOETBALTOERNOOI
ZATERDAG 17 mei

Naam team

Conta ctP e rsoon/a anvoerd e r: telefoon

speleq: 1

2
3

4
ie

5

b

7

8
Lgeven zich h rbil op als deelnemers aan het ENS mini-voetbaltoernooi.

AANTAT DEELNEMERS BARBECUE: (kosten te voldoen bij inschrijvingl

Dit formuliu zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1l mei 1991 inleveren bij
Gerard van der Kleij, Wil Heijnen of bii de barcommissie! tr'

Wilt u niet knippen in deze LENS-revue? Haal dan een formulier bij de bar

-.4- 'de LENSREVUE 1 &. 2 mel: het LENs.keeperskamp
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lEeIí@ Voor telefoonnummers: zie de colofón oD oao. I

advertcnde

SUDMEIIER . ZONWER.TNG

zuiderparklaan 25 DEN HAAG tel.z 323 35 62

LENS 6IAMPIOEN ? $
1

T.ondag 27 april 15.10 uur: met een elndstand van 3{, llikt het kampl-
oenschap LENS ó nlet meer te kunnen onrgaan. A.s. weekend de laaste
wedstrfid tegen De Ster. Welllswaar kan concurrent Schevenlngen nog geliik
komen, maar LENS heeft (nog) een bercr doekaldo. mensllkerwÍs kan zondag
definltlef de vlag ln top. Succes LENS ó!l

a
Sen oren zoNDAG'

f

@

idvo!È.Dt.l,!
UITSLAGEN

( BEKERWEDSTRI.JD)

DVCl-I,ENS1

zondag 27 april

0-2

DSO 1
],ENS 2
svH 2
LENS 5
LENS 6
LENS 7
T,ENS 8

- LENS1.
- ' ÀITIOR 2
- I,ENS 3
- VREDENBURCH
- QUICK STEPS
- ÀDEI,ÀÀRS 4
- GDCPH

1
1
2'
I
0
3
1

3

3
2
6

l dutrm t id thuis

WEDSTRIJDPROGRAMMA
w-nr. scheidsÍechtet vetd

VonderVelde
tVeentje dh**no

vBlt zRs

Tlakwctt 27
2544 ÉC Den Heag
Td.: 07È1661114
Ízx.t O7O-167519l

Zoctcrmeer
Tcl.z O79-361O211

zo 04 Dei

zo 11 neL

11 .00 LENS 3
10. OO DE STER 3
14.00 CEI,ERITÀS 6

_ vcs.4
- LENS 6
- LENS 7

9145
12159
13643

SOCCER BOYS 1
SOCCER BOYS 2
IJENS 7 1364
KRÀNENBI'RG - TOERNOO]

. van Lieshout.
N.
N.

N
N
N

1

za 17 oei

ma 19 naL

14 . OO T,ENS 1
11.30 ],ENS 2
14.00 QUrcK 11
10. 00 I,ENS 8

17.30 LENS MINI VOETBÀ],-TOERNOOI

N.N.

voor ÀIrLE senioren + de À-junioren

lO. OO ÀDELÀÀRS 4
14.00 tENs 8

I,ENS 7 L3622
ORÀNJE BÍ,ÀIJW 6 45727

7 6596
'7 L7 05

s7
s8

LEN
I,ÈN

N.N
N.N

N.N
N.N

r

zo 25 aei 13.00 RAVA 5
ra. od on. wrr'sg 6

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

LET OPI Gewilngde .aDnleveÍtemrh copy . 'de LENSREVUE' - 5 -



OP.STELLINGEN
],ENS 1t.,/m 2 :
LENS3en5E/m8:

AFSCHRIJVEN

worden door de tsrainers bekend gemaakt
aIs bekend

/À\
@r

4

5
6
7
I

IJENS
Í,ENS
],ENS

, I,ENS
LENS

de Groot.
Heij nen
sekeris
SchoIt.en.
cungör

I4
F
R

EeI
te1
te1
Ee1
tel

(070
(070
(o79
(070

32
34
32
36

,39

(070
6
3
1
0

50
88
30
16
33

L5
1o
77
84
03

contactpersooE wedstrljddag 3 Bert viorlíng - tel.: 06 54 67,31 54

Senioren Z,ATÉ DAG

UITSLAG , I,ENS 1 WIK 1 3 0 \

VAN HET JEUGDFRONT

"'. ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en

.HooÍdleider A en B jeugd: Paul van ddn-Steen, qhopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

JrrlÍ@
,,.: '::

E
HoofdleideÍ

Hoofdleider

C-jeugd:.

E-jeugd:

Hooídleider

HooÍdleider

D-jeugd:

F-jeugd:

ul' Ruud VsÍEeèksn
telefoon: 391 04 89
Leo Straub :

telefoon: 367 01 21
,... I

Harry ter Linden
tetefooni 06 52 706 156
Ruud van Herb
tsleÍoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

ln uiterste nood

{zaterdags vanaf .ó8.00.

zo snel mogelijk, docfr uiterlijk de avond voor de wedstrijd :

tussen l8.oo en I g.oo uuÍ, b'i de desbetreffendè hoofdleidér.

nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 13 14 '

uuÍ en doordoweeks t 30 minuten, en niet eerdsr, voor verzameltijd)

AÍbellen traininoen: Í 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraqen/oroblemen : bel in €srste'instantie de hooÍdleider op! "

I bii twijfel op zaterdag na 08.t8 uur naar de LENS-aÍkeuringsli.in l0lOl 36'l OS 22

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

elÍtal datum aanvanq vdld/terreÍn sam.k LENS

A 1 03 mei 14.45 scheveningen Àt uiE HouErustweg

. Ehuis V L
(meer info via de leiders)
. uit sp.p. Pr. Irene

13.45 (Schev.l

B1

B3

03 mei
04 mei
03 mei
03 mei
07 mei

14.30
09.00
12 .00

KMD A1 (VT)
VERTREK BEI,GIE

RFC',gs B1 .
VRI'J
Duindorp sv 82

SparEa ÀV CI
KMD B]. (VT)
HTSV. C1
LÀKWÀ- toernooi
RKAW C2
Scheveningen C3

thuis
thuis
thuis

zíe copy
uit. _ .

thuis

18.00
11.00
18.00r
08.45 (auEo)
12.00 (auto)
r.0.30

13.30
08.30
11.90

(auEo)
( auto)

19.00 uit . Sport l . /Mezenple in . 18.00.(1sgq21t

c1 01 mei
03 mei
07 mei
08 mei
03 mei
03 mei

L9.00
L2.00
19.00
10.00
13.30
11.00

v1 .
V 1 .,:.'. .
v 1 .r.

J. v, BeerssEraaE
Kastelenring/L' damv3....c2

o ,de LENSREVUE, 1 & 2 mei: het LE &koepeBkamp

t



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vonrols)

elítal datum aanuand teoenstander uiUthuis veld/terrein sam.k LENS

c4

D1

D2

D3

E2

E4

E5

E6

03 mei
08 mei

03
05
08
03
05
03
05
08
03
08
03
08

me
me
me
me
me
me
me
me
me
me
mer
mer

03 mei
07 mei
08 mei
03 mei

meL
mea
mei

08 mei
03 mei
08 mei
03 mei
06 mei
08 mei
03 mei
09 mei

i 10.00

i,11 .00
i 09.00
i

10.30
o7 .45

09.00

12.30

(auEo)
(auto)

1
J,

I
1
I

09.30 lJoosduinen C2 . . thuis
09.30 Dwo-Eoernooi . zie copy

v3 .
sp.p . west,/z'meer

09.00
08.30 (auto)

DWO D1 Èhuis v 1 .
. finale ZWÀÍJIMEN- toernooi bij wilhelmus
. VERTREK REISJE (meer info via leiderB)

ÀBF D1 uÍr Deij ler$reg/w, naa
. finale ZWÀIJITWEN- Eoernooi bij Wilhelmus

PEC-DH D1 Ehuis V3 . .. finale ZWÀIlrllEN- Eoernooi bij Wilhelmus
lENs-toernooi zie copy
RÀVÀ D1 . t.huis V3 .'.
Í,ENs-toernooi zie copy .

Voorburg D1 uit Pr. Bernardlaan/Wg.
LENS-Eoernooi zie copy

13.00

D4

D5

11.00
14.30
11.30
14.00
11.30

11.30
15.00
14.00
13.30
15.00
14.00
09.00

10.15
14.00

09.00
09.00
10.45
1q.4s
L2.30
r.2,30

'Hengelolaan
. zie copy
vredenburchweg

Rokkeveen/Z' meei
. .zie copy
Vredenburchweg
't. Kleine IJoo

en C1 k artsfínale)

.45

.00 (auEo)

.45

10.45
12.30 (auEo)
13.00 (auEo)
12.15'(auto)
12.30 (auto)
13.00 (auEo)
08.00 f auto)

(auEo)-

(auto)

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

10
13
10

o7
08

BMT E1 . uit
À.rÀX E-elfEal uit.
VREDENB. - Eoernooi zie copy
Zoetermeer E2 . . uit.
AJAX E-e]fEa] ult.
VREDENB. - Eoernooi zie copy
v(JC E3 uit

REMO F1
RKS\IM F3
DWO F6 (vr)
Quick SEeps F6
SVH F1
MonsEer F4

BEKER-WEDSTRIJD

VREDENB. - Èoernooi zie copy . vredenburchvreg
LENS E5 Ehuis V 2 .

VREDENB, -Èoeïnooi zie copy . vredenburchweg
LENS E4 Ehuis V 2 .
west.landia E7 uiE . Hoge Bomen/N,wijk
VREDENB. -toernooi zie copy Vredenburchweg
Zoetermeer E9 uit . Rokkeveen/Z' meer

VERTREK REISJE (meer info via de leider)

E.hu i s
chuis
t huis
thuis
thuis
Ehuis
(83: halve-

14.00
14.30
09.30
L4:30
19.00
09.30
r.0.30
11.00

13.00
r-4.00
"08.30
14.00
18.00
08.30
09 .15
10 .00

v2

v2
v2

F1

F3
F4
F5
F6

03 mei
03 mei
03 mei
03 mel
03 mei
03 mei

09
nq
11
11
13
13

.30

.30

.15

.00

.00

BIJZONDERHEDENI

*

*e
i* geen Eraining op zie copy I !

lees ondersEaande copy eens GoED door

zijn er vragen/opmerkingen neem dan 'a-avoEds conEact. op ale hoofdleider

opsÈellingen alg vorige week met uiE.zondering van:

aanwezlg wan de jeugdcommissie op zaterdaq 3 mei-:
P. v.d. SÈeen, R. vereecken eE B. VierlíDg

aanwezig van de jeugdcommissie op donderdaq'8 mei:
. H. Èer lrj.Dden, L. SÈraub en B. vlerling

*
*
#

0
0

0

0

0

irllNli Ar : zonoex
LENS 82: met
zie opstelling IJENS 83
LENS E}3: zondex
zie opstelling LENS 82. meE
LENS Cl: zonder

met
LENS C2: zonder

A.Moon .

H . sahin
(P.v.Fessem) op 7 mei
N. Si liakus
(H.Sahin) en IJENS C1 (8. en S.Àygun)
P. v. Fessem
M.Àissati
B.Àygun en S.Aygun (alleen 3 mei l)
R. ilanse

op 3

LËf OH GewijzlNe aanlevertemiin copy .de LENSREVUE. 7-

mer



0 IrENS C3: . zonder R.Nandpersad .". .4 .'
(s.w.p kont.akt opnemen met. de hoofdleider)
H.v.d. spiegel
I . Jahangir
(s.v.p. konEakt opnemen met de hoofdleider)
,J. Taa I (alleen I mei)
R.v. BundeÍen
P.Musterd en K. Walravens
D. Terrones
P. Pe l iss ier(s.v.p. kont.akE opnemen met de hoofdleider)
D.Terrones (zíe D2l
M. Kuik
T.Àhmad en v. Badri
J.v.Osch . . .'
c.Michaloliakos
M.Barghoual en R. Moennasing
T.,Jankie en 0. UrgerE
D . J. Kock
(s.v.p. kontakt opnemen meE de hoofdleider)

M. Michaloliakos

zonder
zonder

0
0

0

0 I,ENS C4 :

],ENS D1 :
I,ENS D2 :

I,ENS D3 :

zonder
zonder
zonder
meE
zonder

0
0
0
0

0
0

0

LENS D4:
I,ENS E4 :
LENS Fl:
I,ENS F3 :

zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
meE
zonder
zonder

],ENS F4 :
I,ENS F5:

LENS F6: zonder

l, FGEKEUBD OF NIET ??? ,rr» de regels meÈ beErekking toE het' doorgaan van de

A kompeeiUiewedsErij den zÍjn bekend. Die vermelden we dan ook niet meer. fs het
4 tomiecitievoerbal- af gekeurd dan is er geen schaduwprogràmma Eenzij de trainers
iees andèrs afspreekE meE jullie.

,d-;.-;;Ë;; t;--k;;;-"i de-toernooien doorgaan of niet kan je a11een bel1en naai de

iers - afkeuringste lefoon. HeÈ nummer is, 367 05 22. Bedenk srel daL toernooien nieE
snel afgekeurd worden en dat ze pas op'het laaEsEe moment keuren. Bel dan ook nieE. Ee

't;;g. Ís net toch afgekeurd dan- wordL er nieE getraind en dan mag je dus thuisblijven'

EDANKEN ALS JEUGDLID

MEI is de maand waarin spelers moeEen beslissen of ze nog een jaar doorgaan als
alter,biiLENS of nieE. t,[-i j hopen naEuurlijk -van wel, maar Eoch zijn er alE.ijd
rs die bé;luiten te stoppen of die ergens anders willen gaan spelen.

voeEb
spele

De volgende

1.

2.

J.

regels zijn er :

Stop je met voeEba]Ien dan moet je diE VOOR 31 mei 1997 PER BRIEP kenbaar
makèn bij Paul van den SEeen, chopinstraaE 103 - 2551.Sv- Den. fiaag.

Doe je diE NrEf dan blijf je automatisch lid vaà LENS - (mondeling opzeggen
is NIET voldoende I !)

vril je bij een andere vereniging gaan speLen dan moeE.je bij die.vereniging
een óverséhrij vings formul ier haIen, deze inrmllen en inleveren bij -'

Paul van den Steen. (geldt. nieE voor D-E-F klassers; zij kunnen opzeggen

{zie 1} en zich aanmelden bij. een andere vereniging)

ondertekening zal aIleen gesc;ieclen ats ie aan je financièIe verplichEingen
hebU woldaanl (diE geldt óok voor boet.es) enlof ontvangen sporEspullen hebt
ingeleverd.

Dit. bovensÈaande dienE. ITITERIJIiTK 31 mei 199? geregeld te zijn, alder ben je te laaÈ.
ónÀ aA.ries is echEer : BLIJF LEKKER VOETBAILEN BIJ LENS en IaaE je vriendjes ook lid
worden .

ziin e:r Droblemen? Probeer deze dan eerst uil Ee praten i.p.v. Op de loop te gaan naar
;;i"u;ó";;-;;iÀ"igi"g. De .leugalkommiFs i e is iedere maandagavond aahwezig op LENS.

4

LET wEr, I trainen en,/of sPelen bi
je huidige vereniging (voor julli

en andere vereniging mag ÀILEEN met toesEemming van
ENS) . DiE is een regel van de KNVB I ll

je
eIJ

- I - ue twsnevue' .1 & 2 mai: het LEMs-kooparskamp

)
D



(

TOERNOOI.NIELWS
Natuurlijk is een t.oernooi winnen leuk. NaEuurlijk doet ook
iedereen zijn best om di! te realiseren. Toch kan er maar
en Èeam de winnaar zijn en dat. hoefE niet alt.i jd r,ENs rezijn. Gedraag eventueel verlies sporEief en ga diE niet.

aflopen reageren op de scheidsrechEer of de tegenparEij.
spreekE voor zich daE wij als team bi j elke prijsuiÈreiking aanwezig
hier op lrant het hoort bij een toernooi en heu is sportief tegenover

de vereniging. LaaÈ spelers nieE eerder vert.rekken. Ouders' horen zich

Het
LeE
ren
re9
zoo
Dir
som
ook
toe

TEÀ!í DÀT['I{

els E.e houden. Kom gerusE eens kijken naar uw zooi! daE vinalen wij, maar zeker uw
n-best. leuk. Bij de uittoernooien is-het. vaak ook handig met het oog op het vervoer.is vaak een probleem. Probeer ook eeng te helpen door t.e rijden. Tóernooien duren
s een he1e.dag. Spelers moeEen dan voldoende eEen en drinken meenemen en natuurlijk
een trainingspak. Veel plezier en als je niet kan be1 dan uiEerlijk de dag voor heE

rnooi af tussen 18.00 en 19.00 uur bij de hoofdlelder

zijn. Leiders
de organise-
ook aan deze

EINDE

C1 I mei

TEGENSTàNDERS

l,aakkwarEier, Quick SEeps en Vredenburch +
finale en 1 finalewedsErij d
DWO, DSO en ÀRC
IJaakkwartier, Velo, Í,eiden en Vredenburch
LaakkwarEier, Velo, Leiden en vredenburch
Laakkwartier, Velo, Leiden en vredenburch
ODB, GDA en Vredenburch
DWO, DSVP en Vxedenburch
PEC D-H, Gravenzande SV en Vredenburch
DSO, Laakkwartier en Vredenburch
GDÀ, Gravenzande SV en Vredenburch

1 kru is -
16.1
72 .3
L6 .4

16 .3
16 .3
16.3
).2 .0
L2 .0

alsmede de
i .v. m. de

D3
D4
D5
E1

E3
E4
E5

I
8
8
I
I
I
I
8
I

mei
mei
mei'
mei
mei
mei
mei
mei
mei

0
5
5
5
0
0
0
0
0

uur
uur
uur

16.4
16 .4

uur
uur
uur
u0r
uur
uur
u!ir

LET OP: de toernooien voot D2, D3, D4 en D5 op 3 mei bij J..,oosduinen
Eoernooien voor E2 en E3 op 3 mei bij Delfia gaan niet door
vastgestelde compeEiÈ iewedstrij den door de KNyB.-(

aanleveren copy i.v.m. Hemelvaart

,Om de LENS-revue tijdig in uw brievenbus te laten vallen of op de
hat, wordt u vriendeliik verzocht de copy voor LENS-rewe nr 3Z aan
te leveren a.s. zondag 4 mei.

!! IIIIERSïE AANLEVERTERMUN COPY 13.00 uur !!' de redactie

leide rsbij e enkomst F-klas s e

Vriidagavond I ó mei ' 20.00 uur is er een leidersbijeenkomst F-klassers. Voor deze biieenkomsr
worden uitgenodigd mevrouw de Groen (F5) en de heren Ottenpoor (F2), Cungor 9 (FI);
Urgert (F4) en Hr Karabocek (Fó). : -

Doel van deze biieenkomst is om het afielopen seizo€n te evalueren en vooruit te kiiken naaÍ het
komende selzoen. Het ls danook van groot belang dat een ieder hieóii aanwezig is. Vriendelijk
venzo€k om bii verhíndering dit telefoninsch door te geven aan Ruud van HeÍp (367 98 S8).

LET OPI Gewijigde aanlavenetmllh copy 'de LENSREVUE - I -



G EEN TRAINING OP! ,rr> op ondersEaande daEa is er geen Eraining voor de jeugd:

maandag 5 mei wordt er niet get.raind door À1 en_B1
woensdàg 7 mei wordE er niet geEraind door Br ts/m B3
donderdag 8 mei wordE er nieE geEraind door C1,C2,D1 en D2

De overige trainingen gaan normaal door tenzij de Erainer ieEs anders met jullie
afspreekt.

F I EN E2 NAAR AJAX >>>>> op woensdag ? mei gaan El. en E2

F- .r"". sDorcDark I'De Toekomst om als E-e1f tal te voetballen {1,4í1,;,.r t"g"., À':ax'. rh"o heef t er voor gekozen om heel E1 en E2 mee te F-.^Éu:..
.r.*"r,. óiE beEekent wellichÈ ieEs meèr wisgelen maar iedereen speeft { ,/ \ï
tenminste tegen ÀJÀt(. Dat zal een hele belevenis zijn. Doe je best. ( DN1 I
DE ROUrE GÀÀr ALs VOLGT: ,. ....r í Uf,V-qCi

volg de groEe weg Den Haag- richE ing- Àmsterdam. Langs Schiphol-en.. 
-Aí,$t

steéds màar de giote weg blijven volgen EoÈ na de àfslag de RÀÍn
Daarna de afslag UtrechE,/Trans ferlum (À2) nemen- vervolgens -deafslag ouderker[ aan de Amsrel,/Àmsterdam zuid-Oost nemen. Bij heE
einde van deze afslag en bij de sLoplichEen linksaf ríchEing nDe ÀRENA'. voor "De
ÀRENA', neem je ae afÀIag riètrting Duivendrecht en P2. Beneden bij de stoplichten ga je
Iinksaf de uótterweg op. nii de tweede sEoplichten weer ]Ínksaf richEing P2 en
Borchland. Hier wel de-meesÈ rechEse rijbaan aanhouden. Op de kruising Borchland ga je
LensloEEe linksaf waarbij je Eussen P-2 en heE Boxchland-terrein aloorrijdE. Na drie
bochten zie je aan je linkerhand heÈ parkeerterrein van "De ToekomsE'-

al ENALTYBOKAAL >>>>> de KNVB organiseert dit jaar weer een penaltybo-
F taaf voor de B-C-D en E-jeugal. De haLve finales van Den Haag zijn
L inmiddels acht.er de rug.-van LENS zijn door naar de finale op 31 mei
Domingos Lopes de BriEo (E1) en PauI Knorr (B1). GEFELICÍTEERD en veel succes
op 31 mei !

lD EKERVOETBAL ,rr>> op 7 mei spelen LENS 83 en C1 bekervoetbaL. I,ENS 83

fl oe halve finale en c1 de kwarEfinale. De winnaars gaan door naar det vófgenOe ronde. voor 83 is dit dan at de finale op 31 mei maar voor C1

is dit dàn Ípas'r de halve finale en deze wordt gespeeld op woensdag 14 mei-
De overige LÉNs-teams zijn helaas aI. uitgeschak".td:, . .c ..,_

I ONG lElVS ,rr» we verzoeken de leiders en trainers om alvast na Ee

I ir"un denken over hun bijdrage aan de ,roNG IJENS die in juni uit gaaL

,- Ë;il". over ieder jeugdÉeam-een korte samenvaEEing van t-en hoogsEe
én a_vÍer'je. een terugÉIik op het Eeam of over ledere speler'een kor.e
persoonlijké nooÈ. Niets schrlj ven. kan- echt^nieE ' Denk er vast oveÍ na

à;-1;;;; íw bijdrage z.s.m- doóh uiterrijk 2s mei in bij de redactie'
nàcuurliit het-liefst op een_ flop in liP 5'1 / 5'0 

. .. .:..r

^ 
oNTRlBtlTlES ,rr» hefaas moeten we op zaterdag 3 mei toch nog een

L - i" o.oot aanEal jeugatleden een brief meegeven met hei verzoek om de konEributie
Y ;;e;-ài; JéJ"à""""u-nee1 snel Ee betalen. Na veel gesmeek via de LENsrevue ls dit
,roo hàt-èniqe midalel wat ons resE. Wij hopen dar de ouders nu wel reageren. Niet door
*iËaËí-"à"-Ëàzà iàacries maar wet dooi het 9e1d nu snel over te maken op giro 336711

Ë:;.;: p;;"ingmeesÈer T,ENS r.e BerkeL en Rodenrijs. Kons-anr ber.alen op r,ENs mas

nàruurrï5r oo[.. .; ' " - '.. ,

v IER TEGEN VIER ,r» op woensdag 14 mei spelen de ondersEaande vijfEallen het.

,i". a"g"t vier Eoernoài: ' '

K.Àka\., R. ten Berge,,f . Bruystens, C -v. d. Linden, K' l''alrawens
ö.aiàéi:.r, E.Lopei de eritó, P.Musterd, D.Terrones, M'vissers
fl.amt tuorr, V.Beiberoglu, M.Hendriks, H.Prika, E'Terrones

- Team E1: À,.ancharad,' a.payan, ,l.de Graaff, Y'Ku], D'v'd'Sande
- iÀàm Bz,, M.de Jong, D' en 'J. Lopes de BriEo' O ' Oredein 

' --À ' 
Oufrighe ''

..'- ièàm È:' P.Hoet, M.el Mahi, R.Nijhuis, R'oosterveer' N'veraar '

Nu
op
ma

lwillenweevenkwijcdathetdebe.loellngisdaLdespelers-alleszelfuitzoeken
;";-e;;': wil-r"tet aàt net soms moeirijk-ié om je mond te houden als t'oeschouwer
-.ànt-ËÀu ió au"" dag toch echt de bedoeling'

a
d

aï

- Team D1:
- Team D2 !

- Team D3 r

- 1O" 'de LENSREVUE' 1 & 2 mal: het LENS-keeoercka,np



E - EN F-KL4 SSEFS OPGELET !! urr» op maandag 12 mei en woensdag 14 mei Erainr
Eí Theo Hoefnagel meE. aIIe jeugdspelers die volgend seizoen in de E-ktasse mogen

- 
speLen. Theo, Leo, Ruud en peter weEen natuurlijk aI in grote lijn wie er iolgend

seizoen in 9e E-klasse gaan speren en wie waE kan. Toch is heÈ goed om aanwezig Le zijn
omdaE er ook gekeken wordt srie er in de E-selektie kunnen komen en wie niet. Bésc
spar:nend toch, dus doe je best. De bekendmaking ia t.z.juni uiEkomE.. We verwachten de volgende spelerà:

>>>>> Mondje dichE (wat. er ook gebeurd)
en alleen kijken, Bij ieder veld sEaaE wel
iemand van de organiserende vereniging
die in geval van grote problemen zal in-grijpen. De winnende Eeams gaan door naar
de volgende ronde op 21 mei. Succes.

lf AARTJE, HFc ADo DEN HAAG >>>>>

|t\ !"" SÈraub, hoofdl.eider van de E-:--_ jeugd, gaat noteren welke LENS-jeug-
dspelers naar de thuiswedsErijden- (res-
tanE competitie en na-kompeEitie) van HFC
À.DO Den Haag willen. Aanmelden kan alleen
door direct J 5,- t.e betalen bij Lèo. Dit
Ínoet. uiEerlijk het weekend voor de wed-
sErijd geregeld zijn. Dus heb je inEeres-
se meld je dan È.2.t.. bij LEO. De eerst-
volgende thuiswedsErijd van is pas medio
mei. Meer nieuvrs volgE.

WITTE KRUI§ b.u
Kobaltstraat 26

2544ÉV Den Haag
Teleloon: O7O-321 12 2l

GarageAssendelÍtB.U.
Kobaltstràat 26 2544 EV Den Haag

advc.t€nde

E. via de \TONG IrENS die medio

M.Àh]ik, T.Àhmad, S.AinoóI, rr.autàr, V.Badri, S.Baran, Ricky v.d.Berg,W.BrÍEtijn, R.v.d.Broek, P.Dewkali, M.Driessen. M.v.Egmond, Orhan Goltas,
K.Hendriksen, R.v.HeÍp, P.Hoet, N.Houweling, T.Inan, tt.de .Iong, _F.eI' Kanfaoui, S.v.d.Kruk, U.Kuzu, C,Lira, A.loilaïgosain, .l.Lopes deBriEo, w,v.d.Meer, C.Michaloliakos, R.Moennasing, R:MuIder, n.wiitruis,
A.Oufrighe, M. Pengel, À. Prahladsingh, R.RaaÈa. É,RoÍnbaut, O.SabaÉ,I,Sahin, D.v.d. Sande, S.Sardjoe, F. Sonmez, t.SEraub, A.Thohamachsuh, "F.trrkoglu, N.Veraar, I.WiIlemse, y.yanik. O.de ZwarE

mei sEarE de Èraining om 16.45 uur. Aanwezig uiterlljk 16.30 uur !t!
mei sEarE de training om 16.00 uur. Aanwezig uit.erlijk 15.45 uur !!!
vragen, problemen, afbel len neem dan kontakt. op met Leo Straub (36?0121) .

E -rí,4 ssE,?s oPGELET !!! >>r» op 12 en 14 mei gaan de F-klassers die volgend
f seizoen E-klasser woÍden met de nieuwe groepen Èrainen (zie kopy hierboven). op 7::- en 14 mei gaan de F-klassers die volgend seizoen nog in de F-klasse spelen ondèrleiding van Ruud,Leo,Pet.er.en Ziya wat tralnen. Ook hier is het. de bedoeling dar de
trainers bekijken in welk team je gaaE. komen. zorg dus daE je er bénE. we bàginnen echt
om 14.00 uur dus je moet om 13.45 uur in heE kleedlokaal zitten. De definiEiéve Eeams
worden pas 1at.er bekendgemaakt. lie verwachten op 7 en 14 mei:

R.Àalbregt, M. Barghoual, Rene v.d. Berg, C. Burkan. c. Chamman, V.Dagli,
D.Dokoviè, D.Donkers, T.Fisher, K.Gezgin, Olkan cogtas. t't.de Groen,
S.Gungor, S.de Haan, D.Heeneman, T.,fankie, ,f.Jeml1, M.Karabocek,
D. Kelekci, D. J. Kock, Y. v. Leeuwen, M. Michaloliakoe, M.Neto, O. Oredein,
,r.v.Osch, À,Ozdl1ek, M.Peereboom, f.Rasu1, c,Rijkers, R.Rijkers, R.Rocha,
.T.dos Santos Freitas, R.Sookhoo, E.v.d.Spek,R. SEronks, v.iarba,
S.Toprak, Q.UrgerE, À.Wi1Iemse, I . Yonyul .

VJagen, problemen, afbellen neem dan kontakt op met Ruud van Herp (35?9959).

A CTIVITEITEN OPLENS >>>>> heÈ voerballen is op r,ENs besr óoed geregeld. Daar
wordE immers ook hard aan gewerkt en ig een eersEe vereiste bij een voeEbalvereni-
ging. Wat. echter ook belangrijk is daE zijn de nevenact ivit.eiEen. Dit. is nu op

t2
L4

Op
op

LENS heel mat,ig verzorgd. Natuurlijk er is een Sint.erklaasfees E voor de F-jeugd en de
playbackshow was Eot op zekere hoogte ook best leuk. Verder komen ere echter niet op
LENS. Dit. is nieE. goed en daar vrillen tlij best. verandering in brengen maar we zeggen
daar direkt. bi.j dat wij daar zelf ge
veel t.ijd van ons. Wij zoeken pèr Le
hiermee aan de slag vrillen gaan. wij
de vroegere vossenjacht, de sporEdag
Ideeen genoeg maar heE onEbreekt. ech
krijgen. opgeven bij de hoofdleiders
hierdoor de jeugd van LENS volgend s

en Cijd meer voor hebben, t{et voetbal vergE aI heet
eftij dscategorie een drietal vaders of moeders die
kunnen besÈ dingen aandragen. Te denken valt aan

, levend sE.ratego, bingo's, spelmiddagen etq.
E aan man/rrrouwkracht om dit van de grond Ee
van LENS. wij hopen dat het gaat lukken en dat

eizoen ook op díE gebied aan-hun trekken komt..

LEf OPI Gewijzigde danleveÍteímiin copy 'do LENSREVUE' - 1l -



Vf EEPERSKAMP ,r>>> op donalerdag l mei en vrijdag 2 mei wordE er op hec LENs-com'
I\ plex een keeperskamp georganiseerd door o.à. Àndre de Ket en Hans van Rijthciven.t-'8. doen heel'waE. keèpérs,-ook van LENS, mee. Kom gerust eens kijkén want ook heE.
klubgebouw is open. wij wensen de organisatoren een heel leuk en de deelnemers een he€
Ieerzaam kamp toe.

U
ENS Bl OP BEIS >>>>> LENS 81 gaat zondag 4 mei een trip r-naken van 7 dagen,' Eers
gaan ze naar Parijs, maar onderweg spelen ze waarschijnlijk nog den wedstrijd. Nr
het inkwarEieren bij het Fórmule-1-hotel gaan ze naar Partjs. Even de bloemetjes

buiEen zeLten. Op maandag een bezoek aan Euro-Disney en dinsdag Íichting DinanE voor
kayakken en mountainbiken. Of di-KasEer]ee in Be1gie voor een dri
naar IJENS. Een ge!,Ieldige trip Ii
ouders een behoorlijk sEeenEJe b

UIT.

VERSLAGEN
UITSLAGEN
(bekerwedsÈrij den)

LENS D1 - Quick Boys. Dl (!o{S}
T,ENS B3 - ZoeEermeer E}3

],ENS 83 - Àlphense BoYs C1

. c.oÍnpetlt!e

rJENS -À_1 - H.BS A1 , . .. . .. 
:

\rrlerdBchaPPeLtJ k

I,ENS E-elftaI - Cromvliet _E-elfÈal
zatBrdag 26 aPrl1

DOVO C1 - ]JENS C1

VERSLAGEN
vrieadelij k verzoek vaÍ7 onze
kanE om de toexnooí-vetslagen
zo beknopt nogelijk te àouden.

(de redactie)

Í.ENS C4 - Z?raluwentosrnool door: MELIS

Dit was dan HET Eournooi om te laEen zien
wat jullie konden. waÈ zou ik ervan zeg-
gen. De eersÈe twee wedstrijden werden
door goed voetbal gevlonnen (2-0 en 4-2).
of heE er nu aan lag dat Ricardo ziek naar
huis ging ik weet, het niet. Jullie hadden
anders een ZEER GoEDE verVanger in de per

llemaat nog nieE genoeg is op woensdag naar
ags Eoernooi. op zaEerdagavond komen ze pas Èerug
ons. Naluurlijk kost. dlE veel geld en dragen de
ook de wekelijkse Bl-lot.to kvram gced van pas.

soon van ,Íohn Pronk (Ca). Het. 1ag dus aar
heE voeEbal die julie op de mat legde. N6

2 overwinningen denken jul1ie iedereen o5
te kunnen eten. MIS, iedere weds:rijd moe
er weer geknokt. worden. DaÈ is wat julli€
de 2 overige wedstrijden hiet. deden. Pin-
§elen in de achEerhoede meE 3 man om je
heen is vragen om moeilijkheden. AIs dan
de kopples gaan hangen is het a] snel ge-
beurd. Br komen nog meer Èournooien. Laat
heE dus een Ies geereesE zijn.

IJENS D3 zwaluwen- ÈoeiÍrool
door: GUUS v' OORT

IJENS D3 - ODB D2: 1- 0 .' Doelpuncmaker vol-
kan. Naa1deítj k D3 - ITEIIS D3 r' 0-6. AIs proeÍ
dit. keer Thiexry en Guus in de voorhoede.
Thierry grijpt deze gelegenheid aan om
maar meEeen 0-1 in te koppen. Uit een
gcrimmage scoort v. 0-2. Daarna verhogen
Samir (1x), v. (2x) en Thierry (1x) de
sÈand EoE 0-6.
LENS D3 - PEC DEn gaag D-1r 5-0. MeE ver-
bluffend gemak werd de zoveelsEe korfbal-
score vreer gereafiseerd door Ranno (1-0) ,

Thierry (2-0), volkan (3-0) , weer volkan
(4-0) en Thierry die 4 man op rij passeer
en 5-0 inprikt.
GDS D-2-LENS D3r 1-3. Tttierry die de dag
van zijn leven had opent de score 0-1. DE

een Ínoeilijke situaEie voor ons doel, ma.
onze keeper ,feffrey houdt prima stand. E€

laE.er onEerechE aan de Eegenpartij toege-
kende penalEy keek Jeffrey uít z'n doel.
Een uiÈva1 van GDS beEekenE Eoch 1-1. Li(
htvoeEÍge Khalicl II soleerE naar 1-2 en
volkan verzorgt de eindstand 1-3.. Met het
maximale aanÈal punten diE toernooi win-
nen, mijn complimenten. D3 heefL af 3 sp€
lexs aan de selectie gele+erd, maar de
keuzehere,n kunnen bij ons. weer gaan shop-
pen.

3

0 4

edajkr
ij .

Echt.er.via Karel KnorÍ wist 81 een grooE aantal flinke sponsors in de waCht tse slepen.
Zonder hen was diE reisje echÈ niet mogelijk geweest. Zij krijgen exEra aandachE op dÉ

IaaÈsEe pagina van deze LENS-revue. Karel,sponscjrs en andere donateuÍs namens de
spelers en begeleiders die meegaani '

- !I!HARTST,IKKE BED.ÀNKT -! !I

0-0
2-O

5

- 12 - 'de ttusnevue' f .& 2 moi: het. LEMs-keepeËkamp



de LEtr{S-ievue

zEaluweÍrtoerÍtooi Fl È/$ F4 door : RIruD

Àfgelopen zaterdag speelden F1 E/m F4 hun
r.oernooi b1j DUNO. r.eiders.Richard urgerÈ
en Rui dos SanLos van E4 Lieten het pu-

>>>>> hun jongens gaven weer -voeÈballes
aan de deelnemende c1ubs. F3,' o.1.v. ziya
Grungor stonden ook weer hun manneEje.
,fammer daE Semi vanwege ziekte hier nieE
bij kon zijn. Stefan Otterspoor sleepte
meE zijn Eeam de 1e plaaEs weg. De knullen

'van F2 wonnen alle parEijen. Àfgelopen
maandag werd deze leider geopereerd - wij
van LENS wensen hem een spoedig herstel
Eoe. LENS Fl werd 2e op diE'Ëoérnooi. De
le parEij tegen DINO eindigde in 0-0. De
2e poE werd gewonnen met 3-0; DSS vond ons
Eeam zeer sporEief. De 3e parEij tegen
IÀKwÀ werd door ons meE grote cijfers ge-

' wonnen (7-0). Nu ldas Delfia aan de beurt..
DiÈ team had aI al1e. wedstrijden. gewonnen

"en met het grootsEe gemak. LENS opende de
score en D. za| ín de tang. Verkeerd uit-
verdedigen r,rerd met een hard schoE afge-
strafE. i1-1) . Hierna war:en wij weer'aan de
beurt; een subliem schoE van Ferdi l,erd
door een speler van D. met beide handen (a
Ia Ron Zwerver) uiÈ heE doe] gesfagen. Ie-
dereen'dacht aan een penaltij, behalve de
scheids, Hij dachE daE F-klassers meE 2 of
meerdere keepers in heE veld mochten
sEaan. Jammer door deze fouEieve beslis-
sing bleef het 1-1 en werd LENS TWEEDE.

Grandioos gespeeld mannen, deze prÍjs was

' dik verdiend ! !

IrENS F6 - Zwaluíentoernooi .
door: GUNER Íteider)

Het Le Èournooivan ons leven. we moeBEen
duidelijk wennen aan het. spelen van meer-
dere wedstrijden ln zo'n korte tijat. ook
onze EegdnsEanders waren we1 erg aan de'giote karnt. we vielen nieE oP waÈ beErefE
heE aanE.a1 doelpunten, maar wel qua Eeam-
spiriE en sForEiviteiÈ. !,Ie waren dus niet
de grooEsÈe op dit toernooi, maar zeker
weI het voorbeeld. Naar mijn ídee konden
veel teams geld verdienen bij het vrinnen
van een wedstrijd, maar volgena mij is heE
belangrijkste daE kinderen het naar hun
zin hebben, ondanks verlies. UiteÍndelijk
werden we 1e van onderen en daarom maakEen
we ons nieL druk. we hebben lekker ge-
speeld, tussen de wedstrijden heerlijk
gespeeld op het super luchEkuss'en en ie-
dereen heeft ontzeEtend z'n besÈ gedaan..
P.s.: Mickel was er deze keer nieE bij .

oÍndaÈ hij heerlijk op vacantie was. ToE
a. s. zaterdag

IJEIIS ? - zwaluf,ento€rnooL
dOOT: NÀTHAI.,IE ( IEidSEET)

Om 9 uur verzamelen op LENS en daarna naar
Quick Steps voor heE EoeÍnooi. De 1e wed-
strijd tegen 0.S. verloeren we meE 8-0
(jammer jongens). De 2e wedsErijd Eegen ,
HBS verloren we ook (0-3) . Er werd t el ' .

beEer gevoetbald en rscha keepte goed) . De
laatste wedstrijd leverde een gelijkspel
op door een goede voorzeE van Rene schooL
Matvin raak. Na afloop kregen Í're allemaal
een voeEbalvaanEj e .

't

lay-out / graÍsche vormgeving!
C.J. Alting en A.C.J. Mltenburg '

ieproductie: . . : . . . LENS-hÍisdrukkerii

verureÍklnB: .. .. woensdagochtendklub
r€alisatie

ó00op!age!

M. van Zilfrtout

aanlóverei copy i.v.m. Hemelvaart
Ë

Om de LENS-revue t[iilig in uw brievenbus te lsten vallen of op de

màt, wordt u. vrieride§k verzocht de copy voor LENS-rèvue nr 37 aan

te Ieveren a.s. zondsg 4 mei.

l!.UITERSïE ÀANLEVERTERMUN COPY 13.00 Íur !!
de redactie ,

.:
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LENS B I
reisie! ! !

dankt de sponsors van iiet

ffiil ï001.!il.l0PiMEMI@IM
Íoolshop GZG

1. Van der Kufftraat 288

2521 AV Den Haag '

/) 
' 
..-') lJ heeft sesproken met:

,,L" óaí4a,..",;, i/-r./--
Telefoon: 070 - 3807070

Fax: 070 - 3840023

«rRROr,16
Garage
Nieuwenhuijsen

--- 
= 

--_:=E=-Fel=

' AÍrows Metaalbewerking bv'

Cort v.d, Lindestraat 6
2288 EV Riiswijk

Auto-alaÍmsystemon
Onderhoud / repaÍatlo / APK

- 
AutogassPecialist

VaQ Gijnstraat 14c, 2288 GA Riiswijk

@ 070 - 390 35 54 Fax: 070 - 399 56 48
tel.070 - 319 21 25
fax 070 - 399 28 20

'iliEBr
. \uro.cl.trrr .

.,\ur,r,r!\rÍrrn!rrr.n

. Rc\i r 'rx rrnnorlx,dlnlnr'\
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\oo, rrrlrrJ:rr^..1\ r m,"t

BOHEEMEN B.V. Feri rr, eilËlv rífia

Lyonnelslraat 1

.2522 NA Den Haag
(bij Rrisw,ikseweg)

. Tel. 070 . 399 95 13' fax. 070 - 31913 36

a uto mati scÍ1,e tra ns m iss ie servic

van Giinstraat 14d
2288 GA Rijswijk
TeleÍoon: (31Xo)70-3991494
Telelax: (31)(0)70-3s89877

ABN.AMRO Bank 51.76.64.T1
Postbank 56.'18.650

Specialislen in aulornallsch€ en handgéschakelde voísnellingsbakken

G. AUTOSCHADEBEDRIJF
. SPOELSTBA av

FIUTT,STT'I(?
. l(.nrnÈelr^,eJ 7

I ztt§,1,1 oen;iaaq

Uitenhagestraat 18

Tel.070;365 84 34

il,ie,ooÍ. 0/0 .)85952!

2571VV Den Haag

Fax 070-360 64 39
327, A4'o,470

'auto
t

IVULDER
DIESELSERVICE

Theem§ 15 (Fo'repark) Leldschendam

i.
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ÍERREIN En CLUBGEBOUW ALGEMEEN SECRETARIAAT CONTRIBUTÍE BETALING í
sponcomplex "Escamp l"
H6ng6lolEan 600
rel.: (O7O) 366 13 '14

P.F. Grens
R€gontosselaan 49
2562 cN Den Haag

tel.: (o7o) 363 54 18

POST-bahk :

RABO-bank :

336711
129924229

sEKO : s€nioronaídolino
sonigren zondag / zaal
W.J.M. Heiinen, rol.: (O7o) 346 1o 88
c.J. van d6r Kl6ii, tel.: (0174) 41 81 49

EE9.A.qfIE:
A.c.J. Miltenburg, tel.; (o7o) 30 9s 291
c.J. Alting, tol.: (070) 389 98 75

EARKO: Barcommls6ig
mw R.P. Bruifstons, tol.t lOTOl397 97 22

Sehioron Z€t6rdag
J.c. Ham, tel.: (O7O) 367 96 87

do CLUB van 1OO

H. Hopponbróuwers, tol.:(070) 325 07 89
AKKO : Accommodatl6commissio
W.J.M. Heijnen, tel.: (O7O) 346 10 88

SPONSORZAKEN: EKO ; Evon6mentonco.mmissio
mw D. van Strirn, tol.: (o7o) 361 52 ogJUKo : i6uqdaÍd€lino

P.J.M. v.d. Staon. t6l,: (O7O) 397 Ol 54
R. v.d. Hoek, tel.: (O182) 521353
H, Kooyenga, t6l.: (O7o) 397 72 s4

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN
A.'s-Gravondiik, tel.: (O7Ol 323 70 33

TRAINERS: ,
P. Bos, rol.; (O7O) 368 03 62
E.V. GEns, tol.; (0701 325 77 28

f

. van de redactie

kver copij vóór ZOI{DAG in : redactiebrievenbrs ln het dubgebouw.
(w[iztgtngen tot zondag 13.fi] uur mogel[k)

UIÏDRSIE INI,EYERTERMIJN COPU :

I
I
I
I

I
I
I
I

zondag 13.00 uur in het klubgebouw wedstriidverslagm : zaterdog 16.fi1 uur

LET OP!! E-mail en fax zijn de komende twee revues (nrs, 36 en 37) NIET beschikbaar.

OPGERUIMD STAAT NETJES
(de oogBÈ)

zo lopend langs de velden op een zater-
dag leverE een 'goede' oogst oP. Daar
waar de teams hun doelpunten oogsLen,
leverde heE voor anderen iets anders oP.

vfoeibare vorm is niet Ee versmaden.
Maar aLs het. flesje per ongeluk kapoÈ
gaaE (oké, heE kan gebeuren), is het
zaak dat scherven opEexuimd worden. waE
zal er gebeuren denkE u als een speler
sliding op die plek maakE?

Ook ons clubgebouw ontkomE er niet aan,
Na afloop van een dagje voetbal zieE een ;'
varkenshok er neEEer uiE dan ons clubge-
bouÍ,, ! Er is echEer één pluspunt en daE
ig dat. we zeer solidair zijnr zowel jong
a1s oud doeE er sponEaan aan nee en
presteerE het om van ons complex een

HeE yolgende vras de oogst: cwee handen
vol glasBcherven, Iege flesjes, theegla-
zen en vergeten in de wele aanwezige
afvalbakken te deponeren van plasEÍc-
flesjes waarin een viEaminerijk drankje
ziÈ en naEuurlijk veel papier. Het is
natuuÍlijk heerlijk een gLas Ehee langs
de lijn te nut.Eigen, maar waarom wordE.
het theeglas nieE gewoon teruggebÍachE.?
ook genietend van een veïsnapering in

1LET OPI Gewiingde aanlewrtermíJn copY 'de LENSREVUE'

. t,l-

DE LENSREVAE



(

we al
nieE?

oDqeruimd st.aaE neties, dat v,,eten
leiràal . Maar waarom doen we hets dan

.' advertrntir

lllrlTTE KRUIS b.v'
Kobaltstiaat 26

2544 ÉV Den Haag
ÍelàÍoon: O7O-321 12 2l

GarageAssendelttB.V.
Kobaltstràat 26 2544 EV Den Haag

HeefE het Èe maken met mentaliEeit? Ge-
makzuchts? Laksheid? Of gooien we alLes
argeloos weg met de gedachÈe dat een
anóer dit weli voor. ons opruimt.?

wii denken dat niemand heL weeE $,aarom
we heE doen en dat is ook niet zo be-
lanqriik. wat wel belangrijk is deze
optóssing van heE Probleem:

a.lg au iedeteen ee,g doec
aleot hij/zij díe aadet is,
dat is !.eË PÍobeera de
wereTd uit ea betteclea wii
aLÈíjd eea oPgetuimd cofr-
pTei ea ilat EtaaË DeËieËl uw redactie

JEAGD VOETBALT VOOR JEAGD
(zwaluwen-toernooi - het Prinses Beatrix Fonds)

De bekende oranie collectebus §taat weer op de bar bii onze club. U weet niet waarvoor? We

,.*taren ons naóer. Sinds vele iaren wordt er weer door zeer veel verenigingen deelgenomen

aan het ZWALUWEN-toernooi. De opbrenst van dit toernooi komt ten goede aan het Prinses

Beatrix Fonds. Met het geld bestrijdt het fonds o.a. Polio, spierziekte, Multiple Sclerose, de

ziekte van Paí<ison en Huntington'

Reden genoeg voor LENS om met veel teams deel te nemen aan dit toernooi. Een goede zaak

dachteí wii zó, dus vergeet u daarom ook niet de collectebus welke op de bar suat?
Uw bildrage wordt zeer zeker op priis ge§teld.

nieuws uit de
bestuurskatner

samenstelling Bestuur

2
-

I

I
I
t-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
L

VOORZITÍER : LID (VICE-VOORZITTER)

J.G. Colpa W.J.M. Heiinon
Té1. : (O7O) 394 19 74 Tel. : (O7Ol 346 10 88

PEIININGMEESTER : LID :

G.J, vsn deÍ Kloii A, 's-Grovondiik
Íel. : (0174) 41 81 49 Tol. : (O7O) 323 70 33

SECRETABIS :
P.F. Grons
Tel. : (o7o) 363 54 1 I

LID :
P,J.M. vah don Stoon
Tel.: (070) 397 01 54

RENOVATIE KLEEDLOKALEN >>>>> de renovaEie
looDt volsens planning' Deze week ronden ze ge-
bou^w 2 af-en màken ze aI een starE met gebouw 1'
Triest is heE dan wel om Ee zien dat afgelopen
zaÈeidag in lokaaI 5 alweer een Erekker van de
wc was qeExokken en een storEbak alweer Ios hing. ook vras er weer behoorlijk Eegen pas

ËJ"ËiiaË-à3".Ë"--aààcès.r,opE . !íaar dig voor nodià is begrijpen vrij echt. nieL. Nogmaals

;;;;;;k;"-;rj-àe-Éiàtr,.r"- en leiders om ber.er op re leEEen rrar er in de kleedrokaren
óéËó"ià.-'eiijr Èij u, spelers in het kleedlokaal rotdat de laatste eruiE is- controleer
àiiài "" 

doe-de lichlen-uiE, sluit dg kranen en de deuren. EchL, het blijkt. sEeeds v,eer

nodig te zi jn.

ALGEMENE LEDENVERGADERTNG (ALV) ,,,,, op dinsdas 17 juni'nodigt het besuuur a1

de LENSleden uit om naar de algemene ledenvergadering t.e komen.-We beginnen om 20'30
;;.-;;-lÈna. r.ràieer de.e daEum arvasg in de agenda en È.2.r. zulren de srukken
tlaariiggen op LENS .

-2-'aeLeusnEvue' VERGEET DE COLLECTEBUS tbv hEt ZWALUWENTOERNOOI NIET



MEDEWERKERSAVOND ,rr>> op zaterdag 14 juni nodigE heE besEuur alfe melewerkers
van ÍJENS uiE om naar de ÈradiElonele medewerkersavoi'ld Èe komen in het clubg('bouw van
f,ËfqS. effe commissies worden vefzochE om z.s.m. een 1ijst. in Ee leveren met de namen

"à"-"ifà ,.àè*".ie.s. wtj zorgeh dan voor een officielé ultnodiging. i'i ;

' NTEUWS VAN ASSITRANTIEKANTOOR STREEKSTRA >>>>> onlangs heefE de spo lsorcommi - 
,

sie een gespÍek gehad met Àrmin streeksEra van Àssurant iekanÈoor sEreeksEra aan de

óóà"Èài:Ë"èiuà" É/o..,=. 2g5. ÀssuranE.iekantoor SEreeksEra is ook adverteerder op de

omslag ían de tENb-revr:e. 
-Àig"sprof.e" is dat Í,ENS haar ledenbestand aan het e3suranEie-

Ë;a;ór iÈr-Éescn*ting zal óreilen voor het versÈuren van een nieuwsbrief $,a1rin de

nodiqe informatie za] íord.en verstrekt. Mocht diE uwerzijds op bezwaren stuiE:n dan
ïÉiióètà"-*ij'J àir ui.rnen 1 week kenbaar te maken bij cèrarö van der Kleij (:.e1. c174-
4L1]4gl zodaÉ wij uw adres van de verzendlijst kunnen schrappen.

riET BESTu('IR

aanleveren cop! i.v. m. koninginnedag

Om de LENS-reYue tiidig in uw brievenbus te laten valler of op de

mat, wordt u vriendeliik Yerzocht de copy Yoor LENS-revue nr 36 aan

te feYeren a.s. zondag 27 aPr:n._

!! UTIERSTE ÀANLEYERTERMIJN COPY 13.ffi uur !!

adrepak

Computercentrum -

Fotokopieservice

Nu ookl CANON digitate totokoPie
in kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6

Tel. (070)3590707

2544 CW Den Haag

Fax (070)3295168

s

pfinÍen uacc anept9iro 'stbcon tiibutie_ in0ïn

ivorià,I g u"rwà rr'qi'i va; ,; rrn,liniiiUvJ VÉI'I oulDde adies voor lie

adv€rtcnde ,

openèn

10. O0 uur

13 .00 uur

KEUKEN 10

sluiten.

openen

10 .00 uur

KEUKEN

sluiten.

BAR MEAWS

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 26 apri].

Henk en .TooP

.lenny, Rina en Jacky

. Jam Lamers en Rina

uur ,facueline TaaI en Manuela

Jan Lamers

ZONDÀG 27 april

00

Ellie Peteren

, Tinus en Henk

. SEeven en Rina

van Fessssssssem

Rina en Gerard

LET OP! Gewiizigde aanleveítemlin copv 'deLENSREVUE''3-



LENS
SPONSORCORNER

VERKEERSSCHOOL'PHILIPPO'
' ÉPonsort À, E en C jeugd-s61ect1€s

C o n tactp e rso o n /a a nvo e rd e r:

advenEnde

VERKEERSSCHOOL
PHILIPPO

,*, ,,n n;*,;r.n . oplciding bromfiesccniÍiàt '
tO dalgse ipoedoplcidingcí ' div. calagoriea motcílcsscn

Fahrenheitstradt 266'
tet.:070'345 lt 53

i-.-............,......,........,.-..,.. ---... -----.. '..

elnvloed) . Mede-om de concuÍrenEie met
van belang de faciliteit.en voor deze

Een van de doelstellingen van de techniSchecom-
íiísie is het verhogen van heE niveau en heE

ii"ànuitàÉl.t op peiÍ houden van jeugdspeLers in.
de leefÈijdscategorie van L2 - 18 jaar' Dit nlet
àirèàr, o.-oot deie groep oP het hoogsEe niveau Èe

kunnen laten spelen, maar zodanig de doorsEroom,.
naaÍ de senioren- select i es Ee waarborgen (nrerDLl
,óiàt-à" àoelst.etIing om de senioren- select ies

"óói zst uit 'IJENs-e;s' Ee laten besEaan direcÈ b

àiiiggà"aé verànigingen aan Ee gaan, is heE mede

spelers Le verbeLeren . i
HeE. is daaxom daE de sponsorcommi ss ie zeer verheugd is Ee Èunnen melden dat
iËi"ËËnËËEróör.-piriipió-Ëéi.ià is àó"onaen deze.sioep een spaarsvsteem aan Ee bieden'

De faciliteir ge1dg vooÍ zowel de selectie ïin n-U (C-ktasse) - 74-76 (B-klasse) aI'
de selectie van 15-18 íe-tiàÀ""i ' De spelers en begeteiders hebben- i{rtussen reeds de

iàgéiijkh.ia benuE om àË ói"cE-iii"en ïan.deze spaàrregeling te-beluisEeren' maar in
weze komt heE erop n""i-aít nij eén overwÍnning èen bedrag van f 10'-- en bij een-

öàiriiióËàr àón r"àrag "ui-i E,:--óp èe tndividiele spaarkàarEen van de spelers zal '

, íóràó" bijgeschreven. pài weaitriià kunnen er maximaà1 14 speleÍs worden ingezet. en
r à;;;;ï";-É;;nèn al-Ieen- deze speleis een eventuele bijschrijving van hun spaarEegoed

verwachLen.

Hierdoor'rrordt in de loop van heE seizoen of de seizoenen een spaarbedrag opgebouv',d wat

Èij nUSXSTpSSCHIIOL .pEILXËpO kan worden benuE om een deel van de brommet- en/of
à"É"rilià=""" te bekosEigen. De reglementen c.q. voorwaarden die aan dig spaarsysteem
zijn vórbonden, zijn bij de .leugdcommissie op Ee vragen'

.wi.i ziin ÀRlvo van BLI:TTERSWÍJK van VERREERSSCEOOIJ PEILIPPO dan.ook zeer drkenEelijk

"àór-àÉ 
gàËàen mogelijkheid en hopen op het wederzijds slagen van deze overeenkomsÈ.

' DE SPONSORCOIi0'IISS IE

'I

INSCHRIJFFORMULIER IENS MINI-VOETBALTOERNOO! "; 
i
I.i_l

Naam team: """' !

iil

telefoon
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

spelers: 1.

2.
3.

5.

6.
7.

4. '8..

geven zich hierbil op als deelnemers aan het LENS mini-voetbaltoef nooi' . 
r

AANTAL DEELNEMERS BARBECUE (kosten te voldoen bij inschtijving)
.. :. I r

Dit formulier zo spoedig mogeliik, doch uiterliik 11 mei 1997 inleveren bii
Gerard van der Kleii, Wil Heiinen of bii de. barcommissie! . ' ' " .

.,

zie pagina 5 !
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5(BIÍ@ {
Voor telsfoonnrrmmarc: zia de nnlnfnn on nan 1

àdvenrrde

suDMErlËR 
' 

ZoNWERING'
zuiderparklnnti DEN HAAG tel.:323 35 62

,l MINI VOETBALTOERNOOI

MET AANSLAITEND
BARBECUE EN LNE MUZIEK

i VOOR ALLE LENS SENIOREN EN A.KLASSERS
PINKSTERZATERDAG 17 MEI 1997 VANAF 17.30 UUR,

Als sportieve en vooral gezellige afsluiting vin het voetbalseizoen wordt er op pinkstenaterdag
l7 mei a.s. vanaf 17.30 uur een mlnivoetbaltoemooi georganiseerd voor alle LENS senloren en de
A-kÍa§sers.

Het minivoetbaltoernooi ..... Gespeeld zal worden in poules op een half speelveld met teams van ó
personen, tenviil de wedstriiden ca. l5 à 20 minuten zullen duren. Voor ervaren scheidsrechters zal
worden gezorgd. .. - :

lngeschreven'kan worden per team maar ook indlvidueel, in welk gevaÍ de organisatie een (of meer)
teams zal formeren. Voor aÍle duidelijkheid zowel aanmeldingen van zondag 1 Um 8, zaterdag 1,

zaal I tlm I als Al zijn van harte welkom.

Na afloop van het toemooi wordt voor spelers en hun aanhang een gezellige avond georganiseerd

met BARBEGUE en LIVEMUZIEKvan de LENS bekendeAtlEN CUBE.
De elgen biidrage voor de baóecue bedraagt slechts f 10,-- waarvoor drie soonen vlees met garni
worden geserveerd. Overigens is de baóecue niet verpllcht, wel moet vooraf hiervoor worden
ingeschreven en beuald l.v.m. de inkoop van het vlees. Wel zaÍ de keuken na 20.00 uur worden
gesloten. Voor de drankies geldt die avond een speclaal (gesubsidieerd) eenheidsurief.

AARjZEI NIET EN SCHRITF ZO SNEI I'IOGEIUK !N

rNscEnuFFoRMrrLInREN zuLLEN vIÀ DE AANvoERDEtrs woRDEN vpnspf,Eo rua.lr zuit oor rE vERNRTJcEN
, ACEïER IrE BAn, DU WIL HEUNEN OT.GERARDTYAN Dm E-EU, WAAf,. U (X)K TEREICET KAN VOOE INFORMÀTIE

EN/OF VNACEN.

de eersÈe inschrijvingen zijn inmiddeLs binnen,
maar daL is natuurlijk nog niet genoeg

LET OPI Gewljzigde aanleveftamïn copy 'deLENSREVIIE'-5-
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Seni orem Z ERD

UITSLAG(EN) LENS 1 - DUINOORD

CROMVLIET 1- LENS 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

2-
3-

tiid thuis ult w-nf. scheldsrechter velddatum

za 26 apt

LET OP:

BIJ AFKEURING ,

14.00 LENS 1 WIK 1

bovensEaande wedsErijd vrordt gespeeld op
Zuiderpark 2e gedeelt.e. Te1.: 070-388 74

33752 N.N.

heE Eerrein van I^If K.
2g

WIK

- traLnen orn 12.45 uu.r (roeÈ À1)
- v€rplicht afbèIlen bÍJ nieÈ koDen trainsn I I

AFSCHRIJVEN Fred r,ancel
cerard sinke e1

(010) s21 39 80
(079) 362 85 59

e1t

@ Seniorei 7, DAG
UITSLAGEN

{auxen (tussenronde } )

ZOERMEER 1

zondag 20 aprl1

IJENS 1 . 2 1

I,ENS 1
RKÀW 2
LENS 3
TÀC', 90 4
VIOS 5

- VERBURCH
_ LENS 2
- REMO 2
- I,ENS 5
. I,ENS 6 .

1 4
0
0
2
3

0-
0-
3-
2-
1-

datum tiid thuis

WEDSTRIJDPROGRAMMA
- uít scheidsrachter veld

VonderVelde zt.tVeentje ffi
7hkwcrt 27
2544,EC,Den Haeg
Td.: 070-166I134
Fax.t 07O-1675393

Zoea€rmeer
Tcl.: O79-16l02ll

7o 27 a,pÍ

zo 04 lel

1

2
3

1

N
N
N
N

N.
N.

N.N
N.N

14.00
r.L.00
11.00
11 .00
13.00
11.00
13.00

5639
'1353
9205
r_0520
!2237
13688
467r7

DSO 1
I,ENS 2
SVH 2
I,ENS 5
I,ENS 6
IJENS 7
LENS 8

],ENS 1
Àr,T10R 2
IJENS 3
VREDENBI'RCH 5
QUICK-STEPS .

ÀDELÀÀRS 4
GDCpH 38

. v.d. Berg

. Mi l lenaar

. Macco

. van Í.i eshout

F
P
.,
N
N
N
N

N
N
N

zo 11 neí 14 .00 QUrcK 11
10 .00 ÍrENS I

LENS 7 13 64
KIiÀNENBURG - EOETNOOi

11.00 LENS 3
12 .00 De STER 3
14.OO CEI,ERITÀS 5 .,

13 ,00 RAVÀ 5
14.00 GR. Wrr', 58 6

vcs 4
I,ENS 6
I,ENS 7

9145
L2),59
L3643

N.N>

zo 25 [ei

OPSTELLINGEN
LENS 1L,/m 2 :
LENS3enSt./m8:

tENS 7
LENS 8

76596
't L705

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

vrorden door de trainers bekend gemaakt
a1s bekend

-6-'aeLtusatwJe' VENGEET DE COLLECTEBUS tbv hAt ZWALUWENTOERNOOI NIET
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AFSCHRIJVEN
t.l !

T,ENS 4 :

I,ENS 5 :
LENS 6 :
I,ENS 7 :
I,ENS 8 :

rè1.
te1.
Eel.
EeI.
tel.

À. de GrooÈ
W. Heijnen
F. Sekeris
R. scholtsen
z. Gungör

(070)
( 070)
(070)
(07e)
(070)

325
346
323
361
390

50
88
30
16
33

15
10
L7
84
03

contacÈperaoon w€dstrljdalag i Belt vÍerIlng - teI.: 06 54 67 3L 54

LIGGING VAN DE TERREINE.N
DSO
svH

: van TuylsporEpark
: Erasmusweg 2

Zoetermeer t.e1
teI

(079) 331 s9
(0L741 29 66

91
11

O O G G E T U IGElV S C H R IJ V E N

IJENS IIEREI'RCE door: PÀUL v.d STEEN

De pijp is leeg. Mec hangen en wurgen werd heE goedspelende zoeEermeer
nog met 2-1 verslagen in de Hc-cup. De toeschouweÍs moeten heE met mij
eens zijn daE dit. alleen maar kwam door zeer sÈerk keepen van Àrno de
.rong en onkunde bij het afwerken
van de zoeEermeerspitsen. LENS stelde daar weinig tegenover. Ook zondag
cegen verburch was diE weer heE geval . Te weinig klasse gekoppefd aan Ee
weinig beleving. HeE resulEaat 0-4 was nog een schamele afspiegeling van
de werkelijkheid. fk hoop daE ].ENS afgelopen dinsdag door een zege op DVC verder is
gekoÍien in de Hc-cup en zich toch enigszins zal inspannen Eegen DSO a.s. zondag. zíj
gaan voor de laatsEe periode en zijn net a1s verburch gemoEiveeïd om te winnen. IJaat
heE nieE weer een afgang worden. Dit is LENs-onwaardig !l !

JrrlÍ@ VAN HET JEUGDFRONT

HooÍdÍeider A en B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

HoofdleideÍ

Hoofdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

HooÍdleider

HooÍdleidaÍ

D-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 367 01 21

HarÍy teÍ Linden
telefoon: 06 52 706 156
Ruud van Herp
teletoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstriiden: zo snel mogelÍk, doch uiterlijk de avond voor de wedstriid : .
. tussen 18.00 en 19.00 uur, bij ds desbetreffende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, teleÍoon 366 13 14
(zaterdags vanaf 08.00 uuÍ en dooídeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

Aíbellen tralhingen: i 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, talefoon 366 I 3 14
Vraoen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!
AíqekeuÍd of niet 7 Bel bij twijÍel op a 08.15 uur naar ..fl -e-.-t-Fl!-9:.al-hgt*ling:lii

n lOTOl 367 05 22

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

elítal dalum vano teaanstandef veld/tarrein sam.k LENS

26 apr
28 apr
30 apr

13.45
L9.00
10.00

SVH- toernooi
Laakkwartier AL
GRÀV. Z. - Eoernooi

zle copy
uit

zie copy

Erasmusweg
v. Beersstraat
Gem. sp . park

13.00
18.00
08.30

(svH)
(LÀKWA)
(auto)

À1

LET OP! Gewijzigde aanlevedemijn copy
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WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vcrvorg)
J

elítal datum aanvanq teoenstander uivlhuis veld/lenein sam.k LENS

1

apr
apr
apr

26
26
26
26
26

B1

B2
B3

èi
c4
D1

D2
D3
D4
D5

E1
E'

E3

E5
E6

09.30
19. 00
13 .00
11.00

12.00
13 .00
19.00
10.00
11.30
11.30

25 apÍ
28 apr
26 apr
26 apt
26 apr
26 apr

09.00
19.00
09.00
10.00
09.00
12.00

26 apr
29 apr
26 apr
26 apr

26 apr
26 apr
28 apr
30 apr
26 apr
26 apÍ

26 apr
apr
apr

zie copy
uit

zie copy
zie copy

uiE
zLe copry

t.hu i s
zie copy
zie copy
zie copy

zie copy
uit.

zie copy
zie copy
zie copy
zie copy

e copy
e copy
e coPy
e copy
e copy
e copy

copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
copy
sopy
copy

08.30
17 .45
L2 .00
10.15

09.00
I1 ,45
18 .15
09.15
10.45
10.45

08.00
17.15
08.00
09.00
08.00
11.00

(vros )

(auEo)
(vEro)

( auto)
(auto)

(HMSH)

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

(auto)

vIOS-toernooi
vredenbuÍch BL
vELU- EOernOO]"
LENS-toernooi

DOVO C1
VELO- Eoernooi
vcs c2
HMSH- Eoernooi
LENS-toernöoi
LENS-toernooi

Q. STEPS -Eoernooi
DWO D1
vElJu-Eoernoor .

GDS-Èoèrnooi
Gr. wi,t -toernooi
c. /ESDo-toernool

DELFT-toernooi z
DELFT-Eoernooi z
O. STEPS - toernooi z
LAKWÀ-loernooÍ z
ljtitrl''I' - EOernOOl Z
RAVA-Eoernooi z

Melis SE.okelaan
Vredenburchweg

Noordweg/w' rihgen

. Veenendaal
Noordweg,/W' xingen

v1
vrederusElaan

. Nij kerklaan
sp. p. west/z'meer
Noordweg,/W' ringen

. Erasmusweg .
Hengelolaan.

. Erasmusweg .

Kerkepolder,/Delft
Kerkepolder,/De1fE

.. Nijkerklaan .
,J. v. BeerssÈraaE
Kerkepolder,/Delft

Hour.wi jk (BTc)

Mr. Nolenslaan
J. v. BeerssEraat.

Mr. NolensLaan
Rode laan/vr . burg
Mr. Nolenslaan

J. v. BeerssEraat
Mr. Nolenslaan

,f, v. BeerssEraat.
Nijkerklaan.

Rodelaan,/vr . burg
. Brasmusweg :'

08.00
08.00.
12.15
09.00
08.00
09.00

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

09.00
09.00
13.15
10.00
09.00
10.00

1

i
1
i
i
1

rI

F)

F3

F4

;;
F6

25 apr
30 apr
26 apt
30 apr
26 apr
30 apr
26 apÍ
30 apr
26 apr
30 apr
26 apr

L2 .45
10.00
t2 .45
10.00
r.0.00
10..00
09.30
10.00
10.00
10.00
09.00

zre
zíe
zíe
zíe
zíe
zíe
zíe
zie
zíe
zie
zíe

11.45
09.15
11.45
08.45
09.00
09.15
08.30
09.15
09.00
08.45
08.00

(auto)
(auto)
(auto)
(auto)
(auEo)
(auto)
(auto)
(auEo)
(auÈo)
(auEo)
(auf,o)

DI,NO-tsoernooi
IJAKWA- Eoernooi
DLINO-Loernooi.
TONEGIDO - toernooi
DLrNO-Eoernooi
LÀKWA-toernooi '
DUNO- toernooi
LÀKtiÀ- Eoernooi
Q, STEPS-Eoernooi
TONEGIDO- toernooi
SVH-Èoernooi

'BIJZONDERHEDEN,
aanwezis van de jeusdcommissie 

;:":"s;#::;: i5:i';" B. vierlins
lees oÍldersEaande copy eens GOBD door

zijn er vragen/opmerkingen neem dan 'B-avondB contacE op met de
hoofdleider

op vacanEie van 30 april t/m 10 mei?? BeI dit. dan nu alvasÈ doorl !

GEEN t.rainingen op woensdag 30 april voor de Eocale jeugd (zie copy)

opstellingen als vorige week met uitzondering wan:

*

*,
*-s

*
*
*

0
0
0
0
0
0
0

0
0

LENS
IJENS
I,ENS
IJENS
T,ENS
],ENS
LENS

D'.
83:
C1:
C2:
D4:
F1 :
F3:

zonder
zonder
zondet
zónder
zonder
zonder
zonder
met
meE
zonder

P.van Fessem
N. sil iakus
M.Àlssat.i

M. Kuik
J. v. Osch
c.Michaloliakos
M.Barghoua1 en R.Mannoesing
T.,lankie
M.Michaloliakos

LENS
Í,ENS

F4:
F5:
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om te weEen Ee komen of de toernooien doorgaan of niets kan ie alleen bellen naar de .

.LENS - afkeuringsEe lefoon. i{et, nummer íst 367 05 22. eeaeÍ* wel dag toernooien niet snel
afgekeurd worden en daE ze pas op het laatsEe.moment keuren. Bel dan ook niet Ee vroeg '
i"-f.,Ëi-ià"n àiget<eurd dan wàrdt. èr niet geÈraind en dan mag je dus thuisblijven.

AFGEKEURD OF NIET ???

TOERNOOI-NIEUWS
Natuurlijk is een Èoernooi winnen leuk. Natuurlijk doet ook
iedereen zijn best om dit t.e realiseren- Toch kan er maar
een team de winnaar zijn en daÈ hoefE niet altijd IJENS te
zijn. cedraag eventueel verlies sporEief en ga dit niet

geren oP de scheidsrechter of de tegenpartij.aflopen rea

HeE spreekt voor zich dat wij als Eeam bij elke prijsuitreiking aanwezig zijn, l,eiders
Iet hier op,wanE het hoort bij een toernooi en het is sporEief tegenover de organise-
rende vereniging. LaaE spelers niet eerder vertrekken. Ouders horen zich óok aan deze
regel,s Ee houden. Kom gerust eens kijken naar urr, zoon daÈ vinden wij, maar zeker uw

zoón best 1euk. Bij de uirtoernooien is. het vaak ook handig meÈ heL oog op heE vervoer.
Dit is vaak een probleem. Probeer ook eens Ee helpen door te rijden.

Toernooien duren soms een hele dag. Spelers moeEen dan voldoende eEen en drÍnken
meenemen en natuurlijk ook een Erainingspak. Veel plezíer en als je niet kan be1 dan
uiterlijk de dag voor heE toernooi af tussen 18.00 en 19.00 uur bij de hoofdleider

TEAM DATUM TEGENSTANDERS EINDE

À1

c2

F1

F2

F3

F4

F5

F6

.00

.30

.00

.00

12.00
12.00
13.30
12.00
r6.00

13 .00
13.00
13.30
15.45
13.00
13 .30

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

25 april
30 april
26 april
25 april
26 april

26 april
30 april
26 april
26 april .

26 april
26 april
25 apri I
26 april
26 april

26 april
26 april
25 april
26 apri 1

26 april
26 april

26 april
30 april
26 april
30 april
26 april
30 april
26 aptíL
30 april
26 april
30 april
26 apri I

SvH, Laakkwarlier en HMSH

HVO, xerxes, LoÍl]3ardij en en Grav. w + finale?

vlos, BMT, Maasdijk en ODB

VELO, Laakkvrrart.ler en Zoetermeer
DwO, viEesse Delft, vcs en vredenburch

VEIO, SEV en l,aakkwart ier
ZoeE.ermeer, Germinal en Oranje Wit + 2 finales
DWO, vitesse Delft, VCS en vredenburch
D!,Io, vitesse DelfE, vcs en vredenburch

Quick SEeps, HBs en vrOS
VELO, SEv en verbuïch
cDS, Naaldsrijk en PEC Den Haag
Groen WiE '58 Dl en D2 en LYra
GSC/ESDO, VIOS, wP en HTSV

17.45 uur
16.00 uur

16
Lb
16
16

B2
B3

c3
c4
D1
D2
D3
D4
D5

E!,

E3
E4
E5
E6

i2.30 uur
16 .00 uux
16.45 uur

DelfE, DHC. vCS en vlEesse Delft
De1ft, EDS, vCS en Vitesse DeIfL
Quick SEeps, Duindorp SV en PEC Den Haag
LaakkwarEier E5 en E5, Duno en DSO

Delft, Docos, Naaldwijk en VCS
RÀVÀ, wP, Duindorp Sv en HBS

DirNO, Delfia, DSS en LaakkwarÈier
Laakkwartier, vredenburch, DSO en MonsEer
DUNO, Delfia, DSS en LaakkwarEier
TONEGIDO, SEV en tryS
DUNO, Docos en T,aakkwart.ier
Laakkwartier 2 en 3, Vredenburch en DSO

DUNO, Docos en Laakkwartier
LaakkwarEier 4 en 5, Vredenburch en DSO

ouick St.eps, HBS F7 en F9
TONEG]DO, SEV CN WS
SvH, HBS, BMT en Duindorp sv

17.00
15.45
17,00
12.30
12.00
15 .45
12.00
15 .45
12.00
12 -30
12 .30

LET OPI .Gewïigde aantevertemih copy 'de LENSREVUE' -. I '
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Yl :lJ.i#! T:" ; ;' ::.ïï :;ï" lï.:it "t ! Ë.r, mooie gelegen-neid om nog eens
Iekker op vakanEie of naar de camping t,e
gaan. ceen probleem maar beI dit dan nu
àIvasc door aan de hoofdlelder. zij kunnen
er dan rekening mee houden bij de opstel-.
lingen en e.e.a. aI in een vroeg stadium
gaan regelen.

I,ENS .

door
julli

verderop I

EEN TRAINING OP! ,,,>, oP woENsDÀG

30 april en ITOIiIDERDàG 8 Dei zijn is
er geen Eraining voor de jeugd van
De overige trainingen gaan normaal

tenzij de crainer iets anders met
e afspreekt.

L ENS C2 KAMPIOEN!!
afgelopen zaterdag

advertEn c

tri r:t!

I

l:tur d ua' fianrlek- u ftuili«lru*cul:

kh \,Í,í 
"\\ 

híÉ!i,.it,r..Í. \i\rrck.trrtl$. Irk!urÈn. <n\.1"t)ttcí. !crlinAiqÍtjct
c'r tr" «" ".. 1íl,,lcurn. (n r.h,nÍlcl'Jiítl.r k n( rr h'j un! (crcch!

èr,ri,ní.,/,,rÍÍ;( -bsz,it,,rriD è íL.rn,Í.,rhr

werd LENS C2 kampioen door een 5-o overwinning bij
1dHMSH. Gefeliciteerd i!

de bloemen en snel naar LENS
bleven de spelers, leider en de ouders nog lang gezellig bij elkaar zitten.
ook kregen de spelers en leider nog een leuk aandenken en ze mogen naar een

thuiswedstrijd van HFC ÀDO DEN HÀÀG. ,Ju11ie kunnen t.erugkijken op ,een goed

seizoen. Ga zo door in de toernooien en sluit heE seizoen geze11i9 af met heE

reisje op 31 mei en 1 juni in timburg.
n deze revue)

(eeí apecÍaal verElag lgzen lulllo

Natuurlijk werd dit. gevierd op IJENS. Op heE ve
. Daar st.ond de taarE en de limonade klaaÍ en

1) K. Àkay, R. ten Berge, J. Bruystens, C. vd Linden, K' llalravens
zi O. araèmir, E. Lopei de Brito, P. Musterd, D. Terrones, M. vissers
3) N. Ànkhaou, v. Berberoglu, M. Hendriks,.N. Prika, E. Terrones

1) À,Àncharad, R.Dayan, J.de Graaff, Y.KuI, D.v.d.Sande.
2) M.de Jong, D. en .f.Lop-es de Brito, O.Oredein, A.Oufrighe'
3) P.HoeE, M.et Mahi, R.Nijhuis, R.oost.erveer, N.veraar-

P
ENALTYSCHIETEN ,rr» op donderdag 17 april was de finafe van heE penaltyschie-
ten op LENS. De overgebleven c- en D-klasseIs gingen schleten op.de keepers van
iÉiiS-ï È" i r.r, arnó de .Iong en Jacky sandifort. MarEin vissers (D2) en Michael

(C1) hadden hier geen problémen mee èn schot.en al.e ballen erin. Zij gaan met Paul
(81} en Domingos l,opes de .BIito (81) vrijdag naar de halve finale van het

ict West 3. De-winnaàrs daar gaan vreer naar de grote finale op 31 mei. Succes.

oemed
Knorr
distr

§
HELL V\ER TEGEN VIER >rr» de ondersEaande teams hebben zich opgegeven voor het
vier Legen vier toernooi:

D-klasse:

E-klasse:

HeÈ toernooi wordt gehouden op woensdagavond 14 mei bij een nog aan te wijzen vereni-
ài"q. o" winnaars vàn diu Èoeinooi gaan over naar de halve finaLe van heÈ district op

íoeisaag 21 mei. De.finale is op 28 mei op HeE Plein in Den Haag'

EKERVOETBAL >>>>> deze week speelden ],ENS 83, CL en D1 nog een bekerwedstrijd.
De winnaars gaan door naar de volgende ronde. Deze wordE pas gespeeld op woensdag

7 mei.

I ONG LEIVS ,rr>, we verzoeken de leiders en Erainers om alvasÈ na te gaan denken

I or"r hun biidraqe aan de ,IONG l,ENs die in juni uit gaat komen. Over ieder jeugdteanl

+;"; korre sàmeniar.ting van ten hoogste een À-viert.je. Een Eerugblik op het team of
àreileoere speler een korte persoonlijke noot, Niet,s schrijven kan echt niet. Denk er
vasg over na èn lever uw bijdrage z.s.m. doch uit.eÍlijk 25 mei in bij de redact-ie.
Natuurlijk het liefst op een flop in wP 5-1.

F ONTRIBUTIES ,r>r, eind april Í.,iI1en wij al heE konEribuEiegeld binnen hebben van

L - a" .ieuodleden die niet automaEisch betalen op giro 336711 t.n,v. pennlngmeester

- 
iÈUó rË gerkel en RodenÍijs. Op diE moment zijn wij nog lang niet zover. Tot eind

aprit wactrfen wij rustig af maàr daarna geven wij de j eugdleden met een kontribueie-
à'chcerst.and een Érief mee. Vindt u diE vervelend dan raden wij u aan om nu direcE Ee

betalen. Contant op LENS mag ook ! ! ! L' :

- 1O - ae uusnevw' VÉRGEET DE COLLECTEBUA thV hlt ZWALUWETUTOERNOOI NIET
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as vas
j eugd-

ET LENS NAAR HFC ADO DEN HAAG ,,r,, vanaf deze eeek kunnen jeugdspelers
Eegen een goedkoper tarief naar de Lhuiswedstri j den van HFC ÀDO Den Haag. Dit
geldt straks ook voor de wedstrijden in de nacompeEiÈie. De prijs per wedstrijd
Ègesteld op Í 5,-. opgeven kan door middel van heE beÈalen van / 5,- bij de

^,PEN 
DAG HFC ADO DÈN HAAG ,r,r, op zondag'13 april deden een derEigtal

lJi",rgo"p"1ers wan LENS mee aan de open à.g ru., HFc ADo Den Haag. BuiEen heE feiE

-. 

dat dit. leuk is om eens mee te maken hopen een aanEal spelers Eoch ook dat ze
opvallen bij de scouEs en nog eens Eerug mogen komen. Dit gebeurde bij een drietal
spelers van LENS t.w: Johan Descendre, Ricardo Kipp en Danny v.d.Sande. Àfgelopen zondag
speelden zij een Í.redstrijdje. Nu maar afwachEen of er nog meer ulckomE. Het was
zondermeer een hele leuke ervaring'

JEUGD VOETBALT VOOR JEAGD
(zwaluwen-toernooi - het Prinses Beatrix Éonds)

De bekende oranie collectebus staat weer op de bar bii onze club. U weet niet waaÍvoor? We

verklaren ons nader. Sinds vele iaren wordt er weer door zeer veel verenigingen deelgenomen aan

het ZWALUWEN-toernooi. De opbrenst van dit toemooi komt ten goede aan het Prinses Beatrix

Fonds. Met het geld bestriidt het fonds o.a. Polio, splerzlekte, Multiple Sclerose, de zlekte van

Partison en HuntingÍon.

Reden'genoeg voor LENS om met veel teams deel te nemen aan dit toemooí. Een goede zaak

dachten wil zo, dus vergeet u daarom ook niet de collectebus welke op de bar staat? Uw biidrage

wordt zeer zekeÍ op prils gestetd. .

f AATSTE KOMPETITIERONDE >r,r, op zaterdag 3 mei is de laatsEe kompeE iE ierond(e

L- ,oor de reeksen. DiL wiI zeggen daE deze. koÍnpeEiÈies niet worden afgemaakE. voor

- 
I,ENS geldr dig voor 82, 83, C3 en D2 E/Í1 F6. Kampioenen worden dus niet bekend.

voor een aànÈal LENSteams is dit. jammer wanÈ o.a. 83, C3, D3 en D4 sEonden er niet
slecht voor. De KNVB heefÈ hierEoe besloten om de vele toernooien niet te dwarsbomen.
Wij hebben hier begrip voor maar beseffen eveneens dat het. voor de Eeams nièt beuredi-
g.ia is. Een oplosainó is echter liet voorhanden omdat sommige team§ nog 6 wedstrijden
óf *eer moeten spelen. Volgend jaar met een slirunere compet.it ie - indel ing moeE .diL beter
gaan. wij praEen hier aI over meE de KNVB.

a, EEPERS LET OP !!!! ,>>r, in verband met de feestdagen '( Koninginnedag ) én de velen

I activiteiÈen (heE keeperskamp op 1 en 2 mei) vervar]en op !íÀÀNDÀG 28 apri] en

aanlevàren cW i.v.m. koniiginnàdag

Om de LENS-revue t[idig in uw brievenbus te laten vallen of op de

mat, wordt u vriendeliik verzocht de copy Yoor LENS-revue nr 36 aan

te leveren a.s. zondag 27 aPril.

!! UTIERSTE AAI\LEYERTERMIJN COPY 13.00 urrr !!
de redactie

LET OP! Gewijzigda aanlevettemih copY 'de LENSREWE' - ll'



VELO 83
Í,ENS C1
IENS C4
RKSVM DI

4.,.!.

.' 
: 'UIT- 

..'&
VERSLAGEN
IT,ITSL,AGEN

(bBkelrredBtrll den)

nalties, zodat we mèt.èen'4-2. vo'orsprong
de rusE in gingen. De tweede helfL begon
wat roÍnmelig mede omdat we achterin'met
wat bles.surea kampEen. Hierdoor moesten we
nog een doelpunt incasseren.. Patrick ging
er geblesseerd uit, maar gelukkig was
,fochem zo goed om.de- laatste,10-xnin..voor
ons te spelen(nog bedankÉ hiervoor) . waar-
door de eindstand op een 4-3 bleéf sEeken.
Goed gespeelE jongens en eens Eemeer
blijkt.daE als jullie je monden dichÈ hou-
den dan is de winst voor. ons.r ' ..

LENS C2 NÀMPIOEN IIII dOOTIBOB-]{EBGEEB

Op de gedenkwaardige zaterdag 19 april
1997 zotr de beslissing in poule 3 kunnen
va11en. Temidden van een scala aan niet de
minsie cr ploegen }iéeft ieNs c2 van r,eo
Meeuwisse dé minsLe,(8) verliespunEen bij-
eengespeeld, Ewee verLies partíjen en twee
maal een qelijk spel. Drie wedstrÍjden'voor heE.einde van de'compeEiEie zou héE

, dus kunnen. zenuwacht.ig eI gespannen arri--veren de spelers bij LENS, -.ttaÉiina ei spoe-
di§r'een zuèht *ran vérf ichting'.i1figaac als
blijkt ddt nuinmer "Ewee in de poule y.erlo-
ren heeft. Die zijn'.we dus kwijE.,Nog één
tegensEander Ee gaan. Er wordt gespeeld
tegen HMSH, de laags tgeplaaÈ sEe uit de i

competiEie, er is dan ook (bijna) niemand
; die Ewijfelt aan een. overwinning...ook de

scheids heeft bericht van de bond gehad
dat LENS nog ééh punÉ nodi§ heefE om RKÀW
definiÈief achEer zich Ee 1aEen. Langs een
koud en winderig veld dat. meer aan de win-
cerstop doet denken dàn aan de zomervakan-
tie staan veel ouders, ook van andere
Eeams (complimenten) , die "ijverig doende
zijn een gràce r,ews wlag i,riridwàst Ee Ínon-
t.eren. De wedst.rijd zelf is ronduit slech-

't., nervositeit. overheerst en gèIukkig kan
er 10 minuEen onEspannen gespeeld worden
om HMSH Ee vellen. Na 10 mÍnuteri 0-3 en:'rust.stand Èevens eindstanal. O-6. De oplet-
tende lezer kan zich dus voorsEellen hoe
verheugd ook de scheids,was het eindsig-
naal te mogen -vlaggen. BoekeEEen bloemen,
zoenen, ook voor Leo, vuurserk van wi1l,em,
neg meer vuurwerk len allemaal op èen win-
derige foto. Bij LENS Ehuisgekomen st.aaE
er overheerlijke taart en limonade en
deelE Paul v.d. St.een aan iedere speler
persoonlijk een kampioensErofee uiE. Ie-
dereen uitbundig??, nee, Eoch nieE echE.'
De spanning lijkt van de spelers afgeval-
Ien en heeft z ich . omgezét' i.n een welver-
diende maar duidelijk zichtbafe loomheid.
Succes moeE je koesteren en daE doet ieder
op z'n eigen ingetogen wijze.Heel ,mooi,
Mohammed, Nino,,Jeffrey, ÀbdeI, Nie1s,
Raymond, Bas, sebastiaan, Martin, Ran-
ge], Roddy, Robbie, Robbert,' Doganl Ju11ie
zouden leren voeEballen dit seizoen. Maar
onder }eiding,van cpach Leo heeft dit ook
zijn vrucht.en -aegerorp'eh iri de worm van
heE kampioenschap in poule 3 en dat is
kLasse voor een c2 team, maar klasse die
pasE bij,jullie en bij LENS. Gefelici-
Eeerd.

1-6
4-O
2-4
L:2,

-lelefdqs. 19 april

].ENS À1
Í,ENS Bi
LENS 82 . '.. ,. -
],ENS 83 ... .

westlandia E}2 
- -

II',ISH] C1 : {'"-
Schioluiden C3 -
VELO C4
I,ENS -D1 .,i . -
LENS D2 " .-

:^ ,ruveniàà ór ; -
VCS D2
],ENS D5. LENS ET
I,ENS E2
LENS E3
LENS E4,IENS.E5 :' '.
IENS E6
ODB F1 : ,..

RKS\"IM F2
IJÀKWÀ F5 - '

GSC/ESDO F6 . .-
ouick Steps F6 -
MonsEer F5 "

verburch A1
Gravenz. sv 81
ZoeEermeer 82
FuIl Speed 82
LENS 'Cl . .', . 

.

IJENS' C2 ' .. :
I,ENS C3
LJENS C4
vredenburch D1
HBS D2,
r,ENS Di .' . ) .

LENS D4
IJÀKWÀ D5
RKDEO E1
Quick E2
Quick E4
HBS E5
Monster E7
RKSVM E3 ]. .

I,ENS F1
LENS F2
IENS F3.'. . ,.
I,ENS F4
IENS F5- . :
Í,ENS F6

1
1

3

3

I
6
9

1

1
7
9
2
4
3

3

5

2
4
1

L

5
0
1

.3

.: 6

.8

.1

.0
,0
.6

.0

.1

.3

.5

.3

.4

.1

.2

."2.,
)

.l-
,' 1
.16
.,3

.UERSLAGEN

Ter beschenning van onszelf
woÍdt. aangeboden copy van wrgd-
strij dveÍslagen dooÍ spelers
zelf geschteven of in geval

van twijfel door ons TexterT'ijk overgeno-
men en zijn gerneÍkt met een * (de Íedact.ie)

IJENS 82 - F.C. ZOETER!íEER (4-3)
door de enthous iaste suooorters

I^lè begonnen deze vredstrijd met. voIle moed-
,wanE we hadden al de uitwedsErijd verlo-
ren. ila een paar minuEen stonden we meE 1-
o voor, maar deze sEand werd a1 snel' rechE
getrokken. LENS ging opzoek naar een Ewee-
de doelpunÈ en vond deze ook, maar ook op
dit doelpunc had ZOETERMEER een anÈwoord.
Vlak voor de rusE kregen we nog Ewee pe-
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BekeÍíealstrud Í,ENd c4 ' HDv c1 (2-4) :
d='l-ue.I.l"

v{aE een wedstrijd zo moeE ik weI openen' '

.Ë; àia ,rè.Àfag- HDv was een Eegenstander
ài; ;;k", niet onderscha[ mocht crorden' -.
;;;;;;-;"; begin ar aan een vredstrijd die

' à"-tài* "à.t nii.r" Michers zeker waar maak-

ËE ;iàö""étuài is oortos" ' 'rurlie speelde
de besÈe wedsErijd ooiE' Bekervoetbaf ts
cÀ"É.ta".s je móet daar in te zien over-
i.""" a"t de-beuk moest er in en dat had-
àen-íuffie goed begrepen ' Er werd voor
ètte- cent. iméter gras geknokE ' Jullie Iie-
ien je niet beÍn+loeden door de bouw van
àà rÉget scunaer. 'HeE wapèn van -de bYi-t',en.-

spef ierd goed gehanteerd waardooÍ HDv ar
vioeg fn dé opbóuw werd Eerug gefloten'
ffpv-íi"f dit -één keer Ee omzeilen en daar

, siona ae O-1 op de klok' Even van slag en

. ióv proriteerdè meteen (2-0) ' Halweruege
àÉ'"èi"t" helfE een t'erugspeelbal dre in
à" nà"a." van de keeper belande' vrije" - '''i-
ii"p-i" het 16 meteigebied' Nu is het vol-
àó"-" .i: zo daE een vrije Erap i" 9t 19
iiti:a í" tweeèn moeE' De sche ids. besl iste
andeis waardoor heE O-3 werd. Protesteren 

-
Àie1p niet. Nu waren jullie pas echts kwaacl

àrr-àè ,"rutct e zou niet, rang op zich.laten
wachEen. HeE Eeken van de aanval was gege-
ven. Nog voor rusE scoorde ju1Iie Eegen

li-rl . Ín de kteedkamer de bekende verha-
iÉr, ore, de beslissing. Meer te motiveren
i,àËtà"-niec meeÍ. HeE begin van de Eweede

helfÈ weer een sEerk aanvallend C4' -Door
gÀéa =u*"t"p"I kwam dan ook de tweede.Ere-

'ÉiÉi iz-sl . Erzouden nog spannende.minu-
I""-"àfgu". HDv in moeilijk heden ging
i"ifie íitAaqen. Door wat. schermuEsel ingen
íerden zowel-een speler van IJENS als van' 
HDV van heE veld gèsguurd hierdoor kwam er
mèer ruimte waar ÉDv dankbaar gebruik van
maakte, mede omdaE jullie op jacht' bleilen
oaan naar de (vetdlende) gelijkmaker' zo-
àrÀ je 

"aat< 
ziet ln heE voeEbal de aanval-

lendé paruij krijg dan een doelpunE Eegen
(2-4). De Èijd oà hier nog wat aan Ee doen

. was t.e kort. Onze dr'oom was over' ResEeerE
uil""n.,og de compliment.en aan jullie voor
deze Eè§Eà§!.I§SEE Partij -

. vEr,o c4 - LENS C4 door: Melis

Na julIie nogmaals een compliment gegeven
te Àebben, moesten jullie het nu opnemen
iàgen ae koploper van onze poule' MeE een
sEiaffe winà over het, veld was het niet
makkelijk om de passes goed te laten aan-
komen. ,Jul1íe kwamen nog wel oP voorsprong
maar Velo j-n niet voor'nieEs koploper en

'ook deze weeÈ waE scoren is. RustsÈ'and 1-
. 1, ondanks de goede kansen die julIie ge--:.
' tàa nelu"n. I'teÉ de wind Èegen in de E$reede

nuirt *us het aI snel gebeurd ' velo had
alweer (ook door een elgen doelpunt) 5x
heE neE gevonden voor daE juIlie terug-
konden séoren waardoor de eindstand 6-2
;;;.-N" moet Ik wel vermelden dat de stri-
id die iullie hebben geleverd anders was 

.

Éun cegón HDv (misschien had de wind deze .

ook wel weg geblazen). zaEexdag HET rJENS -
tÀrrrnoot *àairat ik denk daE jullie vast
;;;-;ii" toeschouwers wilren laten zien
tà" i"ffi" kunflen voelballen met goed sa-
;;;=;;i en mooie doelpunten' ook de vechE-
lusL zal dan weer te zien zijn' succes en

,éài prerier tijdens het tournooi '

de LENS'rewe

r,ENS E6 - RKS!,}I É3 l?-'21 eoqr', reo

In de le wealsErijd tegen RKsvM hadden wii
eèn'ó"genaaig paÉslaag gekregen (15-1 ''.'
,èlC jJ""ogl .-uàar dezé zacerdas voelde ik
aàn óe scémming daE onze proeg dit' een
Ëeef'una"r" weàstrijd zou laEen worden' Ik
kreeg gelijk. MeE bij vlagen wergaloos-
comUInàtieépeI deze Eegenslander geheel
oveklast (dàt vond ook de leider) en kwa-
men w1j op eefl 1-O voorsprong (Nikki) ' R'
kwam góed Eerug, na een kleine verdedr-
gingsiout (1-1). Na de rusÈ kwamen we e'eer
Í.ra! op voorsprong door een onhoudbare
knal vàn Gregory, maar door helaas weer
een verdedigJnggtout kwam'R. weer langs-
zij. wai *.id ldoot blessure) gewissléd env
Leioy nam zijn plek over onder de 1aE'-,

"r'liciràer en sàndèr waren weer ouderereEs' op
.dieef . nikri, Taoufik en wouter onnavolg-
baar. Carlos efl Gregory hebben de t'egen-

"ià"aut 
hoofdbrekenl bézorgd. zowe] A!v'i

ài" r,"toy keepEen priÍna. Toen de scheids-
rechEer (primà gefloren Thea) afflooE en
Éerecfru nèt aoetpunt afkeurde, sloeg bijna
de vlam tn de pan- DiE soorE situaties bij
jeugdvoeEbal hoop ik nieÈ" meer tegen te
tromèn. ';

íuventaB D1-iENS D3 (o-7) :

ïgÉLcryre4jry-
Op naar ,fuve. !,IaE een mooie aécommodatie
hèbben ze daar. Een gezellige kanEíne, een
oDen haard meE een zíthoek er omheen ' Bo-
vèndien een prima en schone kleedkamer '
Bonuspunt. Ook nog, heE kan niet op, een
goede scheidsrechÈer met de broodnodige

'-Érno.. Die humor wàs nodig, l,anE 'luve kon
maar 9 man op. de been brengen die echEer
$reI konden bàIlen, vooral de keeper' À1

gatw kwamen de kansen voor Í,ENs maaÍ die
íerden niet benut- Dan een Èegenaanval van

'Juve, maar Àdrie van Tichelen, Pardon,
-Mark is weer onpasseerbaar. DirecE daarop
LENS aan de bal en Thierry rondt keurig af
O-1. weer 3 minuten laEer lob RieEish 0-2'

. lay-out / 8raÍlsche vormgeving:
C.J. Alting en A.C.l' Mlltenburg

veÍwerking: . .. . woensdagochtendklub

oplages ...... ' ó00

LENS-huisdrukkeriirepÍoductle:
M. van Zilfrtout

' Ei oei a"itirig;" dantaveítumtin copl 'de LENSREVUE' - 13 -



.''.
ouài q.uie ,rLtt èen beste voorzeE op vol-
r.""-aíe a. bal in heE doel stifE 0-3' In
àË"trEàaà herft r,,ordt Juve gëcomplet'eerd
met naar mijn mening 2 C-spelers, d1e-ge-
;i;" h; stó. ttog tweedejaars zijn ook'
raààr.t Lsws nieE uit wants ook die Ewee

Ï;;;";-;;ra vérdedigers in hun zak' En ja
nàói-aàu. gaae de " kweekvij ver 

. 
van EalenE"

"àà 
I,EWS wéer: aanvoerder Khalid I 0-4'

"Jórr"l-Baoi", 
volkan maakÈ af 0-5, Thier-

i"-".ni.e-àp de paal en pe t err'igkaàesende
Lrà1 oD de stof ,van Eddie 0-6, toE zl]n '

ËiriÈEpiàr.ói i it g..,o.get schiet rhierrv in
àen frirwèir'van spelers o-7 'blnnen' D3?,

segun.en Erik konde!.qij 'langszij koinen en
àóór goeae voorzeeten van RèIirano en stan-
1ev kón Erik de voorsprong vergroEen naar
a-i- tom wisE verder z'n doel schoon Ee

. houden.

EindsEand 2 - 1:: ;'.' !: it
. . !. .i.1

Àfqelopen zaterdag +erErokken lre naar RKS-

vtrl i.t lras een sEerke te§ensEander, doch
'onze bovs vocht.en als leeuwen' Ouders zeL-
den enoim genoten Ee hebben van de 2 cor-
nàis ale .í doót de wind aIs heE waÍe in 

'

wèràen gellazën (2-o achEersEand) ' rn de '
2e helft ging olusegun mee naar voren en
ààt- iè""rÉu"ide in éen doerpuit -van Erik'

DreamEeam.

PS: we staanl Èor.rruun meE 3 punten voor-

"oiönq'op 
HwD2 en we hebben een beter

àààr=iràà. r,ENs D3 wordE kampioen en'dat

"àà"-r" vieren ook ! worden we onverhoopE
iàe dan vieren we daE'aIs een kampioen-"
schap. . Waarvan akEe. . -

3). Een goed ingeschoten corner wan ODB 
-wertl haró ingekópE (2-3),. nu werd het wel

heel erg spannenà, ODB bleef jagen op de
oeliikmàker maar door een goede counLer
ía., íens, volErok volkan heE vonnis (2-4)
en namen vij de 3 punEen mee naar huis.
Jonqens, 'onàanks dàc wij deze parEij ge-

. ronien hebben wond ik juIlie vandaag ver
onder iuIlie niveau hebben gespeeld. vol-
qenale íeek qaan wij , zoals gebruikeliijk
íeer ouderwéEs voeEbalten. Menno nog be-
dankt. voor heE verzorgen \ian de spelers
Lijdens dg.ze. :{ed:t1ijl.. :. .' .

GSC/ESDO F1 - r,ENS F4. (1-5)
de RS en de MOE ERS

:'YÍ ,'1
. In Eegenstelling Eot. vorige -week.konden 

de
boys van F4 elkaar weer gced vlnden' u:'E
moËsE.wel leide4 LoE goed veldspel en kan-
aen te .'over.. Helaad xesulreerde dat in de
ler helfE nog-niet Eot doelpunEen, màar de

' EemDeratuur was laag èn de spanriing hoog'
re -kwam 

mets 1-O achÉer en-walste daarna
over. de EegensEander heen.' Jongens !99 een' 
compliment-daE jultie je mondje hielden'
Thomas: bedankt voor het invallen.:.
Í.ENS F5 -' Quièk stèP§' (0-16),' '

.' '. dóor: I<À&IN-EE8§QoN
-"' ' +- | -,'

,llrmmer' jongen's het $rou vandaag niet echt
ri]Íikén.-teiwijl in de 1e helft heE er Eoch

. we1 op ging lijken..Marvin en Rene. die
speelàen piima samen en Ischa keepEe ujË-
stekend. i4aar de'inzeE van de andere ion-i gens was natuurlijk ook,klasse. D-,f> kreeg
Àog èen harde bal Èegen zijn hoofd en. 

-

moést ewen aan-de kant. Daarna Eing hij
weer moedig door (goed zo). In de 2e helft
ging het echte waE minder. .luI1ie moet.en,
.iar[urlnjk ook. irel naar Qe leidsEér luis-
Eeren. Dus blijven overspeleh en wat meer
aanvallen. Met. een.beetje. meer zelfver-

. Erouweí kuirnen jullie het beÈt.',veeI suc-

ODB F1 - LENS El (2-4) door: RtruD van HERP'
OD deze Eoch vrel koude' zaterdagochtsend
möesren wÍj a1 vroeg uiE de veren' Er wercl
zoals gebruikelijk verzameld in de.LENS-
kantiné'waar het aI gezellig druk was'
Vandaaq kwamen wij wéer eens Eegenover ODB

rà Àtràn. rn de kleedkamer werden Damjan
ón óàrt uitgebreid gefericiteerd door lei-
der, spelers en supporEers van LENS Fl ,9n
,àt *u'rO eÍ hard gèzongen. (D.. was vrijdag
iliio'o.r"""u (7)-en u: zou op zondag zijn
Éste-rériaardaq-vieren) .' Na de. feliciEa-
ties weró de o[scelling bekend gemaakt en '
kon LENS de 

"wei in' Í,Ie begonnen'goed en
namen,,.àl'snel ,de 1ej-ding door een goal van
volkanl'.5, àinuten later Eekende Ferdi (0-
z) aan. Na deze Ereffer werd er nieE meer
Éci,i 

- 
seroetUald en kregen wij EerechE een:'

goaltje' Eegen (1-2). Na deze waarschuÍ',rng
íera ér niét veèr beEer'gèspeeld en dit
kreqeh de "kanjers" in de rusÈ duidelijk
là-Éàiun. rn dé 2e helfu kwamen wij zwaar
oiàer druk Le §Eaan en oDB had.gezlen het -

sDelbeeld recht op de ge1íjkmaker," maar
zàafs zo waak- gaat de tegenparEij dan meE

de eer sErÍjken, één van de weinige uiE-
Èraken van írws werd'door Ferdi benuL (1- ,

ces en toE zalerdag !

MoÍr8ter F?
-- r,Éus re (3-1)

door: GUNER í leider)

r.ENS F2 - " . r'1-'- ',' door: s.s. oTTERSPOOR

Jónsens sorry daE ik verleden week verge-
Éàr,-*u= den itukje Ee schrijven over die
schitteiende .wedlErijd, y,aaÍbij jullie a1

' snel inet een 2-O achterstand kwamen te
zitEen door goede uitvallen van de t'egen-
oartii. het was bijna onmogelijk om door
ir,.,r, ,érdediging te komen. In de rust kon-
à"" "ii de ÉacÉiet bespreken en.dat hielp . r
en dooi goed samenspel Eussen Romano, olu-

wE moesEen om'8 uur verzamelen, 'het werd
8.30 en we waren nog sEeeds nieÈ compleet..
Dyllan, Gayond en serhat waren er nieE en

- zè hebben ook niet afgebeld. t'aren ju11ie
" soms bang voór de'honsters? we gingen

uiteindelijk meE 7 dappere mannen naar- Monèeer tbe. we vertelden mekaar in de
auEo nog wat enge monsEerverhalen. Eenmaal
aangekomen bleek -het. allemaal we1 mee te-: walten; srel begonnen we,.wàt voóïzichEig ,: aan de wedstrijd.en stonden snel mec 2-0

. achter. omdat ;e ee.*dinig ràaà hàdden spe-
elde een -èpeIer vair de tegenparEij met ons
mee. we gingen er..stevíg Cegen, aan en kre-
gen enkele kansen. .Iammer. genoeg konden we
nieE allemaal benuÈden., HeE ,IlJerd uit-einde-
Iijk 3-1. ook bijna"alle penelty's glngen

-erin. ,Jullie hebben met leuk voeEbal en-erq'hard werken iedereeh verwend. Wel moe-
teí j,]ff ie.opleÈten daE je de bat niet-afpakt' 

iran- je feamgenoten. A.s zaEerdag is
natutjrlijk iedéreen aanwezig.nToE dan !

'\ - f4 - '':d"'tÈrusnevut' VERGEET DE COLLECTEBIIS tbv hqt ZWALUWENIOERIVOOI NIET_.; -i-,,-,t.,. _,:



DE LENSREVUE

weekilad van de v@tbalvereniging LENS

70e jaargang, numnier : 34

í7 apil 1997
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LENS

TERREIN en CLUBGEBOUW ALGEMEEN SECRETARIAAT CONTBIBUÍIE BETALING

Sponcomplox "Escamp l"
H6ngelolaan 600
tel.: (O7O) 366 13 t4

P,F. Gtons
RogentgEselaan 49
2562 cN Don Haag

tel.: (o7O) 363 54 l8

POST-bank :

RABo-bank :

33671 I
129924229

sEKo : soniorenaÍd6lino
sonioren zondag / ze8l
w.J.M. Heijn6n; rel.: (o7o) 346 1O 88
G.J. van der Kloii, tol.: (o174) 4l al 49

SEpA.eflE:
A.c.J. Miltonburg, t€|.; (07o) 30 99 291

'. c.J. Alting, t6l.: (o7o) 389 98 75

BARKO : Baícommissio
mw R,P. 8ruij6t6hs, tel.t lOTOl 397 97 22

do CLUB van 1OO

H. Hopponbrouwors, tel.í0701 325 07 89
AKKO : A odatiëcommissio

sonio16n Zat€rdag
J.C. Ham, 1el.: (O7O) 367 S6 87

W.J.M- Hoijnon, tol,: (070) 346 1O 88

EKo : Evongmentsncommissio
JUKO : iouodafdBlino
P.J.M. v.d. sto€n, tel.: (070) 397 01 54

SPONSOFZAKEN:
R. v.d. Hook, tol.: (o182) 521353
H. Kooycnga, tol.: (O7O) 397 72 94

mw D. van stÍi6n, t6l.: (0701 361 52 Og

@!!TÀI9BIE9!IN§§!EZA[EN
A.'B-Gravondiik, t6l.: (O7O) 323 70 33

TRAINERS:
P. Bos, tol.: (O7O) 368 03 62
E.V. Gans, làl,i loTol 325 77 2a

t---
I
I

-'lt
I

van de redactie

Lever copij ,66" ,nqandcg in : redactiebrievenbus, clubgebouw of Hengelolaan 981,254í GG Den Eaag
(wijzigingen tot maandagavond mogeliik)

UITERSTE INLEVERTERMUN COPU :

maandag 20.00 uur ln het klubgeboulv wedírijdverslagen : zondag 16.00 uur

e-mail : amilten@worldaccess.nl / fax : (OZO) 30 99 293 (nieuw)

(op maandag uitedijk tot 16.30 uur)

samenstelling Bestuur
r- ------'l

^E E,
,VOOBZITTER :

J.G, Colpa
LID (VICE.VOORZITTERI

W.J.M. Heiinon
Tel. : (070) 346 l0 88Tèf. | (070) 354 19 74

LID :

A,'s-Gravondijk
Tel. : (O7O) 323 70 33

OP ZONDAG 20 APRIL speelL IJENS L de laatste
Ehuish,edsErijd van diÈ seizoen en voorlofig ook
de laatste EhuiswedsErijd in tweede klasse. Ver.-
burch is om L4.OO uur de Eegenstander en zij' ';

kunnen ook nog degraderen. zoals er vorige week
a1 geschreven werd Iijkt. het ons aantrekkelijker
om verburch mee te laEen degraderen ipv Roodenbu

SECRETARIS :
P.F. GÍons
Tel. : (0701 3e3 54 18

LID:
P.J.M. van den Steon
Tol. : (O7O) 397 Ol 54

J
rg. wij kunnen dit uel vrillen maar LENS

moet dan a.s. zondag zeker winnen van Verburch en dan nog is het de vraag waE de
resultaÈen van Roodenburg en verburch zijn in de resterende wedsErijden.

nieuws uit de
. bestuurskamer

Bamt u al lid van: DE CLUB VAN 100? 'do LENSREVUE' 1

,:,,



,r>>, wij ho-:en. echEer daE. LENS 1 de wÍnst zal grijpen en dat de supporEers van LENS
ook weer eerà aan hun Erekken komen. HeE spreekt voor zich daE we veel aupporEers
verwacht.en bij deze Iaat.st.e Ehuisuledstrijd en waE ons beE.reft komt. u..gerust aI om 12'00
uur naar LEIS toe. Dan speelE. LENS c3 een voorwedsÈrijd t.egen verburch. Altijd leuk om
te zien en rraLuurlijk ls er ook weer een groEe loterÍj. Tot zondag op IrENs !!!

DE HAAGÍ,CHE COURANTCI,IP , ' .

Inmiddels is de Eussenronde al weer gespeeld. ZaI LENS 1 gevronnen hebben van ZoeEermeer
??? ÀIs diE zo is dan staaE op dinsdag 22 aptíl de Eweede ronde op het prograÍiuna. MeeÍ
nieuws in de Haagsé courant van woensdag 16 april of op infothuis EeleEextpagina 690-
Even naar IENS bèllen mag naEuurlijk ook. Ook bij deze wedsErijden zljn toeschouwers
van harE.e (gratis) welkom.

ÀTTENTIE I,OTERIiT ÀTTENTIE LOTERI\, ÀTTENTTE I,OTERIJ

zondag a.s. tijdens de laatste thuiswedsErijd van het. seizoen natuurlijk
weer een speElerende loEerij met ditmaal heel veel prijzen en prijsjes en
ook nu ge3.dt dat u bij elke àankoop van 10 logen cheques tet waarde van
Eaar lLefsÈ f ]-25'-- ontvangt met daarbij ook nog eens eèn kans om een reis
naar de Oh.Epische mnterspelen 1n Nagano, rTapa!'te winnen. Het is dus de
moeite waard het te proberen. via de opbrengsE sEeunt u onze club en u moet
maar denken niet gekocht is altijd mis, zowel voor u a1s de club. .

\
È

'Àg

advenentie

ÀTTENTIE LOTERIJ ATTENTIE LOTERI.T ÀTTENTIE I.,OTER]J

openen

10.00 uur

KEUKEN

sluiten

HET BESTUUR

BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
ZÀTERDàG 19 april

Henk en Joop

Manuela en Jacky

EIi'SPRINGERS GEVRÀÀGD

. . . . . . 
*:'*."*:"":i::

ZONDÀG 20 april
openen . . Tinus en Hènk

IO.OO uuï Rina, ,Iacky en Mànuela

L3.00 Rein Heidel

' stJspntNepRs GEvR.àÀcD : .

KEUKEN IIIE O WIE ?????

KIJEINEBÀR....i.,rJEEN

WORST-SOEPSTÀND . . .loop en.Gerard

stuiLen .- .- Rina

adrcÍrak

Computercentrum

Fotokopieservice .

Nu ooh CANON digitale lotokopíe
in kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Pri41u n van,accep t o'9irCO )tóvn-ttib
Q tie- tnni n g

Ur.; (,er rotrwile artres vcor hel vollgd g v€t-v/eÍhen !,arn u\,/ lnor[nqs
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NH

heÈ Club van Hond

sorrv! Ik was even mec paasreces' Àccu -oPladen 
of zoieEs' Het voeÈ-

balmèkka spanje diE r.".i-EË-'óànt 
'"oÀi d"'cr'u terwijl het eerste de-

oradeerde. HeE kan ,,iet-aitiio rozengeur en maneschijn (is dlt
ïlïËËi"-ià.""i"."Ë uo"rjÉ àoéazt 'iJ"' seedorr maar even opsevangen'

íiie zaE ook in een alp-'i"iíóIàil "uÉi'i'àpro"oom 
zouEendijk' hij heeft

Ëiia.ï"s-à"t het verwèrken van nederragen'
20 ÀDri1 is de laatsEe fË"i"rèa"irl:a; he1_aas- ben ik verhinderE, maar

;Ï"Ë";;;t;;tàl xó*-àir""--nàài-t,àt r'Étràverd' vast de warmins up voor

een nieuvre ronde van 
"t^'"ËéEËuïËÀ*pét' 

it iu 
"t'' 

t'ucuurli'ik voor de crub

'an Honderd. De ctublede; iàiàà" "b deze.manier alvast bedankt voor

#Ï ffiï';; il"à"Ëiér""Ëiià;;G' frij trjre'' nos op e'eIke wijze ee

erd geizoen zullen afaluiten '

uiEsDraak van de week: "vergeex de mooie dingen -niet'! ' GegroeE' Henk Hoppenbrouwers

;:;:ï';;'È àËïaI-r]Ëàr. ,"àà!7-Ài: ""n 
punt seÉaard' t'och wer knap!!!

55(B)f o n

MINI VOETBALTOERNOOII ,: :

MET AANSLUITEND
BARBECAE EN LIVE MUZIEK

VOOR ALLE LENS SENIOREN EN A-KLASSERS

PINKSTERZA TERDAG 17 MEI 1997 VANAF 17. 30 UUR

EN/OF VBAGEN.

Eent u al frd van: DE CLTJB vAN 100?

\.

Als sportieve en vooral gezeÍllge afsluidng van het voetbalseizoen wordt er op pinlGterzaterdag

l7 mei a.s. vanaf lT.jo ruiËàn riniroïtbaltoemooi georganlseerd voor alle LENS senioren en de

A-klassers.

Het minivoetbaltoemooi ..... Gespéeld ?l-worden in poutes op eenlulf speelveld met teams van ó

öffi;Ëiiio. *.oci;* a.la à 2O mrnuten zuflen duren. Voor ervaren scheidsrechters zar

worden gezorgd

lngeschreven kan worden peÍ team maar ook individueel, in welk geval de organisatie een (of meer)

teams zal formeren. Voot aifLïriOetiii<treiO zowel aanmeidingen vàn zondag I ím 8, zaterdag l'
zaal I tlm 3 als Al zlln van harte welkom'

De overige ingrediënten voor een gpzellige avond"""'

i; '- - ::

Na àfloop van het toernooi wórdt vooi spelers en hun aanhans eqn gez-e!!ig! avond georganiseerd

MCt BARBECUE CN LIVE MUZIEKVAN OeL'*S *'ALIEN CUBE'

rDe eigen biidrage voor de bartecue bedÍaagI sl«hts f 10,- waarvoor drie soorten vlees met garni

;ilË;Có;Ë0. Overigeniis à. OatO.cue niet verplich! wel moet vooraf ltiervoor worden

ilö.-ir;il; àn O.urlO i.i.r. O. irtóop van het vtees. Wet zal de keuken na 20'00 uur worden

;:Ë;;:V;"; Je àranr,les'iàiot-oie avóno een speciaal (sesubsidieerd) eenheidsurief'

AARiZEL NIET EN SCHRITF ZO SNEL r'lOGEttIK lN
. 

INscEf,UrFoRMl,LIEBEN zu,l,w i,tl pB laxvoElj§IoBDEN vEnsPBEID MA^R zUN fi)K TE VEIREUGEN

acETm DE DAR, nu wu. mffibÏ éÉnl*í vln nrn n EIr, wÀAR U OOK TEf,ECET f,AN vooR INFORMATIE

'doLENSREVUE'-3'

.l



advenende

SUDMEIIER ZONWERING

zuiderparklaan25 DEN IIAAG tel.:323 35 A

Se rorena t
WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tiid thuis uit ktasse sc hter

18
23

vr
wo

aPr
aPr

20. OO WESTIÀNDIÀ
19.00 SEMPER À],TIUS -

I,ENS 2
],ENS 3

47047 Schilp
77452 ' , Schilp

N.N.
N.N.

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPOBTHALLEN ziin BEKEND

Senio EN ZATERDAG.
UITSLAG(EN) :

DE POSTDUIVEN - IJENS 1
I,ENS 1 - SCHIPI,UIDEN 1 .
*= beker

WEDSTBIJDPROGRAMMA

I -. 1*
7-4 \-

datum tiid thuis uit scheídsrechter veld

19
26

z7
za

apr
apr

14.30 CROMYjJIET 1
18 .00 r.ENS 1

- T,ENS 1
- WIK 1

33745
337 52

vogelesang
N. 1

LIGGING TERREIN : cromvlieE - Anna Bijnsraan, ingang RederijkerstraaE (070) 388 83 s2

BIJ AFKEURING : trainen om 12.45 uur - verplicht afbellerbij nieE komen t.rainen

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
Gerard Sinke

t.el. :
EeI . .

(010)" s21
(079) 362

80'
59

N

39
85

Sen
o
IOren zoNDAG@

UITSLAGEN
(BEKERVíEDSTRIJD)

LENS 1 -. ÀDEIJMRS

zondag 13 aprll

thnderVelde /NtVeentje ffiffi
Zlnkwcrt 27
2544 ÉG Dcrr Haag -
Tcl.z O7O-166ll14
Íax.t 07O-1675191 .

ZoatcÍmeer
Tet.: 079-16lO2ll

4 0

ÀTTIOR 2
VREDENB. 5
LAKWÀ. 6

- I,ENS 2
- tENS 5
- LENS 6
- soÀ 5
- I,ENS I

LENS 7

L-2
1-3
1-9
8-6
0-0HMSH 7

- 4 - 'de LENSREvUE' 26 aprll: voonondm ZWALUWEN veldtoenooi
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
§che,i síachler veldlh is ult

zo 20 aPr

dI 22 apr

zo 27 apÍ

- VERBURCH 1
- I,ENS 2
- REMO 2
. IJENS 5
- IJENS 6
- VOORBURG 8
- GR. t4, IMC 5

sheombarsing
Rietkerk
HoI lander

14 .00
11.00
11.00
12.00
12.00
13.00
13.00

],ENS 1
RKÀW 2
I,ENS 3
TAC', 90 4
vros 5
IJENS 7
I,ENS 8

5632
7 346
919 9
48388
L2230

K.
P,
F.
N.N
N.N

15
10
L7
84
03

325
34 5
323
361
390

s5
s5
Q?
Só

I

2

- LBNS 1,

- ÀlTroR 2
- I,ENS 3
- VREDENBT]RCH 5
- OUICK STEPS_ ÀDEIÀÀRS 4
- DHC 8

vriendsch.
vriendsch.

5639 F
7353 P
9205 iI
10520 N
L2237 N
13688 N
vriendsch.

. v.d. Berg

. Millenaar

. Macco

.N.

.N.

.N.

2

18.30 evenÈueel 2e ronde Hc-cup Í,ENS 1

1DSO14.00
11.00
11.00
11.00
13.00
11.00
13.00

I.ENS 2
svH 2
I,ENS 5
I,ENS 6
],ENS 7
I.ENS 8

1

2
3

TOERNOOIEN: zo 11 Eel Í.ENS I KRÀNENBURG TOERNOOI

TRATNTNGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
IJENS 1 t/m 2
LENS 3 en 5 t/m I

worden door de trainers bekend gemaakt
aIs bekend

AFSCHRIJVEN LENs 4 À. de Groot
t{, Heijnen
!'. Sekeris
R. ScholEen
z. Gungör

aanvang 10.00

Í,EN
LEN
],EN
I,EN

te1
te1
tel
tel
Ee1

(070)
(070)
(070)
(079)
(0?0)

50
88
30
16
33

tel .:
Ee1. :
te1. :
tel .:
E€1. :

(o70) 32't
(070) 380
(o7o) 357
(079) 331
(01't4J 29

coÍrÈactperBoon wedstrlJddag ! Berb Vierllng - teI.: 05 54 67 31 54

LIGGING VAN DE TERREINEN :

KasEelenring
Àagje Dekenlaan
Melis stokelaan
van ïlylsporEpark
EÍasmusweg 2

Leidschendam

ZoeE.ermeer

EEN OOGETUIGE SCHRIJFT

RKÀW
TAC' 9 O

vros
DSO
svH

15
t9
94
91
11

.1''

04

59
56

Àr,TroR2-LENS2(1-2) door: M. ÀPONTOWEfL

Terug van weggeweest heb ik weer vJat. nieuers over heE 2e. Na eerst. opnames te
hebbén gemaa[É voor heE programma 'ontdek je plekje' kwamen we in Langeraar
Eerecht waar we voor het eerst diE geizoen AlEior tegenover ons kregen- Een
goede ploeg die ons de 1e helft druk bezig wisE Ee houden en zelfs met een
lenaley Eeaen wist.en $re meE O-O de t.hee Ee gaan benutEigen. ,Iack hield ons dus in de
iace dé 1e helft en daE is zeker een complimenE waard' De 2e helft kwamen we een
kwartieÍ voor Eijd toch 1-O achE.er, maar door keihard Ee ererken konden ee door
doelpunEen wan Dénnis en Hakim toch meE de vrinst naar Den Haag terugreizën. MeE nog 2

wedsÉrijden te gaan, díe we allebei moeten proberen Ee winnen, kunnen r,re Eerugkijken op
een leuÉ en goeà seizoen en wie weeE eÍndÍgen we nog bij de eerste vijf!

Bent u el lid van: PE CLUB VAN 10O? 'de LENSREVUE" S -



Irrtí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEÉN CONTAKTPERSOON en

Hiotaruia", A en B jeugd: paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel

Hoofdleider

HooÍdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

Hoofdleider

HooÍdleidel

D-ieugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo Straub
telsfoon: 367 01 21

397 01 54

Harry ter Linden
teleÍoon: 06 52 706 1 56
Ruud van HerP
telefoon: 367 98 58
b.s.g.: 06 53 48 40 50

aPax*"rrré**lr@: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor do wedstrijd :

tussen 18.00 en 19.00 uur, bii de desbetreÍfende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 I 3 l4
(zaterdags vanaf 08.o0 uur gn doordeweeks * 30 minuten, en niet eerdor, voor verzameltijd)

Afbellen tÍaininoen: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraoen/oroblenD€-o : bel in eeÍste instantie de hoofdleider op!

.."*s-l9s#-9Í+tc1*.1..F_-"1._b..u.I-ry_iiÍ-".|..9P.-13]9.I9.19..n.a-.-0--8-,1.ï..ttttl..l..,-q#-s..-!E!Y-9:eLhs.tLlil.gslii
n {070) 367 O5 22

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

teoenstandar veld/tencin sam.k Lelftal dalum aan

A I 19 apr 14.30 Verburch À1 Ehuis v1 13 .30

09.00

ap
ap
ap
ap

apr
apr
apr
apr
apr
apr
apr

19
19
19
23

19

19

I9
19
19
L9
19
I9

19
19
19
19
79
L9

BI
B2

- 83

D1

D2
D3
D4
D5

E1

E5
Ë5

FI
F2
F3
ËlL
F5
F5

r i2.00
r 14.30
r 14.30

11 .00
14.00
14 .00

13.00
07 .45
11.30
13.00

Gravz . Sv E}1

zoetermeer 82
FuI1 speed 82

. thuis

. thuis
t.huis

EVENTUEEL BEKER

(vr) uiE Hoge Bomen,/Naa ldwij k
EVENTUEEI, BEKER

uiE..VrederusElaan-.
. uit Seringenst.raat , -

Èhuis VOORWEDSTRI,ID
uiL Noordweg,/l,r' ringen

EVENTUEEL BEKER

v1
EVENTUEEL BEKER

. . Ehuis v3 - -.'
uiE Huis te Landelaan
uiE . . Dedemsvaartweg

D5 .- rhuls . v 3

thuis
Ehuis
t.hu i s
thuis
thuis
Ehuis

. uit.

. uit.
(vr) uiE
. uic
. uiE
. uit

. Albardastraat
sp. p. Polanen/Monster

,J.v.BeersstraaE.
. Erasmugvreg
. Nijkerklaan

sp.p. Polanen/Monster

1
2
3

L2 -30 Westlandia 82

HMSH C1
schipluiden
verburch Cl
VELO C4

11.00 (auro)

')

3
è
c

c1

c4

14.00
08 .45
12.00
14.00

09.30
12.00
09.30
12.00

09.30
09.30
11.15
13.00
13.00
l-1 .15

09.00
1,1.00
10.00
io. oo
09.00
09.00

19
23
!9

19 apr
23 apr
19 apr
19 apr
19 apr
19 aPr

c3 (auto)

(auEo)

(auEo)
(auto)
(auto1
(auto)
(auEo)
(auro1

10.OO vredenburch D1 thuis

apr
apr
apr
apr
apr
apr

HBS D2
Juventas DI
VCS D2
l,aakkwarE ier
RKDEO EI
Quick E2
ouick E4
HBS E5 (vr)
Monster E7
RKsr/M E3

ODB F1 -.

RKSVM F2
l,aakkleart ier F5
Gsc/Esdo Fl.
Quick StePs F6.
MonsEer F5

v2
\t)
v2
v2

08 .45
10.45 (auEo)
08.30
r1.30

09.00
09.00
10.45
r.2.30
12.30
10.45

apr
apr
apr
apr
apr
apr

08.15
10.00
09.00
09.00
0s.00
08.00

-6-'aoLEtvsREvuE' 26 aptil: voo onden ZWALUWEN veldtoetoooi



r* zijn er vragen/opmerkingen neem.danrF 
's--avonds cónEact op de hoofdleider

its opstellingen als worige week
met ulEzondering van:

'àdvenenrle

WITTE KRUIS b'v.
Kobaltstraat 26

.2544 EV Den Haag
TeteÍoon: O7O-321 1227

GasaaeAssondefftB,U.
Kobaltstràat 26 2544 EV Den Haag

M.Brown i
O. en P. Dahoe
S.Àbdoelkhan (geschorst wegens nieÈ opkomen)

H.Sahin en V.Yildirim .

(beide geschorsE ÍÀ'egens niet. opkomen)
S. Yilmaz
!.!unay (ook bij C2)
R. U anse
D.cunay (ook bij c1)
I . \Tahangir
K.Akay
M.Kuik (bet.erschap ! !)
S.Kalicharan (gesèhorst wegens niet opkomen)

J . v. Osch
V.Tarba (geschorst wegens nieÈ opkomen)
M . Barghoual
T. Jankie
C . Burkan

SCHADUW PROGRAMMA voor 19 aPtil

-@

0
0

I,ENS À1 :
I,ENS B2 :

BIJZONDERHEDEN

aanwezig j eugdcommissíe oP
zaÈerdag L9 aPril:

P. v.d. Steen, L. Straub
' en B. vierl ing

meE
zonder

0

0

0

o
0
0
0

I,ENS

LENS

LENS

LENS

],ENS E}3 :

],ENS C1 :

I,ENS C2:

zonder
met
zonder
met
zonder
zonder
zonder
zonder

M.Àbarqi, R.v. d. Broek, N.Essiad, H. Habibi, J.Oosterveer, R. RasEa,
E.RombiuL, O.Ura1, R.de t{it.. Leiders: R.Àbargi en G.v.d.Broek'
M.Ah1ik, T.Àhmad, V.Badri, T. Cav, R.Dul.ndam, R.Mulder, v. Ramautar,
Y. Yanik.
S.Àinoel, W.Brittijn, G.Chamman, K.Hendrik§en, F.el Kanfaoui,
À. tratrlaas ingh, o.Éabah, L.sahin, s.sardjoe. Leider: F.BriEt'ijn'
T.Àwadi, t't.v.fqmond, G.Eif ]aar, N'Houweling, S.v' d. Kruk, c.IJi.Ía,
À.l2rifatóo=uin,-w.v.d.Meer, r,.straub. - Í,eider: L.SEraub' '

zonder

LENS
I,ENS
I,ENS
LENS

Éa.

E6:

D2
D4
D5

0

0

0

0

0
0

0
0

],ENS Fl :
LENS F3:

Í,ENS F4 :
I,ENS F5 ,

zonder
zonder
met
met
met

teoenstander uit/thuis veld/teÍtein sam.kelÍtal aanvano

A1
B1
B2
B3
c1
c2
c4
DL
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
F5

14 .30
12.30
13.30

RKSVM À 1
RKSVM B 1
RKSVM B 3
VRIiI
RKSVM B 2
TRÀINEN
RKS\TM C 2
TRÀINEN
RKSVM C 1
RKSVM D 1

RKSVM D 2
REGELT DE
RKSVM D 3
RKSVM E 1
TNÀINEN
TNÀINEN
ERÀINEN
RKSViq F 1

TRÀINEN
TRAINEN
RKSVM F 2
TRÀINEN

MonsEer -
Monster
Monster

Monster

MonsÈer

13.15
11.15
12.15

(auto)
(auEo)
(auto?)

(auto)

(auEo)

(auEo)
(auEo )
(auto)

(auto)
(auto)

14 .30
13.00
12.00
13.00
11.15
09.45
10.30

Monster
Monster
MonsEer

.13.15
'13 .00
10.45
13 .00
10.00
08.30
09.15

,,ETDER
08.00
09.00
09.00
10 .45
72 .45
10.00

E6
E5

en
en

09.00
10.00
09.00
1-1 .00
13.00
11.00
10.00
09.00
12.00
08.00

MonsEer
Monster

MonsEer
10.00

(auEg)

09.00
11.00 (auEo)

, 08.00en F5

Bent u al tíd van: DE CLUB vAN 100?

Mon§ter

Ae LENSREVUE. 7-

. uiE

. uit

.uit.

.uit.
- uiE

.,iri..

. uit

. uit
MET iÍI'LTIE
. uit.

:.ït'.::

. uit

. uic ;'



L ENS - VERBIIRCH, DE VOORWED-
STBIJD, SPELER VAN DE WEEK !!!

&, l

ua laulels. n .farilizrlruluy

Itrs ,.rtr '^\ hhÉiirirl(í i!tckrr«rc\. l:ik(trÍÉn. cnt.l'l)|lcf, \crl;nEkrlfllc\
<n u" tn,".-. ruirlcrnn.er pcli,rtckrrnps ku t tr h', t'í{ tclÉ(hL

È'rd,nn,lnir è.dÈr:r,ia DD,,.{,,'l."mr

advertsnde

Verzamelen LENS 17.
Verzamelen LENS 1.7.

uur
uur

op zondag 20 april speelt. LENS 1de laat-
ste Ehuiówedstrijd van dit seizoen' om
14.00 uur is verburch de EegensEander.
NaEuurlijk is er, weer een voorvredsErijd.
LENS C3 épeeIt om 12.00 uur Legen verburch
c1 . rENs ö3 leverE ook de speler van de
week die op de foto mag met zijn favoriete
speleï van LENS 1. NaÈuurlijk gaat het
team op de foEo met heel LENS 1. we ver-
wachten heel veel j eugdleden, ouders en
andere belangsEelléndón van tEI.IS bij deze
laatste thuiswedsEÍijd.

Dit is na-
tuurlijk een hele PrestaEies van Leo Meeuwisse en zijn sPelers. Het spreekE voor z ich
daE we veel toeschouwers vaí LENS aan de vrederust laan verwachEen. De wedscrijd beginÈ
oÍn 14.00 uur en als heÈ lukt, en wie twijfelE daar nog aan, snel terug naar LENS voor
de kampioenstaart en naÈuurlijk wat te drinken. veel succes LENS C2 ! I I

L ENS C2 KAMPIOEN ??? >>,,, als L,ENs

C2 zacerd,ag wint. bij HMSH dan mogen
zij zich kampioen noemen.

E
E-k1a
groot
wedsE

-/(LASSEFS OEFENEN OP EEN GROOT VELD ,,,,> vorige week oefenden de E-klas-
sers van E1 en E2 dle volgend seizoen naar de D-klasse gaan aI op een grooE veld
iegen VCS. Dat ging best goed !{ant LENS won met 3-4. 0p 2l en 23 april gaan ook de
ssèrs van E3 E/m E6 die volgend seizoen overgaan naar de D-kfasse eens op een
veld oefenen. cromvliet is dan de ÈegensEander. Geregeld zijn de volgende

rijden:
21 april 18.30 uur
23 april 18.30 uur

Aj ax
we da

cromvlieE
LENS E -comb.

- LENS E - cornb .

- CromvlieÈ .
30
45

Leo SEraub heefE de onderstaande opst.elling uiE de hoge hoed getoverd.

Comb.À:M.Àbarqi, T. A\.vadi, T.cav, G.Chamman, R. Duynclam, G'Eif1aar, N'Essiad, H'Habibi'

Kan je niet. be1 dan tijdig af bij Leo Straub (36?0121) '

E
ERVOLLE UITNODIGING >>>> in augusEus schreven we aI een brief naar Àjax om

daar eens wat vredstrijden Ee mogen komen voetballen. Nooit geschoEen is aIÈijd mis
ààànten we toen nog. Íot onze vèrbazing werden we afgelopen vrijdag geb_eld door
oi-wé-rifren komen 

-voerbal len op woensdagmiddag 7 mei en 14 mei. Naguurlijk willen
t en onderstaande wedsErijd.en werden geregeld:

14 mei 1'6.30 uur Àjax D2- - I,ENS D1 r * ? mei 15.00 uur Àjax E2 - I,ENS E - elftal

we vertrekken oP 7 Eei om 12.30
vervoer geen Probleem zal zijn
uiE de sPelers van E1 en E2 die
volgt.

en op 14 net om 14.00 uuÍ. We verwachten daE het
E-cornbinatie wordt samengesEeld door Theo Hoefnagel

gend seizoen naar de D-klasse gaan. Meer nieuws

uur

voL

P ENALTYBOKAAL
B-c-D en E - j eugd.
wj.nnaars zijn:

>>>>> de KtrwB oxganiseert dit. jaar weer een penaltybokaal voor de

Op LENS zijn enkele voorrondes inmiddels aI achter de rug. De '

B-klasse: Paul Knorr *** E-klasse: DomÍngos Í'opes de BriE'o

Komendeweekwordenookdewinnaarsbijdec-endeD-klassebekend.

AIIe winnaars gaan door naar de Haagse halve finale op vrijdag ?5 uPIil bij 
-'Juventas '

il-;";;;;-;Ii óà'narr" finale gaan óoor naar de finale op zaterdag 31 mei. succes I!

À ONTRIBUTIES ,rr>> eind april willen wij aI het kont.ribut iegeld binnen hebben van

I. a" ieuqdleden die nieE auEomaEisch betalen op giro 336711 E.n.v. penningmeester
v ïirÉ"ËË"ËËiiËr-." nóaenrijs. -
oo aiËïàmànc ;ijn wij "àà iànó niet zover. T€E eind april wachtsen wij ruscig af Tnaar

;:#; Ë;;-*i j'f," Jé"gàÍeden mer een konr.ribuEie - achrers r.and een brief mee, vindr u

àïI-"é.íàfÀno aàn raóen-wii u aan om nu direct t.e beÈa1en. Kontant op rrENs mag ook !t!'

-8-aarcusaevut' 26 apíil: vooïonden ZWALUWEN veldtoeÍnooi



§
HELL V\ER TEGEN VIER ,rrr> de onderstaande' teams hebben zich opgegeven voor het
vier tegen vier Eoernooi:

D.k1asse]vanuitI,ENsD2wordende3teamsgeformeerd.

E-klasse: 1) À.Àncharad, R.Dayan, ,I.de craaff, Y.KuI, D. vd sande
2l M.de ,Jong, D. en J.ÍJopes de Brito, O.Oredein, A. Oufrighe
3) P.Hoet, M. eI Mahi, R.Nijhuis, R.Oosterveer, N.veraar.

Het tsoernooi wordt gehouden op woensdagavond 14 mei bij een nog aan Ee wijzen vèreni-
ging. De winnaars van dit Eoernooi gaan over naar de halve finale van heE. district op
woensdag 21 mei. De finale is op 28 mei op HeE Plein in Den Haag.

p.s. jammer ls heE om te konstaEeren dat er zich geen teams hebben aangemeld uiE de
lagere D- en E-klasse, Durven jullie nieE, hebben jullie geen zin of lezen julIie het
LENskrantje niet ??? Wij begrijpen het echt niet en hopen dat er volgend seizoen ook
uÍt de lagere teams inschrijvingen komen.

Ll ET EINDE NADERT >>>>> de komperir.ie zir, er bijna op. op 19 april en 3 mei nog
Ja twee volledige programma's (op 26 april is het immers zwaluwentoernooidag en dan.-speelt aLleen C1 een kompet iE iewedst ri j d) en dan alleen nog maar toernooien en
voor sommige elfEa11en nog bekerereds È.rijden. Of de KNVB bij de reeksen nog doorgaaE
totdaÈ de kaÍnpioenen bekend zijn is op dit momenE nog maar de vraag. Binnenkort hopen
wij hier meer over Ee vernemen. Wij gaan door met. trainen en voetballen (meestal
toernooien, soms nog wedsÈrijden) tot en meE 1juni. IJees steeds goed de I,ENS-revue
want soms speLen/Erainen wij ook meE coÍÈinat ieteams,/groepen met het oog öp volgend
seizoen. Na 1.juni gÈoppen aIle aktiviEeiEen voor onze jeugd en gaan we lekker even
:riets doen toE 4 augusEus want dan beginnen de eersEe Èrainingen alweer, Nogmaals een
verzoek aan de ouders oln de. vakanEies indien mogelijk zo vroeg mogelijk Èe plannen
zodat we zo wolledig mogelijk de oefenperiode kunnen beginnen.

T
ONG LENS >>>>> we verzoeken de teiders en traíners om alvasE na te gaan denken
over hun bijdrage aan de JONG LENS die in juni uit gaat komen. Over ieder jeugdt.eam
een korEe samenvaEEing van ten hoogsEe een À-viertje. Een teÍugblik op he! Eeam of

over iedere speler een korEe persoonlijke noot.. Niets schrijven kan echt. niet. Denk er
vas! over na en lever uw bijdrage z,s,m. doch uit.erlijk 25 mei in bij de redacEie.
Nat.uurlijk heE liefst op een flop in wP 5.1_.

AIT-
&

VERSLAGEN
UITSLAGEN
(BEKERI.'EDSTRIJDEN)

TENS C4
T,ENS D1
GDS D1
I,ENS D3
LENS D4
FulI Speed
Ful1 speed
vcs E2
VCS E3
LENS E4
I.IesEIandia
IÀKI/IÀ E5
Í,ENS F1
],ENS F2
I,ENS F3
I,ENS F4
I,ENS F5
I,ENS F6

DUNO C2
DHC D1
I,ENS D2
DWO D
Hons.dijk D3
LENS D5
LENS EI - .- .-

I,ENS E2" .' .
TENS E3
DSO 814
I,ENS E5 :
LENS E6 .- .
TONEGIDO F1
Verburch F2
Vredenburch F4
SVH F1
weselandia F8
vlesElandia F7

ODB 81
],ENS 83
LENS C1
LENS C2
WIK DI
I,ENS D2
LENS D5

4
0
1
0

4
5
3

5
5
6

2
0
I
7
01

7
2
1
0
3
2

4
9)
6
2
4
4

0
2

0
2
0
2
I
3
,l

3
4
5

1
0
2

0- 2
3- 1
6- 6
2- 4
4- 1
0- 0
7- 3

D2
E1

M2T,ENS 81
JÀC 81
Quick SEeps Cl
uw C1 (wns )
],ENS Dl
Gravz. w D1
MonsEer D3

, I,ENS FI

I,ENS À1
V. DelfE 81
Delft 82
VELO 83
sparta Av c1
VCS C2
LENS C3

vrijdag 11 apÍL1

IJENS E6

zaterdag 12 aprll
4 0

Dlro À1
LENS 81
I,ENS E}2

I,ENS B3
IENS C1
],ENS C2
Full Speed

VERSLAGEN
Om te vooÍkomen daE ons wordt
veÍ'wetea dat we 'fouten' ge-
naakt. hebbea zijn, in gevaL
van twijfeT, versTagen gernerkE

met een r door ons TetterTíjk oveÍgenomen.

(de redacEie)
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De wedsErijd zelf niet ge-
zien, maar een goede luis-
tervink vangE veel op. On-
danks waE vervoersproblemen
(kom op ouders, zorg daE uw
kind er komÈ) kwamen jullie
toch uiteindelijk op de plaats van besEem-
ming. MeE wind. tegen de rusE in met. een 6-
2 aèhEerstand. Maar meL wind mee (of was
heE goed spelen?) + een gesEopte penalty
werd heE tàch uiEeindelijk 6-5.. Een prima
resulEaau mannen I Àdvles: Iekker zo blij-
ven woeEballen dan rollen de 3 punten zo
in de knip. Ik ben benieuwd naar a-9. za-
Eerdag. Dan tegen Zoeteïmeer. Ik sta dan
weer Íangs de 1ijn. NieE a1s luisEervink,
maar aLs .....? een Eoeschouwer. GOOD -
I,UCK I

DEÉFT B2 - I.EI{S 82 ( 5- 5 }
dooz: : de LUIS INK

genaan, en kwamen in 2e helfE'eindelijk op
o-1 voorsprong maar helaas Nootdorp kwam
binnen 2 mÍnuEen op een gelijke treffer 1-
1. Toen was de wedsErijd al snel afgelo-
pen, maar wij zÍjn croEs op onze kinderen
die elke week weer vechten voor hun team.

LENS D4 - Eonselergdijk D3 (3-2) >>>>>
vandaag zouden we wél eens van Honselers-
dijk mèt veel doelpunren verschil winnen,
maar daE viel even vies Eegen. Het spel
wat onze Eegenst.ander liet zien r1,as nieE
van die k1aÉse om er van onder de indruk I

te raken, Daarom was het voor de heren van
LENS een makkie dachEen wíj zo Ee weten.
De Jongens van Honselersdijk hadden een
keeÈer die geblesseerd $,as, dus hadden zij
een spits in heÈ doel gezet., nou daE is
we] erg dom dat tegen onze jongens Ee

goed als dat even gezegd mag worden. Maar 
,

toch waren er nog 2 a 3 jongens van Honse-
Iersdijk die eï Eoch even snel doorheen :

konden komen, maar niet geEreurd 'rrant. \,rij
hadden wel alle spit.sen opgesEeld en die '

hebben dan gezorgd voor een overwinning
vaí, 3-2. .ra hoor heE was zo ver, de D.4 I

schrijfE geschiedenis de magische grens
van 2oo was bereikt. TeweEen 29 wedsErij- i

den gespeetd - 201 DOELPITNTEN VOOR en 52
doelpunten TEGEN. DaÈ is een gemiddelde
IrAN 6,9 DOEI,PI'NTEN PER $IEDSTRIJD VOOR EN
1,7 per wedstrijd Eegen. Terv,,ijl heE sei- "
zoen nog sEeeds nieE is afgelopen. Nu wij " 1

diE vermetd hebben, gaan wij voor een pla-
atsje in her GUrNEssBooK oF REcoRDs.

DatfÈ 82 - LENS 82 (6-5)
door: PETER v. FESSEM

EersE wil ik Paul v,/d steen bedanken voor
het wegbrengen van de spelers, die weer-
zonder- srrilpenkaarE of-ge1d bij LENS
stonden. De wind waa onze EegensEander
zodat we snel met 3-O achterkwamen. Toch
kwamen Í,re Eerug ÈoE 3-2, maat zij liepen
uit naar 6-2 (rusÈstand). Na de rusE had-
den wij de r,rind in onze rug, zodaE wij-
snet op qelijke hoogte kwamen en onze kee-
per stópÈe nog een penalEy (klasse jon-
óen). Br werd erederom goed gefloten en
lewlagd en dat mag ook weleens verEeld
worden.

C2 DI]NO door :
rk had heE voornemen om vandaag Ee begin-
nen meÈ heE verslag van de lYedsErijd LENS
F1 - LENS F6, maar ik verwijs iedereen
naar het verslag van 'Ehe boldhead', die
alles in de juist.e woorden, welke ik nieE
koh vinden verwoordde. Na heE debacle van
vrijdagavond sEonden jonge goden (helaas
zonder carlos en awi {revue niet góed ge-
lezen)) in de wei te popelen om te voeE-
balIen. DirecE na heE fIuÍtsignaaL werd er
fe1 op de baL gespeeld en stonden aI snel
op een 2-O voorsprong door hele mooie
dóelpunten van Gregory. Na de rust werden
wij een beet.je laconiek en kon L. terugko-
men naar 2-L. MaaI. door vroegtijdig storen
kon r.eroy zichzelf vrijspelen en de bal
werd beheerst ingeschoÈen. L. scoorde nog
1x. Voor ons scoorden Gregory (2x) en Nik-
ki 1x een heel mooi doelpunt. helaas voor
Taoufit, di.e 2 mooie uiEgeapeeLde karsen
kreeg verdween de baI niet in het neE.
Sander was weer ouderweEs op dreef en Mi-
chael ging er helemaal voor. Wouter heeft
deze zaEerdag in dienst. van heE team ge-
speeld (klasse jongen).

LÀK!íÀ E5 - IIENS E6 (2-5)

r,ENS F1 - Í,ENS E5 (4 - 0)
door: THE BÀLDHEÀD

door: LEO
. C4 I,ENS VERMAÀTT

Na een redelijke sErat sEonden we al gauw
.meE l--O voor daarna zakte het Eempo nog

ieEs maaÍ het werdÈ toch zo door heE mati-
ge spel scoorde de tegenpartÍj waardoor we
íec i-z de rust ingingen in de tweede
helft vielen er nog aardig iíaE doelpunEen
eindresulEaat. 7-3 4.

LENS D4 NIEUW§ ,

d o-a4ISI8-I-D--&-EABBI

Noobdo4, D1 - LENS D4 (1-1) >>>>>> er I''as
ong veriefd daE deze pfoeg zeer goed kon
voeEballen, maar we gingen er Eoch met
frissemoed tegenaan. Het Í{as een zeer
mooie wedstrijd meE van Ewee kanten zeer
mooi voeEbal,-aI hoor je hier en daar wel-
eens andere meningen, maar daar Lrekken
wii ons nietg van aan, want wij staan he-
teíraal achter heel de D4 en niet achter 1

of 2 kinderen, ilie er op dac moment neE
even uiE springen. federe speler zet.zich
àrrijd met-ae vo1le 1oo ? in woor zijn
teaml aI komg het de ene keer beÈer Eol
ziin rechE dan de andere keer hier is
niérs aan Ee doen, heE. gaaE tensloEEe om

het sDel en dat deze jongens het naar hun
zin hèbben. De wedstrijd verliep zonder
brokken en was zeer interessanE om ook
eens Ee kunnen zien wat onze jongens tegen
deze DLoeq aan kon richEen, nou dat was
een hèIebóel want ze gingen er flink Ee-

Er werd a1 .meer onderling
gevoeEbald Eusgen de FI en
een E-team en gepÍikkeld
door de posit.ieve, enthous i-
asEe beríchEen, schaarde ik
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hoog Eempo werd ik, van beide kanten ge-
traécee.à op weergaloze cornbinaEies, sch-
itterende pàsses èn natuurlijk'beauties'
van doelpuncen.

De Fl was slimmer en werden (vofgens ïtj)
de wei ingesEuurd meE de opdracht: 'De 1e
klaD is eèn daalder (=Í1,50) waard'. Dat
dedèn ze ook. RustsEand 3-0. Nu gebiedt de
eerlijkheÍd Ee schrijven daÈ E5 behoorlijk
pech had; daar waar het Fl weI lukte,
ËchoEen zij of op de paal, Eegen de IaE en
als klap oÉ de vuurpijl sEond er alÈijd
íre1 de keeper in de weg.

In de 2e helft. ging de tiEanenstrijd ge-
Iijk op en een doelpuntje voor E6 was,
geàien hun spel, zeker op z'n plaaEs ge-
;eesE. HeE geluk was deze keer nieE aan
hun kant.' ze kregen nog een doelpunt Ee
incasseren. À1 met aI een wedstrijd om van
te watertanden. ,JuI1ie Ieiders mogen te-
recht trots (en daE zí)n ze ook) zijn daE
zij leider c.q. E::ainer zijn wan zulke we-
reldEeams.

MÀNNEN, bedankL ! GeÍveldig voetbal lieEen
jullie zien; ga vooral zo door. Niet a1-
ieen deze.jonóen heefE genoEen, maar ie-
dereen langs de Ii jn!

me oP deze gure vrijdagavond
^onder hets Publiek. Geen se-
ffiàonAe heb ik spi j t gehad daE* ik daar sr.ond te blauwbekken

van de kou. Deze wedsÈrijd
was er vreeÍ één om in Ee
lijsten! i.
Beide teams lieEen de Eoe-
schou$rexs zien waE eigenlij k
GOED EN AÀNTREKKE].I']K VOEÈ -
baI is en kan zijn. Ín een

nbr de scheldsrechEer van deze avond ver-
diend een pluim woor heE voortreffelijke
fluiEwerk.

LENS F1 ,oNEGÍDO FL l4-2) '
door : RUUD van HERP

Í.ENS F5 zat€ralag 12 aPril door: de MOEDERST

Ondanks de goede verdediging hebben we

tegenstander nleE klein gekregen, we ver-
loien dug met. 8-0 maar niet get.reurd de
volgende keer. maken we een goedbeurt Maar
we zijn'er van overtuigd als we meer aan-
val1eí en overspelen daE l,le dan a1le te-
gensEanders van het veld. goed je best
óedaan knullen. "hard gewerkE.n !

!.ENS F3 - vredenburcb F (5-0)
. door: THEA en ziva (Iei-ders)

HeE was heerlijk weer vandaag. De jongens
waren door heE. do11e heen, we hadden zelfs
één reservespeler, ondanks dat. jammer ge-
noeg Orhan en Olkan geèchorst waren en
volÈan er nieE was. Maar we hadden goede
in+a11ers die alLe 3 gescoord hadden; dit
waren Damjan, volkan en AIvi (jongens nog
bedankÈ). Dan de rest van de ploeg: we )

beginnen meÈ Semi die had de 2e helft goed
gekeepE - Yuori hield het achter weer op
nul - Dominic was aanvoerder had echt kra-
chEvoer gegeten, want hij bleef gaan -
Imran scoorde bijna en hielp goed verdedi-
gen - ChrisLos hielp ook overal, je zag
hem voor en achteri hij werkEe echt. hard
en waE wij Eoch erg belangrijk vinden. Er
werd goed overgespeeld. 'fongefls a.s. za-
terdag zijn we er weer met hetzelfde ge-
voel .

I,ENS F4 - SVrr F1 (2-8)

erg hard werken. .Tongens aI
Vitamines eten en nieE Ee
vergeEen op woensdag komen
trainen, groeien we sneller
dan de tegenstanders . Ík
.weet dan zeker dat we één
van de volgende wedstrijden
gaan r,rinnen . ilammer daÈ DY-
lan er nieE $ras (bedankt
voor het invallen chris).
Tot a. s. zaterdag.

dooÍ: RICHÀRD

Tegen een sEerk SvH verloren wij zeer Ee-
recht. wij hadden zeker onze dag nieE;
maar waarom praEeq we zoveel Eégen elkaar.
van praten wordË je niet beEer en daarbij
komt daE ook verliezen bij het voeEbal
hoort. Ik hoop dat diE niet mder voorkomE !

À.s zaterdag vreer nieuwe kansen en dan
positief met elkaar proberen de winsE bin-
nen Ee ha1en.

oD zaterdasochtsend waren de Fl-boys toch
nàq rehoorÍijk moe, diE h'as de 3e week
acÉlereen dai onze F1 een dubbele wed-
sÈriid voor de kiezen kreeg. In de kleed-
kamei werden de boys door de leider goed
wakker gemaakt, en dat was weer Ee merken
op het vetd, de jongens van Tonegido waren-
2^ koppen groEer óan onze knullen, maar daE
wi-I àieE àrttia wac zegger,:. binnen 6 minu-
Een nam {,ENS àe leiding door een fraaie
ooal van Ferdi, kort daarna was de st.and
í-i, "et schitterende actie over 3 schij-
ven werd keurig afgeÍond door (alweer)
Ferdi, Tonegido kwam vJeer snel op 2-2, wa|'
E.evens de rustsEand Í\,as.:
Na de Íust begon Í,ENs een versnelling ho-
qer te sDelen, t' kwam flink onder druk te
étuat. uè., harde sErakke corner van Rodney
kr,ram voor de voeEen van Umut, die de bal
beheersE langs de keeper schoof, na alweer
een sublieme acEie van F1 scoorde de jon-
qen met de rode schoenEjes een wonder-
óchoon doelpunt (nr.3), zo $rerd Tonegido
met een nedèrLaag naar huis gezonden'

LENS F6 - wgstlandla F7 l' door: GT NER (leider)

Het. lijkt. net of de Eegenstanders iedere
keer wàer een sEukje. GROTER worden. Ik
r,reeÈ dat jul1ie het niet weer leuk vinden
om iedere wedstrijd alIeen maar te sEaan
verdedigen. Het lijkt neE of jullie zijn
vergeEen aan te valIen, wanE ik moe! ju1-
lie soms zo hard naar voren schreeuwen,
dat ik aan her einde van de wedsErijd m'n
stem kwijt ben. Maar we gaan wel iedere
keer vooiuit; we hebben zelfs 2x gescoord.
wat ik erg waardeer is dac jullie de moed
nooit opgeven, maar iedere keer weer heel

s lu11i e noeg
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***

24 mei & 25 mei

INTERNATIONAAL
C/D JEUGDTOURAIOOI

deelnemende tearns:

Feijenoord - Chaseside FC -
- VCS .LENS . . 

.

- HFC ADO DH - London CFC -
- TONEGIDO - Banbury FC -

- 12- 'te LENSREvUE' bent u al lid van: DE CLUB VAN 100?



DE LENSREVUE

weekblad van de voetbalvercnigÍng LENS

- 7Oe jaaryang, nummer : 33

1O aprit 1997

opgerldrt
lE december 1920

LENS

TERBEIN en CLUBoEBoUw

Sportcomplsx "Escamp l"
Hong6lolaan 60o
té1.: (0701 366 13 l4

SEKO : ssniorenafdolinq
S6nioron zondag / zaal
W.J.M, Hoiinon. tcl.: (O7Ol 346 1O 88
G-J. van der Kleii, t6l.: (0174) 41 01 49

Senioron Zaterdag
J.C. Ham, tol.: (O7O) 367 96 87

JUKO : ieuqdaÍdelino
P,J.M. v.d. Stoon, tel.: (O7O) 397 O1 54

DAKO : damesafdelinq
mw M. Rijkors, 1el.i (o7o) 367 78 76

ALGEMEEN SECRETARAAT

P.F. Grons

.Rog6ntessolaan 49
2562 cN Dsn Haag

tol.: (07o) 363 54 18

EEQA§fIE :
A,C.J, MiltonbuÍ9. tal.: (O7O) 30 99 291
c.J. Ahing, tet.: (o7O) 389 98 75

do CLUB van 10o
H. Hoppenbíouwere, tel.:(0701 325 07 89

SPONSORZAKEN: -

R. v.d. Hoek, tel.: (01821 521 353
H. Kooyenga, tel.: (O70) 397 72 94

CONTRIBUTIE BETALING

POST-bahk :

RABO-bank r

336711
129924229

COORDINAÏOR TECHNISCHE ZAKEN
A, 's-cravondijk, tol.: (070) 323 70 33

EARKO : Barcommissie
mw R,P. Bruijstons, tol.,lOTOl397 97 22

AKKo : Accommodatieoommissio
W.J.M. Heijnon, tol.: (070) 346 10 88

El(o : Evenementgncommissis -

mw D. v6n Strion, tol.: (O7O) 361 52 Og

TRAINERS:
P. Bos, tol.: (O7O) 368 03 62
E.V. Gans, tol.; (O7O') 325 77 28

r- '1
I
I
I
I_l
I
I

van de redactie

Lever copii vóór maandag in : redactiebrievenbus' clubgebouw of Hmgelolaan 981,2544 GGDen Haag
(wijzigingen tot maandagavond mogelijk)

I,iITERSTE INIJVERTERMUN COPU :

maandag 20,00 uur in h€t klubgebouw wedstrijdverslagm : zontlag 16.fl) uur '

e-mail : rmiltenb@worldaccess.nl / fax : (OzO) 30 99 293 (nieuw)

(op rnaandag uiterlijk tot 18.30 uur) IJ
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nieuws uit de bestuurskamer
^&^6.

advemndc

samenstelling Bestuur

VOORZITTER : LID (VICE VOORZITTERI

J.G. coloa W.J'M' Hsijnon

iài. , roiot 3s4 19 74 Tol. : (o7o) 346 1o 88

SECBETABIS:
P.F. Grons
Tel. : (o7O) 363 54 18

PENNINGMEÉSTER:
G.J, van der Kleii

LID:
P.J,M, van don stèèn
Tol. : (0701 397 01 54

LID:
A.'s-Gravondiik ,
T6l- : (O7Ol 323 70 33I r"t

IL----
, : (0174) 41 81 49

LEDENMTJTATIES MAART- I 997

Ni 1e en:

370
370

111
3?1
3'71
3l!
37L
37r
3'11

I
I
I

--J

8K
9D
OT
1T
3F
5À
6M

. SEronke, F, 31-03-1992, vledderBbraat 2Lt 2545 RH Den Haag' tEI' 3666723

. cezqin, F, 26. os-L9s:r, eàià"u"i"iià; 32:-'' 2s42 -J-J Den Haas' Ee:-' 329L752

.c. «é1ekci, p, zz-oz-1,9tí-,-il 
-»iË.nt""ttt"i sz' -zsrg 

rx Den Haag' tel' 3516589

. rnan, F, 1o-02-1989, ll.àltuiiÉÀittt E Lgt' 2541 Gv Den Haag' tel'' 3254723

. cav, Ei o5-06-1987, z"re[t"eti"gà1 L22' 25L2 ïs. Den Haaq' te1' 3050082

-c. Àhmaf.. E, 2:,-oa-!e81 , 
-fi;;;;;;i;;";;aà ze:'' 2s42 BG Den Haag' ter- 36687e3

."àr-iliil.ii,-Ë,-iz-óz'isöó,"v;iiil;t1"'" 63-a' 
-2526 

HB Den Haas' tel' 3881032

: ;;t;;";;-r;:oilrggo, vreààoord Lzs, 2s44 rr Dèn Haaq' Eel' 32e0648

.r.-óIà:-iËr.l r, ro-rr-:.ggói-iài "àta s'l ' 2s44 rr' Den Haag' EeI ' 3-?22?97

. ^à'Iíïï-ii' oà 1oi I rii s I 
- 
É.khoàr"r"d" 16, 2544 vc Den Haas' Eer' 32e0e31

Àdreswii ziqinq: r. '

1895 B. olgEhoorn wordL strl.jplaan 303' 2285 GI, RijBwijk, ceI..3962010
225? P, Lankamp wordE o. Étiíit l+e' zsiz lrN .!91 l{àecÍ' teI' 39)'2s91 '

3291 M. cuerrero wordt v"àiiïïfé'iÀÉ'i aí 57' 2572 vrc -ö"n Haag' te1' 42742s3

3418 D. r,opeE de BriEo '";;l-;: 
-ói;;"nBtsraat 93' 2s18 Tx Den Haag' teI' 4274992

3419 J. Lopes de Brito '";à; ;: óitrntt'Àttt"t gs' zsl-e TX Den Haag' cel' 4274992

r. r,.,rdts """iii.i.i"iit 
aL 5'l , 2512 vK Den Haag' tel' 42'7 4253 '

;;;; i;: àÏil;iic',"iac DibbeEssEraat 8o' 2518 pr Den Haas

Afvoeren a15 1id:
M.
P.S
F.M
D.D

T.

5,I
2T
5À
2. A

. vd Linden

. v. Bommel

..f.M. GrooE

. M'hamdi

. smoldere

3444
3546
3553

3565
3662

3551
3554

3569
3663

Dijkhuizen
.À, Vèrduyn Lunel
.J. DeEcendre
. Bxuin
. Mirer
de Bruin ,

3524 À, Vaku
À. Heide1
P. RijkerÉ
\Í. dè ,Jong
N. P, Gur6chke
S. s. flilIiam

llut tre luttltlt. trt .littttilitrllttlttl

n. r.iÍ , , biiÉ|;iDi{i ,hircL'lrÍ(|l:. tlkfi cn. .rlt(l,,trtEx. 'c,l'nckrr«J<..n ." rr, 
""' 

.. ',,i,;tc,'.. <n j.lcri,ttcl,rrtjc' kun( tr h'i r'r{ rÉ''ch('

Dhï/Í,í,,r.',rN/ èrd,'-,,''s D@ru'Àíi.

t'

33 5
355

355
358
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De CLUB gedegeneÍadeeÍd

"Het hele leven is behel-
pen',, zei m,n moeder zali-
ger dikwijls. Ik moesE' aan
die ware woorden denken,
Eoen ik de uitslagen van de
inhaallredstrij den van Paas-
zaterdag Ias. verburch wint
van Foreholte en wordt voor
LENS onbereikbaar. Degrada-
Eie naar de 3" ktasse is -

advenende

sportief gezien - een droef feit. Het was
alweer zes jaar geleden, toen we de vori-
ge afgang meemaakten. DaE was op heE ter-
rein van VELO in een Eweede beslissings-
wedstrijd Eegen cDA, omdat de eerste ira
verlenging gelijk was geèindigd. LENS
daalde toen af naar de 4' kIas. De club
sÈond er in die jaren beEer voor darr te-
genwoor:dig. Dus niemand wanhoopte. ,,Luc-
tor et Emergot' (olk rroÍst.eI en kom
boveni) staat er op heE wapen van zee-'
Iand, dat heel LENS zich toen herinnerde.
De schouders gingen eronder en LENS pro-
rnoveeïde de volgende Ewee seizoenen ach-
Eer elkaar naar der 2"'klas. De degradaEie
nu vindt plaats'önder een minder gunstig
gesternte. De club zic in een dip. Enke-
len onder niet. de minsÈen onder ons roe-
pen: 'Hef de club maar op, want. het. komt.
nooit meer goed: de club is gedegenereerd
en laat zich niet meer oppeppen.

. Het bestuur ondertussen vrerkt zich een-' pukkel om de club overeind Ee houden. En'niet zonder succes. DerEig jaar achter-
stallig onderhoud aan de acconmodatie

. wordE nu eindelijk aangepakt door de ge-
meente. HeÈ za1 toch nieE gebeuren, daE
vre anderen van deze verbeEeringen faÈen

. profiEeren?
Een belangrijke oorzaak van het weggliJ-
den van de club is heL nieE kunnen vast-
houden van talentvolle jeugd. Nu nog is
de kwaliEeiE en de kwantiteit van dejeugdafdeling zodanig, daE deze LENS re-
den van besEaan geeft. Misschien is heEwijs ons de komende jaren waE meer te
concentreren op heÈ sterk houden en ver-
SEerken van de jeugdsector. Dit omdaE het
alEijd versEandig is vooral energie te
sEeken in zaken waarin je.kunt uitblin-
ken. Een beetje meer club=trots zou geen
kwaad kunnen. Nog te weinig ouders lijken
Ee beseffen, dat ze mazzel hebben, dat.
hun kinderen bij tENs een voeEbal-oplei-
ding krijgen. De clubs in Den Haag, die
heEzelfde te bieden hebben, zijn op.de
vingers van één hand te tellen. LENS is
voor mij en voor hen nog steeds De CLITB.

, Mijn voorsEel is om heE lidmaaEschap te
vervangen door een conEract: wie zich
aanmeldt voor de voeEbalschool van LENS
verbindt., zich voor 10 jaar aan De CIrIrB.

langs de lijn

GI.'S LANGSDELIJN

BAR NIEUWS

operru,

L0.00 uur

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 12 april

BI.'SPRINGERS GEVRÀÀGD

uenk àn 
-Joop

.raqueline Taal
uacky eà Manuela

EIJSPRTNGERS CE 
.I/RÀÀGD

Marian Oemed en Rina
'r .. ,!.

KEUKEN

sluiten

KEUKEN

sluiten.

Rina

ZONDÀG L3 Eaart

E11ie en Peter

Rina en Gerard

LEES VERDER !!! >>>>

openen

10.00 uur

Tinus en Henk

H.1na en sEeven

Computercentrum '

Fotokopieservice

Hu ook CANON digitate lotokopie
in kleur!

voor mailinggemak

. Direct Mail

akadreÍl

Kerketulnenweg 6 2544CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

I

'printénv,ac anCe 9iro'pt
con i 9tbvribUÍie. tnni n

Uvr vei rouwclehdres vooi hel vollecl,g vervieikeÈ vàn urÍharlin!s

24 en 25 mei: INTERNATIONAAL LEMs-toumooi tc/d jeugd) '(te LENSREVUE' -.3 -



!!! LET OP . LET OP !!!

gewijzigd.e sluitingstiid' clubgebouw op zondag 13 apil

A.s zondag helaas maar I thuiswedstriid. Dit is eens een mooie gelegenheid voor de vrilwilligers ook '

OíiiiOs trui-suaaru te kunnen keren. Ons clubgebouw is dan ook om 14.00 uur geiloten. Door de

,.,ii.n wordt dan opgeruimd, schoongemaakt , zodat zii ook uiterliik om 1 ó.0O uur guellig thuis

'zonda{ kunnen vieren'

5(eIf@ Vo r telefoonnumm : zie de colofon oao. 1

advencnde

SUDMEIIER ZONWERING

zuiderparklaan25 DEN HAAG te1.232335 62

Senio n L

WEDSTRIJDPROGRAMMA

klasse zaal teftiid thuisdatum

aPr
aPr

11
18

vr
vr

22.00 BOHEMEN 1
2O.OO WEST!ÀNDIÀ

- I,ENS 1
- I,ENS 2

39891
4L047

Blinkerd
Schilp '

,f_J Vermeer
N.N.

OPSTELLTNGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

Se roÍen ATERDAGa

UITSLAG(EN) I RVC ].
I.ENS 1

IJEN

HPS

WEDSTRIJDPROGRAMMA

8:0
t-1

s1
v1

uit W:rlL. tet velddatum tiid

do 10 aPr

za 12 agt

wo 16 apr

za 19 apr

18 .30 POSTDUIVEN 1

14.30 rJENS 1

19.30 LENS 1

]-4.30 CROMVIJ]ET 1

BEKER

33723 N.N..

vriends. N.N. :

33748 C. vogelesang

2

-4-'aeLeusaavut'

],ENS 1

SCHI P],UÍDEN 1

DUINOORD

LENS 1

1 en 2 mei: LENS KEPERSKAMP
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LIGGING VAN DE TERREINEN :

PosÈduiven: I',iadesteiin irgurg, ,Jeugdherberg 'Ockenburgh' ,"r., ,OrO, 397 90 18

BIJ AFKEURING : - traileq on 12.4s uur (Det À1)
verplicht afbellen bÍJ niet koÍnen tralneE ! t

AFSCHRIJVEN Fred lJancel
Gerard Sinke

(010)
(079)

521 39 80
362 Ss s9

e1
e1E

Sen
a

OrEN ZONDAG@

LENS 1
LENS 2
GDS 3
I,ENS 5
LENS 7
CDCGH 3

],ENS 1

WIT,HELMUS 3
LENS 8
LENS 5

- svv1
- I,UGDUNUM 2 .
- LJENS 3
- IÀÀRKT.IÀRTIER
- ourcK 11
- I.ENS I ..

01 aprll
FEIJENOORD 2

03 aprfl

UITSLAGEN
(met dank aan Bert Vierling)

31 Eaart -thnderYelde z\.tVeentje ffiffi
zJnl<tÀ!ËÍ 27
2544 ÉC Dm Harg
Td.t 070.1661114
Í2t.. O7O-1675191

. Zoetermeer
Tel.z O79-t6lO2r3

6

1
1

10
4
1
0

-1
-1

Àdv.rt611È1.

05 april
2-6

- IJENS 2
- DYNÀMO'67 3
- DUNO 2

4-!
3 -5*
1-4

LUGDUNUM 1
LENS 2
I,ENS 3
wP2
LENS 6
SPOORWI.JK 3
LENS 8

- I,ENS 1
- WIIJHELMUS 3
- ORÀNJEPLETN
- IENS 5
- DE STER 3
-LENS7..
. HMSH 7

2

uit

3-1
3-3
2-6
7-0"
steld
2-2

. .ti
r= BEKER waalEtrlj d

datum

WEDSTRIJDPROGRAMMA
tid thuís - uit w-nr. scheldsÍechtat veld

zo 13 apr

dt 15 apr

zo 20 apÍ

11. 00 LENS 7
12.00 HMSH 7

LENS 2
I,ENS 5
LENS 6
soÀ 5
IJENS 8

11.30 Ar,TroR 2
12.00 VREDENBURCH 5
12.00 LÀÀKK[4ÀRT. 5

'1290
10454
1,2L57
13s99
467L9

E. Àbcouwer
J. ,forna
n,n.
n.n.
n.n.-

18.30 eventuéel tussenronde Hc-cup LENS r
14.00
r.1.00
11.00
72 .00
12.00

I,ENS 1
RKÀW 2
],ENS 3
TÀC' 90 4
vros 5
LENS 7
],ENS 8

- verburch 1 5632 K. SheoÍnbarsing
- ]JENS 2 7346 P.' Rietkerk
- REMO 2 9199 F. Hollander
- LENS 5 48388 N.N.
. LENS 6 L223O N.N.

VR I'Í
wordt eén tegènstander voor gerègotdt t

1

2

.,

dL 22 apÍ 18.30 evenEueel 2e ronde Hc-cup I,ENS 1

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

24 en 25 mei: INTERNATIONAAL LENs-touÍnool lcld jeugd) 'deLENSREVUE'-5-



OPSTELLINGEN.
IJENS 1Llm 2 |

LENS3en5L/m8:

AFSCHRIJVEN

worden door de Erainers bekend gemaakt
aIs bekend

(070)I,ENS
IJENS
I,ENS
LENS
],ENS

EeI.
Le1.
ÈeI.
te1 .

teI.

(070)
(070)
(079)
(070)

4

5
6
7
8

A. de GrooE
vi. Heijnen .

F. Sekeris
R. Scholten
z. Gungör

50
88
30
Ib
33

15
10
),1
a4
03

a)q
346
323
361
390

contactpersoon weatEÈrijddag : BalE vielling - tel': 06 54 67 31' 54

LIGGING VAN."DE TERREINEN I

SporElaan I -

van vredenburchweg 2

Jan van BeersstraaE 2
vredenrusElaan

O O G G ET TI I G E N S C H R IJ V E N

AITIOR
VREDENBT'RCH
I,ÀÀKKWÀRTIER
IIMS H

tel.:
teI. :
reI. :
reI . :

(0172) 60
(o7o) 399
(070) 393
(070 ) 367

14
13
41

Langeraar 31
'18
83
52

I.I]ODU..'U . I,ENS (5.0) dóor Pàul v.d. STEEN

gehad, Ten eeràÈeDe vele wegblijver s van ÍJENS hebben achEeraf grooÈ gelijk
misEen ze een aantaI vervelende filed en ten Èweede mietsen ze heÈ geploeEer van

derde k1a6€e. op zich geen
degradeerde nieÈ voor nietB oP
ecÉande wants met dit elfEal miggen vre gèuoon de

Paaszaterdag naar deLEN9 1. Natuurlijk, LENS 1

klasse om in de tsvJeede klasse mee Ee spèIen. Dac hèefÈ dit seizoen toch echE

be}rezen, llat èchter nooit goed Èe Pratsen is blijfc voor mij de inBÈe1]ing

Àls gewillige honàjes Ii
waarrnee te weel sPelera afgelop

eten zi
en zondag tegen
j zich afBchj.et

IJugdunum liepeh cè voeEbalLen
en. Her waé aan de nonchalance van

Éugdunum en heE zeer Bterke keepen van Arno de .Tong tse danken dat we de ruot ingingen tneÈ een 0

o stand. zeker voor Àrno had heÈ tsean de tHeede he1fts bèst waÈ fanaciekèr mogen spelen. Nu moests

hij vijf keer de bat uic
loeschou!,rerB diè toch nog

het net halen en dats is vooL een keePer nooits leuk. ook de weinige
gekonen waren gingen morrend naar huíe. Hopelijk laten jullie an de

bovendien ie het voor jul1ie ze If ook vèeI leuker speleD. De eerste ron
DaE zijn julLie aan deze troulre suPporE ers eigenlijk werp

de ie inmiddels al
licht e:Haags e Courantcup nog waE zien'

gespeeld. Is er ge\,ronnen tsegen de Àdelaars dan volgt volgende week dinsdag wellicht eergt een
CuBBenronde. via Ioting $rordts dic alleB bepaaLd. DÀ supportsers moeten due steede goed de krant
lezen oÍ fnfothuiB Èeletexts b12. 690 goed in de gaEen houden. Komende zondag i9 LENS vrij en op

zondag 20 aPril komt verburch naar ons tsoe voor de Iaat.ste tshuiBwedeÈrijd- Die moeten we dan maa

winnen uants Verburch meenemèn naar de derde klaese ie aantrekkelijker dan Roodenburg. succes..'

JrrlÍ@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEÉN CONTAKTPEHSOON sn
Hoofdleider A en B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 Ol 54

HooÍdleider C-jeugd:

HooÍdleide, E-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo StÍaub
telefoon: 367 01 21

HoofdleidBl

Hooídleider

D-jeugd:

F-jeugd:

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp
telefoon: 367 98 58
b.g,g.: 06 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstÍiiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrÍd :

. tussen 18.o0 en 19.00 uur, bij de dosbetíeffende hoofdleíder'

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstri,ld op LENS, telefoon 366 1 3 l4
(zaterdags vanaf o8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, 6n niet egrder, voor verzameltudl

AÍb en traini oen: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleon op LENS, telefoon 366 1 3 14

Vraqen/orobl en : bel in eerste instantie de hooÍdleider op!

? Bel bii l.F!Y-Q:eJ.tsv:iLs-:lli n (070) 367 05 22f

6 - 'ae cnsntvue'

I op zaterdaL na 08,rs uur naar de

1 EN 2 MEi: LENS KEEPERSKAMP

tw



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

elflal datum toodnstand€f veld/tarrein .K LENS

À1

B1
È?
B3

L2 apr 14.30

12 .45

!2 .45
12.00

10.00

Ehuis V1Dt[O À1

DSO E14 (vr)
westlandia M2
I,ENS F1
Í-aakkwart.ier E5
Í,ENS E6
TONEGIDO F1
Verburch F2 .
Vredenburch F4
SVH F1
West.landia Fg
westIandr.a b'l

13.30

11.15 (auEo)12 apÍ
16 apr
12 apr
12 apr
15 apr

ViEesse De1ft. 81 uit Tanthof -Zuid/DeIfE
EVENTI'EEÍ 1/16 FINÀIJE BEEER

DelfE 82 uit Kerkepolderweg/Delfr
vEIJo 83 , uit ttoord-weg/wateïingen
: EVENTUEEIJ 1/8 FINÀIJE BEKER

FuIl'
vcs E
VCS E

11. r5
11.00

09.00

11.15 (auto)
12.30
13. C0

10.45 (auEo)

(aut.o? )
(auto? )

( auÈo )

(auEo)

(auto)

72
16

),6
72
L2C4

D1
::U2
D3

+ D4

E1
E2
E3
E4

E5

F1

F2
F3
F4
F5
F6

c1

D5

.30

:

.30

.45
lt

apr
apr
apr
apr
apr
apr

!!!

]2.45 SparEa ÀV CL . . uiE . . Ror.rerdam .'. 10
EVEN:fi]EEI, 1/16 FINÀLE BEKER

12.30 VCS C2 uiE . DedemsvaarEweg 11
EVENTSEEII 1/16 FIIIÀÍ'E BEKER

L1.00 FuII Speed C2 Ehuis v 3 10
09.30 DIINO C2 rhuis v 3 08r = OIIDERS LET OP! voor de.wedstrljd een korÈe bespreklng I

. . E\IE}iI:TI'EEIJ 1/8 FINÀIJE BEKER

Dgc D1 Ehuis V 1 .
EI'ENN'EEL 1/16 FINÀIjE EEKER

GDS D1 uiE Erasmusvreg .
DWO D3 thuis V 3
Honselersdijk D3 thuis v3..

# bespreklag voor de oudetl over telaje
FuIl Speed D2 . uit . KerkepólAer/Delfr

16 apr

L2 apr
16 apr
!2 apt
L2 apÍ
L2 apr

r.2,30
13.00
14.30

12 apr

12 apr
12 apr
12 apr
12 apr
12 apr
11 apr
L2 apÍ
11 api
L2 apr
72 apr
L2 apÍ
12 apr
12 apr
L2 apr

12.00

12.00
10.00
09.00
12.00
11 .00
18.30
11.00
18.30
09.30
09.30
r.L.15
11.15
13.00
1.3.00

E1Speed
2

uit
uit
uic

thuis
uit

t.huis
uit

thuis
Ehuis
thuis
t.huis
thuis
Ehuis
thuis

10.45
09.15
08. r.5
11.30
10.00
18.00
10.00
18.00
09.00
09.00
10.45
10.45
12.30
12.30

Kerkepolder/De I f t
. Dedemsvaartweg
. Dedemsvaartweg .

Hoge Bomen/NaaIdwij kv2.. .
,J. v. BeerssEraat.

v2
v2
\t .)

v2

#
*

BIJZONDERHEDEN.

* aanwezig van de jeugdcommissie op zat.erdag 12 april:
' II. ter Í.tndgn, R. Verseck€E en B. Vler].inS ..

-O * lees onderstaande copy eens GOED door

zijn er vragen,/opmerkingen neem dan 's:avond6 ccjntact op'de hoofdleider

opsEellingen als vorige week meE uitzondering ,a., 
' ''' '

J

0
0

0
0
0
0

I,ENS A1 :

J,ENS C1 :

I,ENS
I,ENS
I,ENS
T,ENS

meE
zonder
met
zonder
zonder
zonder
zonder

C2t
C4t
D2t
D4:

M . Brown
S. Yilmaz
D . Gunay
R. ,Janse
f .,Jahangir /

K. Àkay
M.Kuik (beterschap I

]

rl

0 LENS E3: M.Àbarqi, R.v.d.Broek, N.Essiad, H.Habibi, ,J.OosEerveer, R.RasEa,
E.Rombaut, O.UraI, R.de Wit. . . Leiders: M.Abarqi en c.v.d.Broek.

O I,ENS

0 LEtis

E4:

E5:

M.Ahlik, T.Ahmad, V.Badri, T,Cav, R. Dutmdam, R.Mulder, Y.Yanik.

S.Ainoel, W.BriEEijn, G.Chamman, K.Hendriksen, F.eI Kànfaóui,
A. Prah1adsingh,O.Sabah,L.Sahin,S,Sardjoe. .. Leider:

i. i- I

F.Brittijn.

24 en 25 moi: INTERNATIONAAL lElls-tounooi lc/d ieusdl 'de LENSREVUE' 7-



O LENS E6: T.Àyyadi, M.v.Egmond, G.EiflaaÍ, N.Houvre1ing,
À.Lóilargosain, W.v.d.Meer, L.sEraub.

S.v.d.Kruk, C.Í,ira,
. Leider: r,. Scraub.

,f.v.Osch
O. en O. Gogtas
(beide geschorsE wegens niet opkomen)

C . Burkan

0
0

0

LENS F1: zonder
LENS F3: zonder

LENS F5: meE

AFGEKEURD Of NIET?

Iedere speler, diLo ouders weE.en natuurlijk de
numers c.q ile pagína's ÈeleteksE. van Infothuis
is en hoe-te hàndelen in .het geval hets zo is-
den wij alleen hets schaduwprogramma. ., 

1

overbekende Eelefoon-
om te weEen wat afgekeurd

vandaar deze keer vermé] -

SCHADUW PROGRAMMA vooÍ 5 àPÍil

elftal eenvand teoenstandeÍ uiUthuis vald/terrein sam. LENS

A
B
B
B

1
1
')
3

14 .30
72 .30
13.30

RKSVM À 1
RKSVM B 1
RKSVM B 3
vRr,,

RKSVM B 2
TRÀINEN
RKS\,IM C 2
TRÀINEN
RKSVM C 1
RKSVM D 1
RKSVM D 2
REGELT DE
RKSVM D 3
RKSVM E 1
TRÀI§EN
TRÀINEN
RKSVM F 1
TRàIMiN
TRÀINEN
RKSVM F 2
TRÀIIÍEN

Monster
Monster
Monster

uit.
uiE

SCHADUW PROGRAMMA vooÍ 5 apÍil (vervolg)

IJEIDER

uit.

. uiE

.uit.

...

. uit

. uiE

. uit
MET 

'II'IJIJIE. uit
:.ï".::
-uit.

:.ït'.::

MonsEer

MonsEer

Monster
Monst.er

(auEo)
(auto)
(auEo? )

(auto)

(auto)

(aut.o)
(auto )
(auto)

(auto)
(auco)

C1
c2
c3
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
E4
F1
F2
F3
F4
F6

14 .30
10.00
12.00
09.00
11.15
09.45
10.30

Monster
Monst.er
Monst.er

13 .15
09.45
10.'45
09.00
10.00
08.30
09.15

advenende

WITTE KRUIS b,v.
Kobaltstraat 26

2544ÉV Den Haag
Teleloon: O7O-321 1221

GaraaeAssendetttB,U,
Kobaltstàat 26 2s44 EV Den Haag

Monster (aut o)

Monster (aut.o)

HELL 4 TEGEN 4
( STR AA fl VO ETBA L TO ERN O O I

de KIWB organiseert samen meE SHEIJT een
( straat ) voetbalEoernooi voor vierEal,len.
Iedere vereniging mag in toEaal 3 D- en 3
E-teams sEuren naar de voorronde op
woensdag 14 mei. DiE toernooi eordt bij '

een vereniging op gras gespeeld. De win-
naars gaan door naar de halve finale op
woensdag 21 mei. Ook dit toernooi wordE
op gras gespeeld. De disErictsfinale
wordE gespeeld op Í,roensdag 28 mei op 'Het
Plein" in Den Haag. De winnaars van deze
finale gaan weer door naar de landelijke
finale op zaEerdag 7 juni in het stadion
van Willem I1.

en E3
E/n 6

en F5

09.00
10.00
09.00
10.00
11.00
09.00
10.45
12.00
12.30

08.00
09.00
09.00
10.00
10.00
09.00
10 .45
11.00
L2.30

§

vierEallen van LENS met een wlsselspeter mogen zich opgeven'voor 12 april bij
paul v.d. SEeen. zijn er meer aanmeldingen dan zullen wij op ],ENS eersE een voorronde
moeEen houden.

ENALTYBOKAAL >rr» de KNVB organiseert dit jaar weer een penaltybokaal voor de

B-C-D en E-jeugd. Op een t.rainingsavond. zijn,/worden op IrENS de voorrondes
guórgani s".ia. -De winnaar in elke leeftijd§klasse gaat over naar de Haagse halveP

8 - "de LtusRtvur 1 en 2 mei: LENS KEEPERSKAMP

. 13 .15

. 11 .15
, . L2.75



finale op vrijd.ag 25 aprit bij Juventas. De besEen uit de halve finale gaan door naar
de finalè op àarèrdag 31 mei. Meer nieuws volgt z.s.m.

april
achte
beEal

!i E/SJES EINDE SEIZOEN >>>>> de beEaling voor de reisjes van 81,D2,El en E2 moeE

[;:*'ltil":'ï:.iïi]"'il"9ï]s ;àjl,g"::":;.'Ëlil3..ià!"iï:il5:: Í::.9:ï ïl i::
Haaq. craaq ieders medewérkiíg. xontant betalen op IENS kan naEuurlijk ook. De

beeàIingen-van de reisjes wooi C1,CZ,Cg,Dt- en D4 lopen via de 1eiders. Ook daar is nog
niet. aI-het geld binnen. Graag ook dit nu snel regelen s.v.p..

c ONTR\BI|T|ES >>>>> eind april willen e,ij aI het kontributiegeld binnén hebben van
de jeugdleden alie niet. automatisch betalen op.giro 336711 t..n.v- PenningmeesEer
lnr,rÉ rÉ Berkel en Roalenrijs. Op dit moment. zijn wij nog lang nieE zover. Tot eind
wachÈen wij rustig af maàr daàrna geven wij de jeugdleden met een kontributie-

rsiànà ee.r Érief mée. vindE u dic vérvelend dan raden wij u aan om nu direct Ee

en. KontanÈ oP IENS mag ook !!!

^,PEN 
DAGEN >>>>> meedoen aan de open dagen van BvO' s (tseÈaald Voetbal Organisa-

L [iesl maq alleen met toesternming van de eigen amaLeurverenigÍng. Ook LENS geefL
t-to"=te**Íng aan de jeugdleden die daarom vragen. Hec is immers. ^.t Eijd leuk om aan
zo'n dag mee Ee doen. Er-zij-n echEer ook amaEeurveïenigingen die stiekum spelers laLen
Àà"Éràiíun ànlof 1auen mee ioecballen. Nogmaals willen wlj benadrukken dat diE echt
verboden is door de KNVB. HeE kan zelfs een reden zijn voor de KIiIVB om een evenuuele
ovÉisóÀrij"ing te weigeren. Niet doen dus en maak zaken bespreekbaar op LENS bij de
juisce peïsonen, voor je op de loop gaat-

A I ET NIEUWE SEIZOEN >>>>> een grooE deel van de ErainerssEaf is aI ingevuld. voor
Fl ou D1-selecEie ziJn wij nog sLeeds op zoek naar een Èrainer. DiE gaaE best 1ukken
r r;; ó"aàii"iÀén gaàn wij ooË door meE het benaderen van de.andere jeugdErainers..
rinA àpriiïop", ,i:-het heÍe plaatje rond Ee hebben. NaEuuxlijk zijn wij ook al bezig
meE het oefenirogramma. Diversè wedótrijden en Eoernooien zijn aI vastgelegd. De

Ëiài"i"g"" g.àn íee, begínnen op 4 _of 5 augusEus voor de A- en B-jeugd en op 9 augustus

"àà. Oelc- én o-jeuga. óe s- 
".,- 

F-jeugd stàrt op 11 of 13 augustus' ouders die hun

"àÈà"Éi.-"oó 
màeÉen-plannen vragen- wij hiermee zoveel mogelijk rekening. te houden. op

à s"ài;à"àc;À 
- 

"pà 
ià" uire À-, B-,ó- en D-elftallen namelijk aI 9e eerste bekerwed-

iiriíàÀ". -wi iïèÀ re goea van sraÍt gaan dan is een goede voorbereiding echt noodzake-
1ijk.

- Elinkwijk C1
- DI'NO C1
- Gr.WrI vÀC C2 '

- v. Delft c4
- LENS D1
- Í,ENS D2'
- DHC 'D3 .
- I,ENS D4
- LENS D5
- I,ENS E1
- I,ENS E2
- ],ENS E3
- sv'35 F1 .
- Gravenzande F4
- Kranenburg F1
- Die Haghe F2
- GSC ESDO Fl
- BMT F3

AIT.
.&

VERSLAGEN
UITSLAGEN
(met dank aan BerE )

02 aprtl

I,EN
IEN
LEN
I, EN
DSO
DHL
íEN
Nootdorp D1
Wippolder D2
SEV E1
ÀBF E1
Gravenzande M3
IJENS F1
I,ENS F2.
LENS F3
LENS F4
],ENS F5
I,ENS F6

sc1
sc2
sc4

Dl,
D1

sD3

1
2
5
2
4
1
1
3
6

1
4
7
1
5
2
4
1

4

1

L-6
15 - 0
5-0

10 - 1

9 -.3
0- 1
6-0

uitgesteld

LBNS A1
LENS C1
LENS C2 I

CromvlieE C2
Scheven. D3

r= BEKER wedstrlJd

HBS 1

LENS F1

03 april
I,ENS 81

04 aprtl
Í,ENS E-COÍÈ

05 april
- LENS A1
- I.ENS B1 .

- Loosduinen
- I,ENS B3

- Pot t er
- PoÈEer
- Cromvl
- LENS C_ TENS D

FC À1
FC C1
Ec2

s
ie
3
3

5
2
2t
2
6

3
3
0
0

s-3
) -1
5-3
2-'l

VE.RSLAGE.N

verslageD door sPeleÍs zelf
geschÍeven zíin geÍnerkt meË

(de tedacËie)

I,ENS 82 - Loosduinen B2 (5-3)
door: THE BÀLDHEAD

.Een 
'vreemd' team. DaE is een ding dat ge-

zegd moet worden van deze groep jongens.

1

3

1

)

vEto À1
Lyra 81
I,ENS 82
L,ÀKWÀ B2

B2

24 en 25 mei: TNTEBNATTONAAL LENs-toumooi (c/d ieugd) 'deLENSREVLIE':9-



ze spelen de sterren van de hemeL, om zomaar de week er na diep weg te zakken in de

modder. ile kunt er geen tóu' àan vasE knoPen' De 1e helft meE lekker samenspel en zeer

;;;;-;";-";iàà"èr*Íctrt ËÉóè" èó" waE minàere tesenstander. Príma keeperswerk en

terechg de rust i., ,n"t eài'Ëirp;; a-i, Thee doeg meesgal wonderen. maar in dig geval

nier,. À1 snel stond a" =iunà-gËïijk en werd er, traiditiegetrouw- heerr i j k gemopperd'

!{at men niet in o. gue"t 
-huà íu" óat de keeper van L' niet' erg klemvast was' Dus

onrbraken schoren uic ae ïË-fiJn àànee:-. Het werd wat saai, màar jullie kwamen in de

laatste 5 min. goed t"rrg-ào"i'-, iwàrera, doelpunten te maken en sleeptèn zodoende 3

Dunren in de wachr. v""r= =iiiorr"ró 
-"iàJgun zièh at waarom er zo veel solistisch

#;ài;";ii Ëà"öIiËàia,-;;;Ïïï-;;;-I".à *é". collecEief (qezien de laatsLe s min.) er
meer gescooxd t an woroen'Ëi'r"iàl iàc-"Iói ls vermeloensiaard dat er prima gefloten en

;;;i.öà-;;;A: Een advÍes: 
-;'B;kki; àicnt teget' de scheids en de srens" ,

Prima voetbal$leer, 2 enthousiagte elfEalten, waarbij de druk bij.beiden grooE was

i.v.m. heÈ evenEule k"*pï;;;;;Ë;' DUNq had.een,fttíke handicap doordaE de spits zijn I

iI]"'iiàa-'óóoi"r.àn :." a. -",èà"Ëi:.: a' r"gen puick. wij uensen _!em dan ook beEerschap! De

wedsEriid was voor r,eNs;-sEéii"in dé achternoedel een middenveld met

overztcËE en een scherp" iààiiio"à" l 
-uààr 

mace Oó'rààËtii:O vorderde zag ie dat het niet
tans duurde voordar h.E 

'1;-à;;í;;"r 
"iàr, "u"- 

rí"ËJ-ràia'à" Èài vcorseËràcht en Niels
scoorde beheersr, ae r - o . 

-rla-àé--Àst werd het I dnet 2-0 door Nino' Uit een aanval meE

"àéi-ài"r-àp 
heE doel ,.rà de bal ingeschog.en door MarEin. DUNg kwam noq op 3-1, maar

Robbie maakte er +-r vanl-rË" póéiÈlót DUNO, zolder 'verbaal geweld' en dit mag ook wel

.àn-ger"ga v'rorden. Een fijne wedstrijd jongens! ! !

I,ENS C2 - pp116 g2 (4-1)

LENS C4 - vÍtes8e Delft c4 (11-5)

LENS c4 - oDB Tóurnooi (31 aÍ,r)

Schev. D3 - LENS D3 (0-5)

door: ÍjEO

door JOINN TÀÀÍ,r

door: Melis

door: GUUS v. ooRT sr.

Í,Iebegonnengoedenscoordenalvrij.snel3keer.Tochgingenweslechterspelenen
;;";;à; Vii,"n.rru + keei. Toen was-heÈ 3-4, met díe stànd gingen we de rusg in. de

íiËéàà-nàiiÉ gi"ge" re ÈeÉ;€pe+en $,eer beter spelen. we scoorden vrij makkeliik' vit'
óàiii scoortaé nóg r keer. De eindstand was toen 11-5'

,Ja jongens onze eeÍste Eournooi. ;u1lie merkàn we1 dat dig even wat anders is. Nu moe-

lérr'à""r.Oseri j den 1n z x-iS minuten beslisE worden. 1n de wedstrijd achter komen beEe-

kent meesEal verlies. u"-i i" ïà" belang dat. er vanaf de afErap de concentraEie direcE
;;;;";;;-i;; àài eeerr oinààig-.rerr ru"l u"c 2 verlies, 1 selijk en 1 sewonnen.parEij
viel her a11emaal *er *"è.-iàÉ.n we afsprekerl dat jullie bij heE LENs-tournooi (26

àilirl'-i"-Ë!"Ë-àó""-ó* a!'píIËiï""-*r-;;Ë;à ài ià siuiten' .r

Het 1eek Nederland-San Marino wel, I,ENS sterker maar de bal gaat er maar'niet in' Ein-
ààiiJÈ, "à Zó minuren ,oàÉUaf Volkan:O-1. Nu gaat het weer hard. Ranno kopbal 0-2' Aan-

voerder Thierry speEter ;p-àÀ pgg!. Uicblinkei. in de eerste helft' was echEer verdediger
Mark, nieE te passeren. óàn rrrària r: 0-3. uitbraak scheveningen,- keeper Eddie loopÈ
d.érl ,,.ir en houdt ae nur.-r,iu- spÀàie nietistr z'n verdediger door de benen, een subtiele
ïËEiuËilniijs"Ëi-i"Ë-i"-ó-a.-xr'tàira r knokL zich door de verdedisins, Ranno profi-
È;;;;;ö:Ël- íeirs-.,,a.r-,ueggeereest .leffrey S geeft. een prima pass op volkan:0-6' zo saat
à;;-;;;"i;s ,;ààóroos o.réi-t" r,rÀls os-pÉc D5:4-1 (s april) . En Í,reer het zetfde liedje:
1,ENS sEerker maar geen i;"i;"il;;.-i"ó." i,ut.einile wàn eerste helft een afstandsschoE 1

ïàï-oi"I-Ë"-"ià ulí"."r.uii -Ëàài -í- 
o . Él.,aerijr. Een opleving. van DHc' mooie 1ob 1-1'

vËï"àiié"ó-'r"iér,É eaai"'à-{ààÀ. tweede helfÉ, fraaie-pass ihierrv op vorkan die hoos

en hard inschieE e-r. ,ui ".iíË tràp David 4-1. Àanvoeider was onze keeper 'Jeffrey die
een goede Partij keePEe

LENS-FI NieUWS door: RuLD van HERP ,

vriidaqavond04aprilj.l.speelcleLENSFltegeneenE-coTnbiflat'ieEeam(samengesEeld
à;;í-iË; éa;ruu),'4. wédstri]d scond
o.1.v. scheidsrechEer B;;-;í;rii;g (Berr log bedankg). Een Ieuke maar spannende -vrie-
;Ë;ilp;;ïijkó-*.àii.r:ó-à"i-àóói Ëombinacieépe1 van de F1-KÀNrERS- Beide teams deden

Ë;;-il;';;;É- F1 vJisr. àírËà" i-àorrtie meer tè maken en won deze parEij met 3-2' rom

FisheÍ eras onze keeper, 
-""-"i 

ÉebUei wii staan te geniet'en van -deze-knul' neE zo koe-

lbtoediq a1s Edwin .r.O. óàr vàrdedigde Tóm ons doetl perfect gedaan Tom' en hartelijk
#ffi;;: l.].-"iria.s.-E";;; ipÍé-E5-*irre, wij jou weèr sraae onder onze laE zien.

NadezegeneralerepetiEiewerdopzaterdag.dethuisvJedstrijdEegen.sV,35gespeetd,
o.I.v. Menno ÀIt.lnS ( su;;;" 

" I"-pàï""j . vr.,àt de le tot de laatsEe minuuE wwerd LENS

aangemoedigd door onze ;;;;*;;t i'ppott"t 'rERoEN' 
hij zag daE het LENS FL was die de '

- 1O - 'de Lerusnevut' 1 en 2 mei: LENS KEPERSKAMP



toon van de wedstrijd bepaalde, sv'35 had geen schijn van kans, 3 aanvaLlen van deze
ploeg werd ongedaan gemaakt door onze kleinsle speler vOtKÀN die vandaag door zijn
opEreden a1s keeper de titel van " KÀN,,ER v/d.week' in de wacht. sleept.e. SV'35 werd meE
lege handen naar huis gezonden en kreeg 15 doelpunten om de oren. Net. als bij heE ODB
toernooi en de partij Eegen Die Haghe, kreeg rJENS F1 ook vandaag weer geen goals Eegen.
Toch wel een aparte prestatie van onze jongens.Terug naar de wedsErijd: Ferdi scoorde
wandaag de meesEe goals, 6 maal trok hij het net. strak, Rodney. scoorde er in EoEaal 5
en was sEerk aanwezig, À1fi trof 2 maal doel en gaf een aanÈal malen goed voor, Ilkay
maakte 1 mooie goal en Manuel scoorde zijn le compeEitie doelpunt, dit vonden wij enorm
Ieuk, Manuel kreeg loon naar werken, hij voeEbalE de laaEsEe weken heel erg sterk, ga
zo door knul .
Mannen a,s. vrijdag spelen wij Eegen E6, diE vrienden-Eeam o.1.v. Leo straub speelE aI
jaren samen, dus wij kunnen een hoop Eegenstand vert achEen, doe a1Ien je besE en maak
er waE moois van. Vórige vreek kreeg ik uit. handen van ,Jeroen van Osch een leuk briefje,
vanwege de énorme drukLe ben ik dit vergeE.en door Le geven aan onze redaktie, fouEje
van de leider !l !
De ouders (PeEra en John) van ,rexoen schreven heE volgende: Ouders, Spelers,
Fam. v. Fessem, Menno À1Eing en natuurlijk de ,leugdcommiss ie, bedankÈ voor de leuke
trFEYENOORD cadeau's die ,feroen van jullie mochE ontvangen.
Ook wilIen wij iedereen bedanken voor de leuke kaarEen en de geEoonde belangsLelling.

!
fÈNs F1 - LENS E-coEbtnatle (3:2)

door: i,. sTttÀuB

Dit was een wedstrijd.waarvan de E-klassers dachten: 'Dit wordE een makkie, wanE de F-
klassers zijn toch veel kleiner'. Maar daar kwamen de E-Ejes van een koude kermis
Ehuis. Deze F-jes hebben een parEij voetbal laEen zien, met hele mooie combinaÈies en
uitgespeelde kansrijke spelsituaEies. Hierbij wi1 ik alleen heÈ doelpunt. van AIvi naar
vdien halen; na weer zo'n weergaloze corÈinatie speelt hij zichzelf vrij, maar loopE
ieEs t.e ver van de goal v.reg richt.ing hoekvlag; passeerE een mannetje - trekt weer naar
blnnen (nog sEeeds langs- de achterlijn) - kijktom zich heen - neemt de bàl achteloos
meE de buiEenkanE van z'n voet en de baL verdwijnE, toE ieders verbazing in de
kruising. Dit was werkelijk een doelpdnt om in te lijsEen.

ir
Houdt U van
gaan deze F
wedstrijd g
wel langs d

I.ENS E2 Gravenzanda P4 (?)
door S. OTTERSPOOR i.s.m. een MoEDER r

i.
ondanËÀ de kou, de regen en de wind hebben 'onzè' jongens en fantasEiache wedstrijd
gespeeld. De uitslag??? Een zeer verdiende 5-0 overwinning. Door de goede verdediging
had Tom, de keeper, weinig t.e doen. Door het prima samensPel, ook dat gaat steeds
beter,, werd er door de diverse uiÈsEekende voorzet.t.en van o.a. Olusegun gescoord door
Guido,i Erik en olusegun ze1f. Nog één opmerking. Ik zou graag willen zien dat Erik iets
eerder.overspeetd, zódat ook de anderen een kans krijgen om te scoren. verder iras diE
een gevreldige en sportieve wedstrijd.

IENS F"3 - xranenJrurg (?) dooT: ZIYÀ EN THEA

MOOr en GOED voeEbal? Kom dan a.s. vrijdag om 18.30 uu.r naar LENS, want dan
-kunsEenaars heL opnemen t.egen IJENS E6. Ik ben benieuwd wat diE voor
aat worden. U ook? De Enige manier om er achter Ee komen is,er Ee zijn en
e tijn. ook senioren zijn van harte wefkom.

LENS F4 -Dle Haghe F2 (?) door: RICIARD

cDs/EsDo - r.ENs F5 (1-0) door: een.UlOEDEB

we begonnen zeer sterk en posicief aan de vredsErijd. Helaas waren O1kan en Àrkhan ver-
hinde;d zonder af Ee be1Ien. ,Dominic had dig keurig we1 gedaan. We hadden goede inval-
Iers, ér werd heel goed over gespeeld, de verdedigers deden heel goed werk en, er teerd
neEjes afgewerkt. op-het goal. Nederland had er wat van kunnen leren. ,Jongens al1emaa1
góèó-óe""ócUuld en- zodoeide geen op- of aanmerkingen op dit_team. zelfs-heE Eegengoal
íu= eé. Sportief gebaar en gaf de t.egensEander weer wat moed voor de volgende wed-
sErijd.

Jn eeh gelijkopgaande.le helfÈ was de stand 4-2.. Wr-j kregen.heel veel kansen, maar gin-
qen er Ee wer.nrs van .r.n. In de 2e helfE werden de kansen juisL we1 afgemaakE. Het wèrd
Éan ook 9-3. Ieóereen heeft erg zijn best.gedaan, maar onze keeper Ton was Èoch echt de
Ààr, .run àe wedstriid. AIs r{,e zàterdag weer zo spelen dan ziJl}en we zeker weer winnen.
Ton bedankt voor hét ínvallen en heel graag ÈoE de volgende keer-

Onze kanjers moesten vandaag heel wat troEseren: regen, wind.en. een groEe overmacht' van
i t.egensÉanders en een nieE gegeven PelqIEy. 'waÈ hebben jullie hard st'aan werken
i""iÍ"n, jullie mogen riots iiJn op jullie ze1f. Goede verdediging en samengespeeld.
ào[ àà i"i'arrers hébben nara qèrverkt, bedankt jongens. HeE was een ]euke wedstrijd.

. 24en 25 mei: \NTERNATI NAÀ: LEfiS'toumooi (c/d ieugd) 'de LENSRE4UE - 11 -
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LENS.KEEPERSKAMP

***

Zl ruA A ZS mei

INTERNATIONAAL
C/D JEUGDTOURNOOI

deelnemende teams:

Feijenoord - Chaseside FC -
. VCS .LENS .

- HFC ADO DH - London CFC -
- TONEGIDO - Banbury FC -

- 12 - 'ae twsnevue' bont u al lid van: DE CLIIB VAN tOO? .
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mw R,P. Bruijstsns, tel.t lOTOt 397 97 22

A.'s-Gravondiik, tel.: (070) 323 70 33
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G.J. van dor (leij, tel.r (01741 41,81 49

Soniorsn Zatordag
J.c. Ham, rol.: (o7o) 367 g6 87

REDACï|E i . .i
A.C.J. Miltsnburg, tol.: (O7O) 30 99 29l
c.J. Alting, rot.: (0701 389 98 75

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hoàk, rol.: (0182, 521353
H. Kooyonga. tol.t lOTOt 397 72 94

mw D. van Strion, t6l,: (0701 361 52 08

TRAINERS I

P. BoB, tol.: (O7O) 368 03 62
E.V. Gans, tol,: (0701 397 55 59

DAKO : dEmesafdeliho
mw M. Rijkors, tsl.: í070) 367 78 76

POST-bank
RABO-bank

3367't I
129924229

W.J.M. Hsijnon, tsl.r (07O) 346 lO 88
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van de redactie

Lever copij v6ór masndag in : rrdadiebrlevmbus, clubgebouw of Hengelolaqn gïl, zsra GG Den Haag
(wijzigingen tot maandagavond mogelijk)

urrEÈsïE nvr.Bwntrrucrr copu ,

maardag 20.00 uur in hel klubgelouw wedstrijdyemlagen : zondag 16.00 uur , .

' ]ll ..

e-mail ! amlltenb@worldacress.nl / fax : (OZO) 30 99 293 (nieuw)
(op maardag uiterlilk tot 1E30

:i

I
I
IL-

HOE BESTAAT HET
( éénrÍchÈingsverkeer)

Dit. is een kreet., die op diE momenE vele
mensen slakenl Veel vrijvJilligers probe-
ren dagelijks, het iedereen naar de zin
Ee maken bij LENS. zij doen dit voor hun
cIub, maar vooral voor de spelers. Dat
is nacuurlijk de normaalste zaak van de
were Id .

Echter als deze mensen nu eens waE Eerug
vragen, dan ligE het even wat anders.

Neem nu bv. het bar,/keukengebeuren. Er
is op Í,ENS nu eenmaal een chronisch Ee
korE aan deze vrijwilligers.

De barcommissie (BÀRKO) heefr, in goed
overleg met. geledingen van het bestuur
en poging gewaagd om, naast een wer-
vingscampagne, seniorenspeters eens in
Ee zetEen voor een bardienstje. Dit ging
onder heL mom: '!Íij staan eÍ altijd voorjultie - Staan ju77íe er nu eens een
keer vooË oas!'

Hoe bestaaE heE, het is nieE Ee geloven.
Er werd 'niet thuis' gegeven. Vreemd
eigenlijk.

1 on 2 mei: LENS KEEPERSKAMP 'de LENSREVUE' 1-
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>>>>> WanL als u een beetje kunt rekenen st,aan er 2 of 3 man pER SEIZOEN slecht.s één '
keer aan de 'verkeerde' kanE van de bar.

.,.:
we hebben o§'ólc- moment 7 tearns. Dit beÈekent 1x in de ?- weken een bar/keukendiens E j e
per elft.at.-E1k elftal besEaaE uit gemiddeld uit. 12 personen. Dit heeft t.ot gevolg dat.
ér slechts één bardienstje per seizoen gedraaid behoeft. Ee worden.
Hoe bestaat het daE niemand zÍn heeft !

SteIE u eens voor dat deze vriJwilligers eens geen zin meer hebben! 9p deze
manier blijft. het éénÍicht ingsverkeer,' en dac kan Loch nooit de bedcjeling
zijn.

uw fedactie

nieuws uit de bestuurskamer
.E

samenstelling Bestuur

^5.
advcrtrnde

llu ta' ltttttlcl.t- trt ftnilithvl*ll

tr{ ,'iÍ us hÍiÈii,'ln(r. rN,(cli.EnJE\ trk«rÍÉn, Éflrcl"Írt)(n. !c;liíEkrrírjc\
j,,liilcdn. Én rl.thiÍrcr(]rnJÉs kunr ir hrJ ,ni (ÉÍ<chr,

è'à{,hrJ,htrÀ .èI(^irr,ih D,, .{,,,(.kÈ,y

Namens heE bestuur. Gerard van der Kleij
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VOORZITT€R :

J.G, Colpo
Tol. : (O7O) 394 19 74

SECREÍARIS:
P.F. Grons
Tol. : {070) 363 54 18

LID íVICE.VOOBZITTERI
W.J.M. Holjnoh
TBl. : {O7o} 346 10 88

LID:
P.J.M. van don Stoon
Tol. : (o7o) 397 oi 54

PENNINGMEESTER:
G.J. van d€r Kleii
Tel. : (0174) 41 81 49

LID:
A.'s-Gravondijk
T6l, : (o7o) 323 70 33

GENIET,
MAAR DRINK MET MATE...........OOK OP LENS

Helaas hebben zich de laaEste tijd enkele zeer vervelende incidenEen voorgedaan die
voor een belangrijk deel Le maken hebben met heE gebruik, beter gezegd misbruik, van
alcohol .

Het besEuur vindt dat diÈ soorE zaken niet op Í,ENS t.huishoorE en zaI dan ook níet
schromen zonodig t.ot maaEregelen over te gaan. Een dezer dagen zullen wij met een
aanEal betrokkenen in gesprek gaan en hen wijzen op hun verantwoorde I ij khe id, ten
opzichte van zichzelf maar ook ten opzichte van de club.

Zeker bij evenementen waar onze jeugd bij betrokken is, zal men zich op diE gebied moe-
Len weten tè gedragen. Samen met de barcommissie zu1len wij nagaan welke maaEregelen in
de preventieve sfeer nog meer kunnen worden genomen.

NieE met de bedoeling een heksenjachE te onEketenen; een pilsje of borrelt.je op
Eijd moeE kunnen, maar om in het belang van ons allemaal, in de Loekomst MENS- e
onwaardige Eaferelen te voorkomen.

nLENS

- 2 - 'ae urusaevue' 24 en 25 mei: INTERNATIOI\IAAL LENSTOURNOOI lc/d-ieugdl



adveruntle BAR NIEUWS

bijspri4g.ers ziin altiid welkom

BAR ROOSTER
ZÀTER.DÀG 5 apEll

Henk en .loop

. fngen en Jenny

cevRÀÀcD l l'": L '

, Jan Lamers
Manuela en Jacky

KEUKEN (11.00 uur)
. 'faqueline TaaI en E1len Muns

s IuiteÍI .Ian lamers

ZO!|ÍDÀO 5 aprlI

openen

10.00 uur

tt
13 .00 uur

BI'ISPRINGERS

openen

10.00 uur

KEUKEN

sluiten,

Tinus en Henk'

Rina en SEeven

Ellie en Peter

Rina en Gerard

S(BIÍ@ V.loÍ fclèfnonnrrmmers: zie de ^nlÍi{nn 
nn nen I

artvinrnde

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook: CANON digitale §otokopie

voor maillnggemak

Direct Mail

adrepak

in kleur!

Kerketulnenweg 5 2544 CW Derf Haag

Tel; (070)359o7O7 Fax (070)3295168

Yan

9tbv.rnning"'.ï,Ë,fffl,;H

Uw veí rotlwcie adles voor hel volled g verv/erl'en virn tre/ nlf,ilillgg

t I
\

SUDMEIIER ZONWERING

zuiderparklaan25 DEN HAAG tel.z 323 35 62

Senioren L

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tiid thuis /dasse zaal sc ter

vt

1 en 2 mai: LENS KEEPERSI(AMP 'deLENSREVUE''3-

t..!

vr 11.
18

aPr
apr

22.OO BOHEMEN 1

2O. OO WESTLANDIÀ

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

]JENS 1
IJENS 2

39891
41047

Blinkerd
Schilp

J. Vermeer
N.N.

uit



a

". wrstlc : GDÀ I - LENS L 2 -n

scheldsÍdchtaÍ

WEDSTRIJDPROGRAMMA
ult velddatum tlid thuis

za 05 apr 14..30 LENS 1

di 08 apr 18.30 POSTDUMN I

za !2 aDi 14.30 LENS 1

BIJ AFKEURING

AFSCHRIJVEN

@

HPSV 1 : 33739 - H. In 1t. Veld

LENS 1 BEKER n.n. l
SCHIPLUIDEN 1 ', 1 33723 n.n.

\

- tra:hen on 12 .45 uur (Eet À1) ,-

- verpllcht afbellen bij Diet komea tratadn

Fred lJancel
Gerard Sinke eI

(010)
(079)

.1

2

t

Senioren

e1 52r 39 80
362 8s s9

ZONDAG
Àdlv6rt.ÀÈ1.

UITSLAGEN

. LENS 3
DUNO 2
IJENS 7

SVH 2
],ENS 5
SPOORWIiIK 3

1-4
2-!

í.w-n. de vroegËijdige opmaak van deze IJËNS -
revue, tÍeft u nieË a77e uitsTagen aan. Deze
.houdt u nog tegoed vatT ons.

de redactie

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tt'id thuis - uit veld

WnderYelde
tVeentje #"-*t

VEIflIES

TlnkwerÍ 27
25++ ÉC D€n Haag
Tè1.? 070-166ll!4
Éaa.; 070-3675191

Zoetcrmerr
Tel,: O79-16lo2ll

do 03 apr

zo 06 apr

zo 13 apr

18.30 W]LHE 4US 3.
18 .30 LENS I

(btl \dinst 8Pselt
20.30 LENS 5 .

- Í,ENS 2 '
- DYNÀMO' 67 3

LENSSopBapríI
- DUNO 2

..

- ],ENS 1
- WILHEITMUS 3 .

- ORÀNJEPIEIN 2
- ]JENS 5
- DE STER 3
- ],ENS 7
- HMSH 7

G. Mathysen
N.N.

uur bLj ÀzORRr)
N.N.

7275
BEKER

oq 18.30
10503

14.30
11.00
11.00
t-0.30
13.00
13.00
14.00

IJUDUNI'M 1
I,ENS 2
LENS 3
wP2
],ENS ,6 

.

SPOORIíI.TK 3
IJENS 8

5528
7340
9193
10508
1,2224
13676
467 34

2

2

c
H
G
n
n
n
n

van Elswijk
HolEkamp
PurceIl

n.
n.
n.
n.

I
2

2

3

lfust"'n"'*''t' r,ENS 2 wordt vriendelijk verzochÈ 2 spelers voor 'bardiensE'
leveren vanaf 13.15 u.

- I,ENS 2
- I,ENS 5
- IJENS 6
- soÀ 5
- IJENS B

Ee

11.30 ÀLTIOR 2
12.00 VRÉDENBURCH 5
12.00 LÀÀKKWÀRT. 6
11. 00 r,ENs 7
12.00 HMSH 7

7290
LO454
121,57
13599
46779

E. Àbcouwer
,J . .Torna
n.n.
n.n.
n.n.

24 en 25 mei: INTERNATIONAAL LENSTOURNOOI lcldtbugd|-4-'deLÉNSREwE'

2



TRATNTNGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20'45 uur

OPSTELLINGEN
LENS 1tlm 2 :

LENS3en5E/m8:

AFSCHRIJVEN

worden door de Erainers bekend gemaakt
als bekend

50
88
30
15
33

15
10
L7
84
03

32 s
346
323
361
390

s4
s5
s6
s84qI

I,EN
Í,EN
IEN
IEN
I,EN

JrrlÍ@

À. de GrooE.
vi. Heijnen
F. Sekeris
R. ScholEen
z. GungÖr

Ee1
te1
tel
teI
t.eI

(070)
(070)
(070)
(079)
(070)

coDtactperBoon wedsEEljddag i Bert vlerli[g - te1': 06 54 67 3L 54

VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en
Hoofdteider A en B jeugd: Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel, 397 Ot 54

Hoofdleider

HooÍdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 367 01 21

Hoofdleider

Hooídleider

D-jeugd: Haíy ter Linden
telefoon: 06 52 706 1 56

F-ieugd: , Ruud van HerP
telefoon: 367 98 58
b,s,s.: 06 53 48 40 50

Aíbellen voor e wadstÍiiden: zo snel mogelijk, doch uiterliik de avond voor de wedstrijd :

tussen 18,00 en 19,00 uur, bij de dgsbstÍeffends hoofdleider.

ln uitersts nood nog op de dàg van de wedstriid op LENS, telefoon 366 1 3 14

(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, vooÍ verzameltÍd)

AÍbellen tÍainingen: t 45 minuton voor aanvang van de training, alle€n op LENS, telefoon 366 1 3 14

Vragén/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleideÍ op!

Bel bij twijfel op zaterdag na 08,15 uur naar de LENS'aÍkeu slijn (070) 367 05 22

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

elftal da aanvanq leoenstandei uiuthuis veld/terein sam. LENS

A 1 05 apr 14.30 VELO A1 uiE Noordweg,/IíaEeringen 13 .30 (VELO)

B1

BEKER
B2
B3
BEKER

03 apr
.05 apr
09 apr
05 apr
05 apr
09 apr

19.30
t2 .45
r.8.30
14.30
14.45
18.30

HBS 81 ,: .
Lyra, 81
oDB/TÀC', 90
Loosduinen
Laakkwarier
JÀC B1

Elinkwijk C1
Quick St.eps Cl
DUNO C1
HW C1 ??
Gr. W IMC C2
Vit . Delft C4 ( \rr)
VRI.]GELOOT

DSO D1
wrK/ÀDo DH D3
DHL D1

DaaI en Bergselaan
De zweth,/De LÍer

v1
v3

J. v. Beersstraat
BuurEweg

v1
Nij kerklaan

v1
Hoogenhoucklaan

v3
v3

. uit

. uit

. Ehuis

. thuis
(wr) uit
.. uiE

uit
thuis
uit

77.r5
11.15
!t.+a
13 .45
13.30
17. L5

(auto)
(auto)

(auEo? )
(auto)

(auto)

(auEo)

(auLo )

(auto)

ei
B1

B2

BEKER
c2
BEKER
c3
BEKER

13 .00
18 .30
09.30
18.30
11.00
09.30

Ehuis
uit

thuis
uit

thuis
Ehuis

11.45
17.r5
08.45
17.15
10.30
09.00

05 apr
09 apr
05 apr
09 apr
05 apr
05 apr
09 api,

05
09
,05

apr
apr
apr

10.00
r8.30
10.00

v. Tlylsp.park /z'meexv2 . .
Brasserskade,/De1fE

08.30
L7 .45
08.45

D1
BEKER
D2

1 en 2 mel: LENS KEEPERSKAMP 'de LENSREVIIE' :5 '



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E.en F JEUGD' (verloJg)

datum aanvano teoenstdndel uiVthuis veld/tefiein sam.k Lelftal

BEKER

BEKER

D3
D4
D5

08 apr
05 apr
05 apr
05 apr
09 apr

18.30
13
10
10
18

.00

.30

.00

.30

uit.
Ehuis
uiE
uiE.
uiE

. l'.7

.72

. 08

.71

.30

.15

.45

.30

Gravenz. lrv D1
DHC D3
Nootdorp D1
Í,Iippolder D2
Monster D3

SEV E1
vCS E - eIf t.al
ABF E1
Gravenz. §v M3
IJENS-TOURNOOI
I,ENS-TOURNOOI
I,ENS-TOURNOOI

LENS E-cornb.
sv' 35 Fl '
Gravenz. rrv F4
Kranenburg F1
Die Haghe F2
GSC ESDO Fl *.
BMT F3 .

. cem. sp.park
v3

Kruisweg/NooÈdorp
oude Laan/Delft

. sp. p. Polanen

KasE.elenring/t'dam
. Dedemsvaartsweg
Deij lerweg/w' naar
. cem. sp. park
. v2

v2 .
v2

(auto)

(auEo)
'(auEo)
(auto)

(auro)

( auto)
( auto )

E1

E3
E4
E5
E6

F1
:;
F3
F4
F5
F6

05 apr
08 apr
05 apr
05 apr
05 apr
05 apr
05 apr

11 .00
L'.t .30
09.00
09.00
14.30
14.30
14.30

'uit
uiE
uit
uit

zie copy
zie copy
zie copy

thui s
thuis
t.huis
thuis
thuis
Ehuis
Èhuis

09 .45
L6 -45
07.45
08.00
14 .00
14.00
14.00

18 .00
09.00
09.00
10.45
10.45
12.30
r.2.30

04 apr
05 apr
05 apr
05 apr
05 apr
05 apr
05 apr

18.30
09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
13.00

zfe. copy
v2
\,,
v2
\,,

BIJZONDERHEDENI

*
;

.o *.

IENS Cl: zonder
- i- meE

LENS C4: - zonder
(worden pas weeï opgesEeId

LENS D2: zonder

aanwezig van de jeugdcommissie op zaEerdag 5 april:
iÍ. Mun6, J. TaaI en B. VierlJ-ag

lees onderstaande copy eens GOED door

S.Yilmaz
D . Gunay
T.Kamouni en U. Kilic
a1s ze konEakt hebben opgenomen meE de
K.Akay, R.Een BeÍge en J-v-d-Linden

#
-#

zijn er vragen,/opmerkingen neem dan 'E-avonds conEact op de hoofdleider

opstellingen a]s vorige week met uitzondering van:

LENS 82: zonder K.M'hamdi (afgevoerd als lid) '0
0

à
hoofdleider)

0

I . !!! OUDERS LENS E3, E4 en E5 OPGELET !!!

De laaEsEe weken zljn er veel E-klassers bijgekomen op IJENS.-De Eeams sEaan nu met meer
ààr, :.ó spefers. DiE betekent veel wisselen en ontevreden spelers, ouders en leiders.
DiE moet-niet, dus maken we een I,ENS E6. Natuurlijk geefE ook dit weer wat problemen
*ànt SOraiga spelers moeEen naar een ander team. Toèh gaan we heE doen en a.s. zaEerdag

"p"i." *" àf *èt. ae nieuwe s amensLeL l ingen. .Het nieuwe LENS E3 speelt bij Gravenzande
ói-Éèt ni",r*" E4,85 en E6 spelen een onàerling Eoernooi op LENS. De opstellingen zijn:

i.efrmaa, R.Duyndam, N.Houweling, F.el Kanfaoui, s.v.d.Kruk, w'v'd'Meer, S'sardjoe
Èn f,.StrauU. IJeLder:'L'SÈraub'

E3: M.Àbaroi, R.w.d.Broek, N.Essiad,H.Habibi. .l.Oosterveex, R.Rast'a, E. Rornlcaur,

--O.Uraf 
, R.de I']iE. LeiderEr M'Àbarql en G'v'd'Broek'

B+, v.atrlii, T.Ahmad, V.Badri, T.Cav, R.Duyndam, v.Ramautar, Y.Yanik en Ricardo'
Eti-S.li.,oei, w.erirt.ijn, G.Chamman, K.Hendriksen, F.eI Kanfaoui, À.Prahladsíngh, ...
--ó.sauah, L.sahin, s.sardjoe. '. toider! F.BrltEiJn.
ee, . i.Àyyaai, M.v..Egmond,_ c.Èiflaar, N.Houweling, S.v.d.Kruk, C.Lira, À.LoilaÍgosain,

Vraqen, probfemen praats er dan a.s. zaterdag over met ],eo stiaub. Hij is ook bij het
;;;ilóIaja àa.,ore'rig. ook speelt er een E-coÍnbinatie op vrijdag 4 april om 18-30 uur
iËólii-iir.ré 

-ri . vàrrimelen oin re.oo uur op r,ENs !! we verwachEen de volgende spelers:

6 - ua twsnevue' 24 en 25 mei: INTERNATIONAAL LENSTOURNOO! lc/dieugdl



AFGEKEURD oÍ NIET?
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I
IOm te weten of het voetballen doorgaat gelden voortaan onderstaande regels:

1) Verzamel je voor 08.15 uur dan heeft bellen geen zin. Kom naar LENS toe en is het voetbal-
len afgekeurd dan gaat de leider'met jullie trainen.

2) Verzamel je na 08.i5 uur dan zijn er 3 mogelijkheden om te weten te komen of je wedstrijd
doorgaat of niet t.w.:

. - de afkeuringslijn van LENS: 367 05 22

- INFOTHUIS op TV, teletextpagina 603 (na 08.45 uur)

LENS Al tim F6 (minus Cl) behoren binnen het district West 3 onder categorie 3. LENS Cl valt
onder district West 4 , categorie 3. Zï1n er individuele afkeuringen dan wordt voor Al t/m C4 in dit

I

i geval
L-------

het thuisspelende elftal genoemd. Dl t/m F6 moeten dan naar LENS bellen Q67 05 22).

SCHADUW PBOGRAMMA voor 5 april

elftal aanvano tedenstandeÍ veld/tcrein sam.* LENS

B1 .

82. .
lJ3 - -

cI ...
c2 ..
C3

D1.
D2 ..
D3
nÀ

E1:,
E 2 eo 3.
È 4, 5, 6
E!1

É')

F5en6

14 .30
12.30
13.30

RKSVM A 1

RKS1TM B 1
RKSVM B 3
VRIJ
RKSI/M B 2
TRÀINEN
RKSVM C 2
TRÀINEN
RKSVM C 1

RKSVM D 1
RKSVM D 2
REGEI,T DE
RKS\n't D 3
RKS1IM E 1
TR,ÀINEN
TRÀINEN
RKSVM F 1

TRÀINEN
TRÀINEN
RKSVM F 2
rnurÍer

LEIDER

. uit.

. uiE

. uit

. uit .

- uit

. uiE.

. uiÈ

. uit.
MET 

"I'LIJIE. uit
. uic

.'"La ..

. uit

Monster

Monster

r Monster
Monster
Monster

13 .15
11.15
72.15

(auto)
(auÈo)
(auto? )

14.30
09.00
12.00
09.00
l-1.15
09.45
10.30

13.15
09.00
10 ."4 5
09.00
10.00
08.30
09.15

Monster

Monster-.

( auto )

(auEo)

(auto)
(auto)
( auto)

(auÈo)
(auto)

(aut o)

(auEo )

Monster
MonsEer
Monster

MongEer
MonsEeÍ

09.00
10.00
08.00
14 .00
11.00
09.00
10.45
12.00
12.30

08.00
09.00
08.00
14.00
10.00
09.00
10.45
11,00
12.30

G PREEKAVOND JEUGDCOMMISSIÈ ,",, op maandag 24 maarr kwamen Eoch nos een
J aantal ouderb naar de spreekavond van de jeugdkommissie. Daar waren wij bl j.j mee

- 
reant diE is bij uiEsEek een gelegenheid om eens rustig van gedachte Èe wisselen

met ouders. DiE deden wij dan ook. KlachÈen, suggest. ies. ideeen kwamen over tafel. Ook
konden wij heel waE vràgèn beanEwoorden. Kortom een nuEtige avond. De jeugdkommissie is
alE.ijd bereid om op maandagavond meE de ouders van gedachte te wisselen. Ís er ieEs wat
voor u het bespreken waard is neem dan kontakt. op meL Paul v.d. St,een.

P ENALTYBOKAAL ,rr» ae ri:lWg organiaeerc alit jaar een penalcybokaal voor de B-C-
D en E-jeugd. BinnenkorÈ zullen wij op IJENS de woorrondes organiseren. De winnaaïs
in elke Ieeft. i j dsklas se gaan over naar de Haagse halve finale op vrijdag 25 april

bij .IuvenÈas. De besEen uit de halve finale gaan door naar de finale op zaterdag 31
mei. .Meer nieuws volgt z.s.m.

1 an 2 mei: LENS KEEPERSKAMP Ide LENSREVUE. 7-
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G HELL 4 TEGEN 4 ISTRAAT)VOETBALTOERNOOI 'i,,,, de KNVB orsaníseerL samen met

.l SHELL een ( st raat. ) voetbal Eoernool voor vÍerEallen. Iedere vereniging mag in tot'aaI
, :"ol-."-i È-iéa*s sEuren naar d.e woorronde op woensdag 14 mei. DiE Èoernooi wordt
bii een vereniqinq op gras gespeeltl. De winnaars gaan door naar de.halve finale op .

;;à;;;n';i-;Ëi l"óo:.-aii toérnàoi ',Iordt op sras géspeeId. De 
. 
dis trictsrinale wordt :

;;ó;;ió op woensdag 2g mei op.Heg.Pleinn in Den Haag. De winnaars van deze finale .r

;;;-;;;r-à;i "à"r"ae randefij ke . f inale op zarerdag.? juni in heg_sradion van willem_;
ÍI. Vierrallen van LENS met eei wisselspelér mogen iich opgeven voor 12 april bij Paul

".à. Ste.n. Zijn er meer aanmeldingen dàn zullen wij op LENS een vóorronde moeEen 
l

houden.

tl EKERVOETBAL ,rrr, rorige ,eek schreven we a1 dat ""t' uu'''"i t'eàms van lrus
lí ;;.à;.; aan ner bekergoernooi. De eerste vredsErijden zijn inmidalers gespeerd.
E Siàcnts de winnaars gaan door. Doe dus goed je. best. want wie weeE haal je dan de

È, RUK, DRltK, DRUK >>>>> de tomende weken veel voeEbal voor een aanEal teams. Dit
If f."" heel leuk zijn maar vraagE de nodige aandacht van de spelers en ouders. Kijk
t sieeds goed in dé f,nfs-rewue wanneer je moet. voeEballen. Van de Erainers.vlagen
wii ook de n6diqe flexibiliEeit. Gebruik zó min mogelijk kleedlokalen en naEuurlijk
eàÉ" "éasc.iidei al.tijd voor bij het gebruik van heE veld. Nier moeilijk doen en dan
Érainen op de ErainingssLrook.

, UIT.
&

VERSLAGEN
UITSLAGEN

LENS F5 speelde afgelopen zaterdag uit
Èegen Die Haghe F2 en wonnen daar meE 10-
1, mannen een leuke wedstrijd, el zeet
'sportief om:Die Haghe.ook een goaltje t.e
gunnen, zo mooi kan woetbal dus zijn.
SEP E2 . IJENS E6 (5-O) door GUNE (leider)

We moesEen deze keer we1 heel erg vroeg
verzamelen (07.45 uur) . Maar wij, a1s
professionele en fanaE.ieke voetballers
haden daar aI rekening mee gehouden en
gingen daarom de dag daarvoor heel vroeg
naar bed. we bégonnen fris en gemoEiveerd
aan de wedstrijd. Het bleef lang 0-0, tot-
daE de keeper van de tegensLander ook mee
ging voetballen. Daar hadden we net geen
rekening mee gehouden en daardoor begonnen
we aan de 2e helfE met een 3-0 aèht.er-
stand. In deze helft. kreeg de EegensEander
bijna geen kans om Èe scoren.' Het vrerd
uiLeindetijk.5-0'. Wat ik deze wedstrijd '

heb gezien is Ínoeilijk onder woorden L.e .'
brengen. l'le hebben als team zo goed 9e-
voeEbald,. zo.hard gewerkt en de keePer
BEond zo goed te keepen.,.dat ik TROTS ben
dat. ik jullie leider mag zijn! .fammer dat
Ralmon en Gayard er niet. bij waren. weI
hebben we er een nieuwe spè1er erbij; !iel-
kom Àbdul . Jongens bedankt. voor jullie
inzeÈ en Eot a.s. zat.erdag!

. r,ENS C1 I
IENS F1

, LENS F1
Die Haghe F2
SEP F2

- BE FÀIR C1
- I,ENS E3
- Die Haghe F1
- LENS F5
- LENS F6

6 -0
2-2
4-0
1-9
5-0

VERSLAGEN

LENS t Nieuws
(dooI RI,T,D 1IAN HERP)

Op trrijdagavond 21 Íoaart begon het voeE-
fàtweeteinde van LENS FI, op deze avond
lverd vriendschappel ij k gespeeld Eegen LENS
E3, een enorm 1èuke wedsErijd dÍe eindigde
ín 2-2 .

Op zaterdag 22 Eaart speelde LENS F1 Ehuis
tègen oie Èaghe F1, deze partij werd met
4-Ó gewonnen door onze KAN,TERS.

zondag 23 EaarE speelde LENS Fl het tour-
nooi Éii HMsHr en behaalde daar de 2e
plaats, onze.F2 werd hier 7e waE ook een
irima prestatie was. De beker werd door-het pt-Leam aan ,Jeroen v. Osch gegeven'
Jongens groEe klasse l! !

Vrijdag 29 maart speelde F1 mee op het.
ooslroÉnwoor en s1éepte daar de 1e prijs
wÉo, omdau er een hoóp lENs-teams aan dir
iàéinooi deelnamen en allemaa] hoog ein-
àiqde mocht LENS de wisselbeker naar de
Heígelolaan nemen- GefeliciEeerd!

de LEN§:ièvuii'i

lay-out / grafische vormgeving:
C.J. Alting en A.C.l. Miltenburg

verwerking: .... woen§dagochten
oplage

realisatie
LENS-huisdiurepÍoductie!

M. van ZiÍ
kkerii
flrout
dklub
ó00

8 - 'da twsnevut' 24 en 25 mei: INTER|IATIONAAL LENSïOURNOOI (cldiEugdl



DE LENSREVAE

weekblad vai Ae voetbatvàrenígÍng LEN$

,., l0e iaargang, nummer : 3l
opgericht

18 december 1920
27'maart 1997 '

TERBEIN 6n CLUBGEBoUW CONTRIBUTIE BETALING

Sponcomplgx'EÉcamP l"
HengElolaan 6OO

tel.: (070) 366 13 14

BARKo ' 8aÍcommissi6
;" R.P. &rti","""r"L; lo7ol 397 g7 22

ALGEMEEN SECRETARLAAT

P.F. GÍons
Rog6ntessclaan 49

. 2562 CN Den Haag
tol.: (O7O) 363 54 18

8E9AqI.!E:
A,C.J. Miltanburg, tel': (070) 30 99 291

c.J. Altihg, tol.: (070) 389 98 76

ds CLUB van 100
H. Hopponbtouwere, tol.:(O7O) 325 07 89

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hook, tcl.: (01821 521 353
H. Kooyonga, tsl.: {o7o) 397 72 94

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN

A. 's-Grav6ndiik, tel.: (O7o) 323 70 33

SEKO : ssnioronaÍdelino
sonioÍen zondag / zaal
W.J.|V. Heilnen, tol.: (O7O) 346 10 88
G.J. van der Kloij, tel.: (01741 41 81 49

S6nioron Zatordag
J.C. Ham, tet.: t0701 367 96 87

JUKO : ieuadsfdolino
P,J.M. v.d. st6sn, tol': (070) 397 01 54

AKKo : Aocommodatiocommissio '
W,J.M. Hoijn6n, rel.r (O7o) 346 1O 88

EKo : Evonemèàtencommissie
mw D. van Strieh, tsl.: (O7O) 361 52 OB

TBAINERS:
P. Bos, tol.: (070) 368 03 62

E.V. Gans, tel.: (070) 397 55 59

POST-bànk
RABO-bank

33671',l
129924229

van de redactie.

I*ver coplj vóór zaterdsg in : iedactiebrievenbrs, clubgebouw of Hengelolaan 981, 2544 GG

r (wijzlgingen tot. maanÍl'lagavond mogdiik)

, ,I UITERSÏD INLEYERTERMIJN COPU:

D€n Haag

za1er'dqg 15,fi) uur in hd klubgebouw

LEKKER RUSTIG? .... VERGEET HET MAAR!
(Èaaedagen)

wedírlidverslagen' : zaterrlog 14,00 uur

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

De Paasdaqen. VeeI mensen Erekken er dan
oD uiE om-eens lekker bij Ee komen van
àè bestommeringen van het leven' Keuken-
Ààr en ae camping zijn in deze dagen dan
ià."ii"t. naainaàst ,ijn ook Eournooien
àn ats trap op de vuurpijl lekker veel
i avond) wedètri i den erg in Erek'

voor legio mensen zijn diE wel .prett'ige,
*àar ,roót veIe, verrè van rusElge dagen'
Het wordE echt hecEisch oP LENS' ,. .

Naast de Eournoolleiding en wedstrijd-
óàórdinatoren, lijkt heL eÏop daE, met

de minimale bar,/keukenbezet E ing die wij
op díE moment hebben, uiEgerekend deze
.v-ri j ri lIigers, heE kind van de rekening
drej.gen Ee gaan worden.

KunE u deze mensen helpen? Jazeker, Í,anE
schroomt u nieE om, onge-
vraagd, eens bij Ee springen
daar vraar nodig is, zodat ie-
dereen na afloop van deze
dagen nieE behoeft Ee zeggen:

IJEKXER RUSTIG? ... .
' VERGEET HET MÀÀR !

uw redaHie

I
29/30 mdaÍt: INTERNATIONAAL LEN9TOURNOOI lNBlouid)
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aanleveren copy ffiet de. paasdagen.

, i.ri.m. de paàsdagen wordt u vrlendeliik verzocht3tw copy voor de.komende

LENS-revue aan ie leveren oP:
ZATERDAG 29 MAART a.s; voor 15.00 uur.

de redactie

nieuws uit de hestuurskamer
.E .8,

samenstelling Bestuur
adven€nde

.----
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VOORZITTER:
J.G. Colpa
Tel. : (O7O) 394 19 74

SECRETARIS: .

P.F. Grens
T6l. : (07O) 363 54 18

Lto:
P.J.M. van d€n Steon
Tel. : (O7O) 397 O'l 54

LID IVICE.VOORZITTERI
W.J.M. Heijnon
Tol.: (O7O) 346 10 88

PENNINGMEESTER:
G.J. van d6r KlcÍ
Tel. i (0'174) 41 81 49

LID:
À.'s-Gravondijk
Tel. : (070, 323 70 33I

L--

L
Ondanks heE ,speciale, karakteï van deze
wedsErijd werd er Eoch weer een mini-IoÈerij meE. diverse aanErekkelijke prij-
zen georganiseerd, De onderstaande prij-.
zen zLjn nog nieE afgehaald en wachLen-
dus nog op de geLukkige winnaars.

OTERIJ LENS-ROOD ENBIIRG,
(16 maarE jI.)

Dank gaaE uit naar DOI{BURG SpORTPRIJZEN
HOI,IÀND die de bekers beschikbaar sEelde- en naar ÀIrREpÀN die de zeer fraaie tour_

- nooiprogramma, s heefE gemaakt. Heren' . lggankt en naruurlijk óok onze eigenÀlbert. Miltenburg. Klasse ! ! ! HeE woordis nu aan de spelers wan LENS Àt en 81.
Zgt p9! van planEen 7L5 sierbeerrje
808 kikker : 593 lantaarn

Àlle deetnemers, organisator Kees en
assistent Bert meE zijn maat weer be-
dankt voor de medewerking.

Gexard van der Kleij

I NTERNATTONAAL A|/Bt TOttRNootl_
- De feugdkommissÍe is er weer in ge-
slaagd om een sÈerk deelnemersveld bij
elkaar te kriJgen voor het internat.iona-
le A1 en Bl-toernooi op 29 en 30 maarE.
Op beide dagen begint her programma om
12.00 uur meE wedstrijden in de B-poule-
Daarna wisselen de À- en de B-pouLe eI-
kaar steeds af. ZaEerdag wordt er toE
16.30 uui'gevoeEbald en zondag is deprijsuiEreiking om 15.00 uur. Wij hopen
o! leuk en sporEief voetbal en nàtuui-
lijk op veel belang-sEelling vanuiE,
IJENS, De EoeganE is uiÈeraard gratis. -..

voor meer informatie werwijzen uij naar
de j eugdcopy ( Eournooibij zonderheden) in
deze LENS-revue en het mededelingerÈord.

I ENs - svvL_
- 

Een dru,( paasweekend op LENS. Naast
de toernooien en de compet.iË iewedstril -
den op zaterdag ook nog- een volledig -
programma op de maandag. De vrijwilli_
gers draaien overuren Jtt oot r,Éus r
komt in aktie op 2e paasdag 31 maart. Otr)
sporEpark Escamp I speelE LENS I devoorlaacste thuiswedstrijd van diE. sei-zoen, sw uit schiedam is de Eegenstan_.der, De aanvang is om 14.00 uuï en na-tuurlijk is er weer een leuke loEerij
van Cees Lut., llelaas geen voorwedstrijd
door het overvolle programma en het qé_
brek aan kleedruimE.e. wel is er eèn Àpe-1er wan de week. wie diE is houdén we
nog even geheim. Om 1L.OO uur speelE
bowendien IENS 2 thuis tegen he-t sterke
Lugdunum. we rekenen op hèe)_ veel toe-
schouwers en op een positief voeEballend
IENS 1 en 2.

Voor ol, ue latddt- et Jauilitdruiavrl

liïr vitirckuJÍrÈÍ. Ékrurcn. cnrrtoppcn. vcitinskrjrrjeÍ
b,rcum' rn l,lËhx,ft€turniÉl kunr ,i hii 

"n. rcihhr.'

èlI!/,,§6/dlI?r \È xdrkn drir

*.,*,,,,,,"';[.]* 
*""'

Is w,,r rw briefpr
cn uw rous., J

-2-'aeLENsREvuE' PRETTIGE pAAsDAoeÈ bà oispring;i is deze dason nioft wàg)
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ATTENTIE VOOR DE LOTERIJ TIJDENS LENS-SVV OP 2E PAASDAG:

GRATIS KASCHEAUES MET MEER DAN f 125,-- VOORDEEL

MET KANS OP EEN REIS NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN NAGANO

BIJ AANKOOP VAN 10 LOTEN

Ook bij de wedstsrijd van ons eerste op 2e paasdag tegen Sw za1 er dooi Kees Lut. v,,eer
een leuke lot.erij worden georganiseerd. NleuÍÍ la daE bulten da kans op het 'norlrale' en
aaltrekhelijke prÍJzenpakhet u btJ aankoop van 10 loten een cérÈr.fl.caat vaÍr da ÀCTIE
SPORTKÀS VàN DÍET CHEQITES ![ET MEER DÀN / 125,-- VOORDEEL KÀDO KRIaIGT, De cheques zijn Ee
besteden bij bekende bedrijven als Gamma, Mcdonalds, Halfords, Dixons, Steps enz. enz.
maar ook b.v. voor korEing op de toegangsprijs van de EFTEI,ING. Klap op de wuurpij 1 is.
dat u dooi mee Ee doen met de op heÈ certificaat vermelde prijsvraag 'De bal is zoek'
een reis voor Ewee personen naar de olympische winEerspelen in Nagano, ,lapan kunE
winnen.
KorEom op 2e paasdag heeft u bij aankoop van 10 LoEen feitelijk dus aIÈijd prijs. :

ATTENTIE VOOR DE LOTERIJ TIJDENS LENS.SVV OP 2E PAASDAG:

GRATIS KASCHEAUES MET MEER DAN f !25,- VOORDEEL " '
,'r.I

MET KANS OP EEN REIS NAAR DE OLYMPISCHE SPELEN VAN NAGANO

BIJ AANKOOP VAN 10 LOTEN

PAASWEEKEND
Het komend weekend wordt heE voor de voetballers ..t à.g" druk week-
end. Zaterdag en paasmaandag moet er gevoetbald worden en dat met een
hoge 'voetballeeftijd'. ze maken het er ook echE niet aant,rekkelijker
op bij de KNVB. En .lohn van Ringelenst.ein (sectiebesEuur) zit nog.wel
in de KNvB-Eop. ze zu11en waar8chíjnlijk vrel andere zorgen hebben met.
aI die mafketels langs de snelweg.. Bij de CIub van Honderd is heE
gewoonlreg gezellig, geen baldadigheid. wordt daarom nu 1id!

{anH

Uitspraak van de week:
'De mensen zijn meesËa7 beteÍ dan de ni euwsberi chten ! '

Gegroet,
Henk Hoppenbrotrwers,
re1. 070 - 325 07 89

p.s.r het derde heefE al twee keer achterelkaar met 5-4 verloren, misschién -IigE heE
aan de coacn? ??

fr
È

DENKEN WE ERAAN????

A.s. zondag zal de klok één uur vootuit gezet worden, want dan gaat weer de
zomertijd getden.

Houdt daar dus goed rekening mee, anders ben je net op tijd om nog in de tweede helft mee
te spelen!

29/30 maart: TNTERNATIONAAL LENS-TOURNOOI (NB-ieugl) ' 'deLETVSREVUE'-3-



adreÍrak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook: CANON digitate fotqkopie

voor mailinggemak

Direct Mail

in kleur!

Kerketulnenweg 6

Tel, (070)3590707

2544CW Den Haag

Fax (070)3295168

LJw veí'rou,r,Ce hdres vDer hel volle(l e, ,/er,,verken \,an u!,,/ nlorlings

advertende

BAR NIEUWS !sBAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 

'29 
Eaare

openen

' 10.00 uur .
13 .00 uur
13 .30 uur

KEUKEN
sLuiten.

openen

10. 00 uur
12.00 uur .-

KEUKEN
sluiEen

KEUKEN
woRsT/soEP STÀND
KIJEINE BÀR
sluiÈen

Henk en .roop

Inge, ,Jenny en Manuela
Jan Lamers

2 spBIErs LENS 3

Rina en Jacky'. ,.fan tamers

ZOIIDÀG 30 Eaart

Tinus en Henk

SEeven, Rina, Jacky
Diana, wilma, Rina

Nancy en Rina
Joop en Gerard

Í,e en
Rina en Gerard

Bianca en Nancy
Rina en Gerard

D[ÀÀllDÀG 31 Íoaart

openen Henk en Tinus

1O.OO uur ^. Rina, Manuela, ,Jacky
12 . 00 uur hgrid
1.3.00 Rein Heidel, Henk + 2 apelera EENS 7

Sclí@ Voor telefoonnummers: zie de coloÍon oo Dao. 1

advcmndr

suDMErlER ZONWERING

zuiderparklaan?S DEN HAAG tel.z 323 35 62

aanleveren copy met de paasdagen

l.v.m. de paasdagen wordt u wiendeliik vezocht uw copy voor de komende
LENS-revue aan te leveren op: ;. ,

, ZATERDAC 29 MAART a.s. voor 15.00 uur.
de redactieI

I
L I

----J
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Senio n TAAL

WEDSTRIJDPROGRAMMA

tlaÍrrm tiiíl thuis tril klasse zael scheidsrechter

do 27 Drt

teo 02 apr

vr 11 apr

vr 18 apr

22.00 RKDEO 5 - LBNS 2 4106S RKDEO N.N.

20.00 GSC/ESDO 1 - LENS 1 39881 Oranjeplein 1,. Tetlekamp

22.00 BOHEMEN 1 - LENS 1 39891 Blinkerd J. Vermeer

20.00 WESTLANDIÀ - LENS 2 47047 Schilp N.N.

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

Senioren ZATERDAG
UITSLAG(EN)

detum tiid thuis

-, I,ENS 1 - JÀI HANUMAN L

WEDSTRIJDPROGRAMMA
2 4

- uit w-nf. scheldstochtet veld

za 29 Àtt 14.30 GDÀ r
na 31 Ert 17.00 RVC í
za 05 apr 14.30 LENS 1

dl 08 apr 18.30 LENS 1

SCHADUWPROGRAMMA

BIJ AFKEURING ,

. .., .- LENS 1

- I,ENS 1

.. - HPSV 1

- SCHIPLUIDEN 1

14 .00 uur

H. wijs,_

M. Mooimar

H. Ín ''t VeId

33733

33692

33739

33723 n.n

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
Gerard si.nke

LIGGING TERRHNEN : GDA, Madesueinweg, Loosduinen,
RvC, Sp.park Pr.Irehe, Rij swij k,

ÀRCITIPEI,/ORNÀS - IENS

- tradn€n oa !2.45 uur (Elet À1)
- ver?llcht afbelleE btJ niet koEen trainen ! !

Eel (010) s21 39
(079) 362 8sEeI

teI

80
59

EEI
o70 - 3978769
o70 - 39409t7

@ §enioren ZONDAG
UITSLAGEN

adv.rÈ.EÈi.

wsB 1
TEYLINGEN 2
LENS 3
Br.fT 2
BTC 3
soA 5
I,ENS 8

- LENS 1 -

- I,ENS 2
- CEI,ERITÀS 2
- IrENS 5 .
- LENS 6
- I,ENS 7
- QUINTUS 10

a -')
1-0
4-5
2-2
2-9
,-E
8-2

29/30 maart: INTER IAnONAAL LENS-TOURNOOI íNB.ieugd)

-WnderVelde ÀtVeentje ffiffi
Tln1oaert 27
2544 EC Dm Heag
Íd.2 íD7íJ-166ll14
tax.z 070-367§393

.,. Zoeaermeer
Tel,: 079-36Í0233

'deLENSREVTJE'-5-



WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiid thuis - uit scheidsrochter veld

za 29 iEE

datum

17.00 r,ENS 3
17 . 00 DI,NO 2
17 . 00 r,ENs 7

SVH 2
],ENS 5
SPOORWIJK 3

9 r-39
10436
13 611

,l
N
N

. Opel 2

3

*1.'nrrenrte'
LENS 3 wordt vriendelijk verzocht 2 spelers voor ,bardienst, te
Ieveren vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur.

/

ultttid thuis scheídsrechteÍ veld

ma 31 Ert

.faí m

LENS 1
],ENS 2
GDS 3
I,ENS 6
Í,ENS 7
GDCPH 3

14.00
11.00
10.30
13.00
11.00
12.00

562L
7 336
918 4
].2220
136?1
46732

- sw1
- I,UGDI'NIJM 2
- ]ENS 3
- ],AÀKKWÀR'IIER 6
- QUICK 11
- ],ENS g

.,Jutte

.N.

. ogier

P
N
R
N
N
N

1
I

3
.N.
.N:
.N.

$1.' 
arrerune LENS 7 wordt vriendelijk verzocht.2 spelers voor ,Éardienst, ee

leveren.

,tillhtrls scheidsrechtet veld

do 03 apr ': 7275
BEKER

oEr 18.30
10503

t.eI.
Eel.
teI.
Eel .

teI.

Èer .
Ee1.
tel.
tel.

L8.30 WTLHELML S 3
18.30 I,ENS 8

(bij wLnst Bpeelt
20.30 Í,ENS s

. - I,ENS 2
- DYNÀI40'67 3

rlENSSopgaprLl
- DUNO 2

G. Mathysen
N.N.

uur bij ÀzIrRRI)
N.N. )

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
]JENS 1Èlm 2 :
LENS 3 en 5 t,/m 8 :

AFSCHRIJVEN

worden door de Erainers bekend gemaakE
aIs bekend

. de crooE
Heij nen
Sekeris
Scholten
Gungör

I,ENS
LENS
LENS
LENS
LENS

: l^lesE.vlietweg
: Mgr. Nolenslaan
: Erasmusweg

,r . 
wij ndaelerweg 5

5
6
7
I

325
346
323
351
390

386
368
29

323

À
w
F
R
z

(070)
(070)
(070)
(07 9l
(070)

30
16
33

10
t7
84
03

50
88,'A-\qry

WIÍ,HEI,MUS
DI'NO
GDS
GDCPH

contactpersoon wrdatrÍlddag . BerE VLerling - te1.: 06 54 67.3L 54

LIGGING VAN DE TERREINEN
Leidschendam (070)

(070)
(0r74't
(070)

65

ob
5L

95
63
11
78

r-----
I

I
L-----

'1

aanleveren copy met de paasdagen

,i.v.m. de paasdagen wordt u vriendeliik verzocht uw copy voor de komende
LENS-rewe aan te leveren op:

ZATERDAC 29 MAART a.s. voor 15.0O uur.
de redactie

J
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tulí@ i'r
VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A en B jeugd: Paul van den Sieen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

HooÍdlelder

Hooídleider

C-jeugd:

E-jeugd:

Hooídleider

HooÍdleider

D-jeugd:Ruud Vereecken
teleÍoon: 391 04 89
Lso Stíaub
telefàon: 367 01 21

F-jeugd:

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp
telefoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond vooÍ de wedstrijd :

tussen 18.00 en 19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider,

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 1 3 14

{zateràags vanaÍ 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd}

AÍbellen,traininqen: Í 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hooÍdleider opl

of ni 1.._B-9l..lii.-lg.,ijg!..9p.-i_a_t--e.r.9e9..m..9--8-,1-'..gLlÍ..t1-u-9Í.-_4.-"-.-!E!-'{.*.9.f..h9-rÍing:lii.Ít..
(070) 367 05 22

WEDSTRIJD/TOURNOOI PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD

elftal datum aanvanq tddenstander uiUthuis veld/tenein sam.k LENS

c1

29 mrt.
30 mrt
02 apr

29 nÍE
30 mrt.
03 apr
30 mrE
28 mrE

29 mrt
30 mrt
02 apr
31 mrt
02 apr
02 apr
31 mrt

31 mrt
28 mrt
28 mrt
2I rnrE
28 mrt

28 mrt.
28 mrt
28 mrt
28 mrt
29 mrE
29 mrE

12.00
12.00
18.30
11 .00
11.00

.00

.00

.00

.00

.00

10.00
13.00
09.00
r0.00
09.00
08.45

12.00
12.00
1/ . -t5

1r.15
11.15
17. 15
10 . l-5
10.15

( aLrto )
(DI'NO)
(GONÀ)

(autso)

(àuto)

45
45
00

L2
L2
18

09
10
10
10
10

Í,ENS- tournooi
LENS- Eournooi
Potters FC À1

LENS-tournooi
LENS-tournooi
HBS 81
DUNO-tournooi
GONÀ- tournooi

zie copy
zie copy

t.huis

zie copy
zie copy

uiE
zie copy
zie copy

zie copy
zie copy
zie copy
zie copy

uiE
zie copy
zie copy

zie copy
zie copy
zie copy
zie copy

uiE
uiE " .

!

IJ .L

B2
B3

c2
C3
C4

D1

D2
D3

D4
D5

E1

E4

F1
E!,

F3
F4

F6

10.00
10.30
18.00
09.30
L8.30
18.30
10.00

08 .45
09.00
17.00
08 .30
77 .45
17.15
09.00

Be Fair C1 thuis
EXCEI' 2o-Èournooi zle copy
Potters FC Cl Ehuis
ODB-tournooi zie copy
Cromvliet c2 Ehuis (beker)
Cromvliet C2 uit
ODB-Eournooi zie copy

v2

baat' en i"rg".ïrà"
. Mr. Nolenslaan .
. Beresteinlaan

v 1'.
. schiedan

V3
AlbardasÈraaE

v1
Rederij kers t.raaE

ÀIbardast.raat

Zuiderpark
zuiderpark

ÀlbardasEraat
HouErusEweg
HouLrustweg

ÀlbardasEraat
Houtrust.weg

Smaragdlaan/Leiden
. Àlbardastraat
. ÀlbardasLraal
. AlbardasEraat

vlaalsdoÍperI . /14' naar

. AlbardasEraat
RederijkersÈraaE
Rederijkers EraaE

. Àlbardast.raaE

. Ockenburch
Tanthof-zuid/DeIft

(auto)
(auto)

29 mrt
30 mrt
29 mxE
28 mrt
02 apr
29 mrt
2g mrt

1L.00
10.30
09.30
09.30
17.00
10.00
09.30

09.45
09.15
08.30
08.30
16.00
09.00
08.30

(au
(au
(au
(au
(au
(au
(au

ÀDO DH- Eournooí
ÀDO DH-Èournooi
ODB- tournooi
SCHEv. - Eournooi
Scheveningen D3
ODB-tournooi
SCtlEv. - Eournooi

LEIDEN-Eournooi zíe
oDB-tournooi zíe
oDB-tournooi . zíe
oDB-tournooi - zie
ÀR/oRNAs -tournooi zie

ODB- tournooi
CROM\II, . - tournooi
CROMUI, . - Eournooi
ODB-tournooi
Die Haghe F2

copy
copy
copy
copy
copy

07 .45
09.00
09.00
09.00
08 .45

(auto)
(auto)
(aut.o)
(auto)
(auto)

Eo
to
to
to
to
to
to

09.00
12.00
08.1s
09.00
08.00
07 .45

(auto)
(auto)
( auto)
(auto)
(auto)
(auto)

29/30 maart: I ITERNATIONAAL LENS-TOURNOOI lMB.ieugd) Ae LENSREVUE' 7-



tournooibijzonderheden
,-

ll

Met Pasen komen veel ÍrENs-teams uit in een of
meerdere Eournooien. DIÈ kunnen soms lange dagen

- zÍjn. Toch rekenen we bij de uit.-tournooien op
voldoende vervoer. Natuurlijk moeEen de spelers
voldoende eEen en/of drinken meenemen of wat geld

om waE Ee kopen. Een Èrainingspak is op deze dagen ook nooiL weg, want het. kan nog koud
zijn. De prijsuiEreiking wordt door het gehele Eeam bijgelroond, want dit hoorE er
imàers bij en het staac ook netjes naar de organiserende vereniging. Leiders Iet. hier
op en 1aaÈ niemand eerder verErekken. De belangrijkste Eournooigegevens sEaan hieronder
vermeld. LEES DIT GOED !l!
TEÀI{ DÀ TEGENS T ERS E TOERRNOOI

A1

B1

16.3
15.0
15.4
15.0
15.1
15.0
1?.0
15 .4
15.4
15.3
17-1
15.0
13.0
15.0
13.0

L4.t
14.1
14.1
14.1
15.3
14.1
16 .3
12 .3
14,1

0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
5 uur
5 uur
0 uur
5 uuÍ
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur

5 uur
5 uur
5 uur
5 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
5 uur

B2
B3
c1
c4
D1

D3
D4
E1

"E 3
E4
E5
F1.F 2
F3
F4

29
30

30
30
28
30
31
31

30

31

mrE.
mrE
mrt.
mrt
mrt:
mrE
mrt
mrt
mrt
mrt
mrE
mrt
mrE
mrE
mrt
mrt

28 mrt
28 mrE.
28 mrt
28 mrt
28 mrt
28 mrt
28 mrE
28 mrE

Teylingen; vanlose BK en vredenburch
tvèa sk en Petersboïough Fc
Teylingen, ÀDO Den Haag en Vredenburch
Feering FC en DSO ' . " Í
DUNO, Delfia en LaakkwarEier (+ 1 finale)
GONÀ, vredenburch, Loosduinen en BMT
2 keer tegen DHC en sw (+ 1 finale)
Loosduinen, ODB, Texs DHB en OisEerwijk
DSO, oDB, vredenburch en Àrch/ornas
HFC ÀDO D-H, Elinkwijk en Paddock F.c.
Alphense Boys, FC. Den Bosch, Sparta èn Laakkwartier
ODB, vredenburch, Àrch/Ornàs, .Oisterwijk en FC.Cholsey
scheveningen, DI{o en Duindorp sv.
DSO, ODB, Texas DllB en Vredenburch.
verburch, DwO en Scheveningen.
zeeburgia, DOCOS, FC Lisse, Lugdunum en LaakkwarEier.
(vier poules. Nrs 1i finales).
Dso, ODB, OSC en vredenburch.
DSO, ODB, OSC en Vredenburch.
DSO, ODB, OSC en vredenburch.
de EegensEanders zijn nog nieE bekend.
DSO, oDB, OSC en vredenburch.
Cromvliet, RAvÀ, RAS en vIoS.
CromvlieE, Oranje Blauw, RAVÀ en Duindorp Sv-
DSO, ODB, OSC en Vxedenburch.

BIJZONDERHEDEN.

*
*
*

* aanwezig van de jeugdcommissie op

zaterdag 29 en zondag 30 loaarÈ. P. v.d. Steen en B. Vierling

§ * lees onderstaande copy eens GOED door

zijn er vragen,/opmerkingen neem dan 'a-avoDda contaót op de hoofdleider

GEEN trainingen op vrljdag 28 maarE, naandag 31 maart en.... IeeB de copy

opstellingen a1s vorige week met uitzondering van:

0
0

0
0

I,ENS
I,ENS

zonder
zonder
meE
zonder
zonder

],ENS B2
LENS C1

meE
zonder
zonder
zonder
met
met
zonder
met
met
met.
met

K. M'hamdi (geschorsÈ wegens sLecht gedrag)
S. Yi lmaz
D. Gunay
R. ,Janse -(geschorst wegens nieE opkomen)1. ,Jahangir, T Kambuni en U Kilic. (al1e 3 geschorst wegens nlet opkomen)
W. de Bruin, N. Dameri en C. Schmit.s
K. Àkay, R. Een Berge en J. v.d. Linden
P. Pelissier en .T. Schild
M. IJetsch (geschorse wegens nieE opkornen)
F, e1 Kanfaoui
T. Ahmad en T. Cav
,I . v. Osch
D. Dokovic
L Rasu1
T. fnan, D. Kelekci en M. NeEo
G. Chamman, K. Gezgin, À. Ozdilek en R. SEronks

0
0
0
0
0
0

0
0
0

I,ENS
I,ENS
ÍrENS
LENS
I,ENS
I,ENS

D2
D3
D5
E3

FL

c2
c4

F3

F6

I,ENS
IJENS
I,ENS
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FGEKEURD oF NIET??? >>>>> de enige manier om er achr,er Ee komen of de Eournooi-
en doorgaan of nieE bij Èwijfelachtig weèr is te bellen naar heE nummer

367 05 22-
Dit is de af keur ingt e tefoon van IJENS. Bel niet. te vroeg want t.ournooien worden pas .op
heE laatsEe moment afgekeurd. Bij afkèuring van.een tournooi wordE er niets gedàan eirje mag dan thuis blijven

l^ EEN TRA1N1NG >>>>> op de ondersEaande daEa vervarlen de genoemde trainingenl!u
- vrijdag 28 maart voor alle groepen -

maandag 31 maart. voor aIle groepen _

. woensdag 2 april,voor D3, D4, D5, BL,82, eS en Àf alsmede de keepers _

op 2 april trainen de E- en F-klassers we]. ! Ook is er op deze'middaq een schooltouÍ-nooi op r,ENS. ÀrIe F-krassers en de spelers van E3 E/m ee iroràen "àiràÉnt om deze keeromgekreed naar LENS t.e komen en nà afroop thuis Ee douchen. Er is op d.eze dag eengebrek aan kleedlokaIen.

B
aIs d
sys Ee
sEaat

EKERVOETBAL >>>>> de st.rijd om de wEsr 3-cup gaat. binnenkorE van sÈart. vroeger
sEond deze bekend aIs de C-één en D-één CUp. IJENS doet mee met 81, 83, Cl, CZ, C4,DL, D2 en D5. Met BL, C1, C2 en D1 schreven wij in en 83, C4, nZ én pi doen meee vrinnaar wan de eersre Íeeks wedstrijden. Gesieeld wordE ,oig.rrs -èen -, 

Ènoct<-out, -em. De k,innaar gaat steeds door naar de volgenàe ronde. Dce ié lesÉ en ,ie weetjouw leam aan het eind Ín de grote finaletl???

1À UR9US JEUGDTRATNERi/LEIDER9 >>>>> in sepr.ember !ee1 zaL er op rrENs een
La cursus gegeven worden door de rcí\rB bij voldoende deelname (min. 15 deelneners). De: doergroep moeE komen uiL de j eugdtrainers/reiders van de Escamp -werenigingen,waaronder ook LENS. Het gaat om de cursus ,,Jeugd voetbal spel Leidei,. cenE.;aa1 staaEhet-reren geven van training aa! jeugdige voetbarlers van -6 t/m t4 jaar. Behanderd
worden de aspecten voeEbal in zijn algemeenheid, IeidÍng geven, oga;isaEie van deÈraiÍling en de (on). mogeri j khe9en van jeugd in bepaalde Íeért ii asgioepen. rn EoEaal I
avonden van 3 uur (16 uur praktijk en I uur theoiie) . rr zijn-geèn kösten aan verbondenvoox Erainers en leiders van LENS. Àndere belangsEellenden Éetàten slechEs Í40,-.InEeresse ??? Geef je dan op bij Harry ter Linden van de jeugdcommissie (rei.:3616143). ,.

lD LESSURELEED ,>>>> een echre ongeiuksweek vorige week. Kamei. Àkay van D2 heeft
f, zijn- sleuEelbeen-gebroken..Ricky Èen Berge ook al van D2 heeft een kijkoperatie in: z'n knie achE.er de rug. Beíde spefers zagen we zat.erdag getukkig wet óp LettS.voetballen is er echter voorlopig nieE bij en daE is sneu vóoi deze Èanjers van D2.stefan Kalicharan van D5 heeft een gar in z'n hoofd. Met hechtingen is Éet moeirijkvoetballen en dus voor hem ook even rust. Namens de jeugdcommlssie aIle geblesseeiden
heel veel beterschap.

,ffi
PLAYBACKSHOW '97,',

Hetwast{eerÈ'ijdvoorhet,jaarlijksespektake1.Het,wag
voor de presentaEor en presenEat.rice alweer de 4e maal datzij dit evènement. presenteerde. Het zou een specEaculaire
aflevering worden met t.af van arE.iesten. Hier komen zij nog
eenmaal .

Àls eersEe trad LoE del Rlo op met de .Macarsna,. Het is a1Èijd moeilijk
om de spits Ee moeten afbijten. ondanks dat het (nu citeer ik) ,een zoóEje was, vond dejury-.hgE een spectaculaire opening. Dan Llnda, Roos elr alessica (spelers van Cf) meE heE
overbekende 'ÀdeEloos', was }euk om Èe zien. Een van de juryrealen- kikt op de (mooie)
benen .

HeE werd tijd woor het rnEernaEionale gebeuren. De dames van La Danza de r,oa meE het
nummer 'rJiEon'. Dit is een spaans nummer waE over citroenen gaaE. Er werden een paar
kreine.fouEjes gemaakE maar bleven wer consEanE bewegen. HeE commentaar van de jirry:
'complinent voor de kTeding en goed gedaan,.

Het. volgende nummer kwàm ook ulE spanje ddor de groep ÍÍingfieLd. zíi zongen , saturday-Bight,. Je kon zien daÈ zij er veel plezier in hadden waardoor de jury op heE. puntje
van hun sEoer krr,amen Ee ziEEen. Dan- werd het tijd voor de gigantisèhe- zangeres- celine
Dlon meE 'Power of Love'. zoars je heE van een goede zangeieè mag verwachÈen werd heÈ
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nummer met passie gezongen. HeE commenEaar van de jury vras dan ook
Fantastiscà we kregen er een kippeveL vatl'

'wat. eer ontlading;

Nu werd het alweer tijd voor heÈ laaEgÈe optreden voor de pauze meE. Gabber Plat met llet.
welbekende nummer 'Hakk€ en Zage'. Hier zie je toch maar weer hoe moeilijk heÈ is om t.e
playbacken en te.zingen. De jury was korE met heE. commentaar ,het zijn echte gabbeÍs,'.

w111eke Àlberti was de eersÈe arE.iesEe die na de pauze kvram opEreden met het nummer
'Sa8en zijn'. Het valE nieE mee on zolang te moeten wachten. ,Je moeE je zenuwen t.och
maar onder controle houden en daE ging perfect. Het. werd een hele goede uitvoerinE. Dejury zou het moeilijk gaan krijgen, ook gezien hun commentaar 'DiÉ is wi77.eke dat zegt
a77es' -

Dan de jongens van No Marey meÈ het nurl'mer 'Sihea I Die'. Een schitterend nummer. Dejury vond heE een gevoelig 11ed en lagen dan ook in kaE.zwein, Nu h,erd het. toch ook t.ijd
om aan House te gaan denken. DiE. kwam van de groep !íC Rage meE ,Fuck d6 l{acarena,. Zlj
lieEen wel even zien hoe je diE moesE doen. De jury was dan ook van oordeel ,Luid en
DuideTijk' (heE werd gezegd in, zoafs het betaamE 'PLÀT HÀÀGS'

Àts je een mega-sEer in huis hebt ben je gek a]s je daar geen gebruik van maakE Las de
aankondiging van de presenEatoren. Hier werd mee bedoeld dat C6liné Dion nu optsrad met
het. nummer 'A77 by Mysd-f '. Ook hier weer een zeer goede uiEvoering. Het. r.ias zelfs .zo
goed dat de jury.. de indruk kreeg dat zij dit nummer zelf meezong.

Ook lrlEda, Rooa erl .reÉslca traden nog een keer op. Nu door Hans, Menno en.Rob onze
eigen (geschoren en we}) keeperstra iners . ,fe kon zien dar zij er plezier in hadden. Het
publiek had graag gezien dat zij nog meer nummers_ zouden uiÈvoeren. De jury had ook
genoten en de dames wonden de benen mooi.

Nu kwam de t.ijd aan voor Nasty met het nummer 'GeeÍr EoÍenË zonder jou,. .Ie kón zien dat
zij goed geoefend had. De jury vond het fanEastisch hoe zij dit. moèilijke numrner
brachu.

Natuurlijk bewaar je een 'topgroep woor het laatsE. DIE kon niet anders zijn dan Queen '

met 'I WaaE to break frea'. Dit werd gebrachE. door enkele speleïs ult. het. TijgerelfEat.
1 Tijgers waren het zeker, HeeI goed. Onze kleine held werd Nicky die a1s een koning op

heE podium zaÈ. De jury had dan ook veel aandacht voor hem. ,prína gedaan, waren dan
ook de lovende woorden.

Nu was de groEe vraag wie heeft er ge
Raoe
heers

kreeg de omda
wer
ehalEe en von E een

wonnen. Na een kwartiertje was de jury eruiE. !41:E. zij de spanning doorbrak die er toch wel 
"en ge_l_i4e_-p.iQg__1_C. De jury vond heÈ ook dir jaar

zeeTlëEEE!ïë-Eïond. -Ee.
weer van

Aucen
hoog g

Zoals gebruikelijk is er na de ptaybackshow altijd weer de disco voor de jeuga en jong
voelende ouders. Veel gezellige 'HOUSE' wat je trommelvliezen opwingen. Echter onzà
DJ's hebben een behoorlijke sEem die zij luid 1iet. horen tijdens sommige nederlandse
nummers. À1 met. a1 een zeer geslaagde avond.

(uw ÍepoÍtet was, in opdrachE van de Íedactie, MELI'S KIpp)

DANK >>>>, vre bedanken uiteraard ten eerste de organisatoren van deze, werkelijk
grandiose show, de artiesten, de jury en last but noE leasE aIIe vrij$rilligers voor huninzet. we noemen geen namen. Het enige dat echt vermeldt dient te worden is dat veelvrijwirrigers hun bedje pas op konden zoeken om 02.00 uur en een paar uur daarna even
Ír,eer vro.1i j k achter de bar stonden !

UITSLAGEN

GDÀ A1
Í,ENS 81
LENS 82
}IW 82
Excelsior Cl
],ENS C2
LENS C3
I,ENS C4
HBS D1
UC.LI ]-A UI
I,ENS D3
I,ENS D4
81. zwart

I,ENS À1
I,ÀKWÀ 81
JÀc 81
I,ENS 83
IJENS Cl
Quick c2

Qu int.us C2
],ENS D1
]JENS D2
DSO D7

Schipluideh
BSC' 68 EI
Vredenburch
HBS E4
MonsEer E5
LENS F1
IENS F].
IJENS F2
IJENS F3
LENS F4
LENS F5
LENS F6

IJENS . E3
Die Haghe F1
VELO F2
DWO F6
LENS F5
TJENS F4
Maasdijk F4

1
0
3
1
2
0
3

6
1
)
4
4

1

1

5
6

I
0
3

11
5
1
4
3
0

1l-

B1

E3

LENS
LENS
I.ENS
IJENS
I,ENS

E1
E2
E3
E4
E5

2
,l

0
)
4

0
1
0
l-

9
1

4

4
2
1
2
4
2

2
1
0

1

GR.zande sv D4
IENS D5

PRETTIGE PAASDAGEN lean hiispringer ls deze dagan nooit weg)- 1O" - ae cusatvue'
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TEBREIN en cLUBGEBOUW ALGEMEEN SECBEÍARIAAT CONTRIBUTIE BETALING

Sportcomplex "Escamp l"
Hong6lolaan 60O
tel.: (070, 366 'l3 14

P.F, G16ns

Rogentossolaan 49
2562 CN D6n Haag

tel.: (O70) 363 54 1 8

POST-bank
RÀBo-bank

336711
129924229

SEKo : sonior6naÍdslinq
Soniorsn zondag / zaal
w.J.M. Hei'nen, tè1.; (o7o) 346 10 88
G.J. van dor Kleij, tot.: (O174) 41 81 49

EESA§.IIE:
A.C.J. Milténburg, tel.: (O7O) 30 93 29r
c.J. Atting, t6t.: (070) 389 98 75

BARKO : Barcommissio '"
m,,v R.P. BruÍstEns, tsl.t (070) 397 97 22

do CLIJB van lOO
H. Hoppenbrouwors, tel,:(O7O) 325 07 89

AKKO : Acco atiecommissi6

Sonioron Zatoídag
J,c. Ham, tel.:1070) 367 96 87

W.J.M. H6ïnèn, tel.: (O70) 346 lO 88

SPONSORZAKEN EKO : Evonomontencommigsio
mw O. van s1ri6n, tol.: (o7O) 361 52 08JUKo : ieuqdaÍdelino

P.J.rí. v.d. Stoen, tel.: IOTO) 397 Ol 54
R. v.d, Hook, tol,: (o182) 521353
H, Kooyonga, tel.: lOTo) 397 72 94

TRAINERS:
P. 806, tol.: lO70) 368 03 62
E.V. Gans, tel.: (070) 397 55 59

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN
A. 's-Gravondiik, tel.: (O7o) 323 70 33

r

van de Íedactie

Lever copij vóór msandag in : redactiebrievenbus, dubgebouw of Eengelolaan 98L, 254'4 GG Den Eaag

. .. . (wiizigingen tot maandagavond mogelijk)

. I'TIER§TE IITILEYERTERMUN COPU :

maandag 20,00 urn' in het klubgebouw wedstrijdverslagen : zonilag 16.fl) uur

e-mail : amiltenb@rvorldaccess.nl / fax : \ozo) 30 99 293 (nieuw)

(op maandag uiter[ik tot 18.30 uur)
--------------J

aanleveren copy met de paasdagen

i.v.m. de komende paasdagen wordt u vrlendelifk veflocht uw copy voor LENS-

revue nr. 32 aan te leveren op: ) -

' ZATERDAC 29 MAART a.s. voor 'l 5.0O uur. ' '!

Volgende week kunnen er, door de

wedstriidveíslagen geplaatst worden.
grote hoeveelheid copy, deze keer CEEN
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ll E ZIEKENBOEG tutt de lappeD.Dand / in de lappenoand)

U ora de lappenmand is carJ.a Groos. zfl as geruRxlg weer regermaElg
gesignaleerd op ons complex. Revalidatie za} nog wel enige cijd duren, maar-e iÀ op de goede weg en werkt keihard aan haar come-back.

De vaste medewerker van de woensdagochEendclub en fanat.iek klaverjasser
Nico de crooE is waE minder gelukkig. Hij ziE behoorlijk in de lappenmand en zo het
zich laaE aanzien zat diE weleens gèruime tijd duren. Nico beterschap en we hopen je
vJeer snel op LBN. te kunnen begroeÈen' 

- namens veren, de redacEie

nieuws uit de bestuurskamer
.I

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

PENNINGMEESTER:
G,J. van der Klóij
rel I l0174l 41 81 49

LID :

A.'s-Grav6ndiik
T6l. : (O7O) 323 70 33

^T
samenstelling BestuuÍ

a--------------------
I
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Voctt d ue lorl .t- at lanilicdrulaur{

lra ndr I'w br;Ëti,r
cn tlw rnru\r-, J0

pi.í !nit.klrnÈi hk(Urcn, ctrvcl,,ppcn. v€ilinAkírrÍiÉs
hilcum- cn rÈhtrrt€kirÍtjcr kunt o hii ons tcrccht

ö rÈrrdhcdttÈt Gr-ic.,,.rÈ .D !i,rÍh 4h*Í

groei niet uitsluiEen. De eerst.e stap is
inmiddels aI gezeE door heÈ aanErekkèn
vdn een t.rainer. Àndre de Ket, nu nog
t.rainer van IENS A1, gaaE proberen om de
zateÍdagafdel ing van LENS nieuÍÀ' leven in
te blazen..t
Z'n enthousiasme geeft ons voldoende
vertrouwen om diÈ te gaan realiseren.
wé1 zullen ook de spelers hun bijdrage
moeEen leveren bij heE vrerven van nieuwe
spelers en door hun trainingsopkomst te
verbeEeren. want. eerlijk is eerlijk diE
ÍnoeE beEer het komende seizoen.
Andre, heel veel succes ! ! I :

Voor heE nieuÍre seizoe^ '97-' 98 is Leo
van Rijn aangesEeld als trainer van het
2e en 3e elfta1 . Voor de Íneesten is Leo
geen onbekende. Hij was aI eerder jeugd-
E.rainer en uiE.eraard kennen wij hem ook
nog als Ie elfEalspeler. Wij wensen hem
succes ln heE komende seízoen, waarin
hij dus het trainersvak weer gaat oppak-
ken.

advenende

W.J.M. H€iin6n
Tol. : {O7O) 346 l0 88

SECRETARIS:
P.F, Grons
Tol. : (07O) 363 54 18

LID:
P.J.M. van d6n Steon
Tol. : (O7O) 397 O'l 54

L I
--J

MeÈ de zat.erdagafde l ing is het. seizoen
geevalueerd en we zijn samen EoE de con-
clusie srekomen dat de zat.erdagàfdel ing
op deze manier nooit lang sEand kan hou-
den. Dit. is beslisE ieEs waE. beide par-
tijen niet voor ogen hebben en besloEen
is dan ook om de zaken waÈ serieuser aan
Ee gaan pakken waarbij we een kleine

BAINERSNIEUS

ZÀTERDÀG SENIOREN

I S DE KNVB GEK GEWORDEN???

I to"r, afgelopen zaterdag de offÍciele
mededelingen in de bus plofEe, ploften
er eveneens een grooE aantal wedst.rijd

Voor de vele harwerwarmende bewiizen
van medeleven die wii na het onverwachte
overliiden van onze lleve vader,
schoonvader en opa
' .":: :

Ludovlcus Josephus Maria (Lou)
de Boer

mochten onwangen, bedanken wii u.

Wii missen hem, maar.voelen ons gesterkt
door de vele goede herinneringen aan hem.

Klnderen en klelnklnderen

- 2 - 'ae rctttsaevug 1 en 2 moi: hot LENS KEEPERSKAMP



sekreEarissen van diverse j eugdafdel ingen. Een aanEa1 weken geleden konden de ver-
enigingen opgeven wèIke teams,,met Pasen ÈoeÍnooien moesten spelen. IrENs deed dit en gaf
Uijia àffe téams op. Tevens vermeldden wij dat v,ij op ons eigen komplex een toernooi
zouden organiseren op 29 en 30 maarE.
waÈ scheEó onze verbàzing bij het lezen van de officiele mededelingen; de KNVB heefL in
al haar (on) wijsheid een bijna volledig jeugd- en seniorenprogramma vasEgesteld voor
zat.erdag 29 maàrt en maandag 31 maart. Er zijn nu zelfs leams van LENS die op zat.er-
dag, zondag en maandag I'mogen" voetballen. Te gek voor woorden en eens te meer een
beiijs daE de Haagse vereniginge'n er. na de reorganisaEie bij de KNve en de samen-.'
voeging van Den Haag meE Leiden er alIeen maar op achteruiL zijn gegaan. 

.

Door at heE bureaucraÈisch handelen waÀ de KNVB begint heE voor ale j eugdsekretaris sen
bijna een dagEaak te vrorden. Zo kan heE echt nieE langer doorgaan. Het r,roord Eijd voor
akÉie wan de verenigingen. De krachten bundelen is nu echE nodig. I.ENS doet naEuurlijk

i - 
5i.

Op deze manier maakE de KNVB haar eigen produkt, het. voetballen, immers echt stuk. :

Vrijwiltigers gaan afhaken en juisE van deze mensen leeft de amateursporE, DiE laEen
wij niet kapor maken door een klein aantal " prcifes s ionals " die te ver van het echte
voetbalveld en de verenigj.ngen afstaan. Het verlangen naar de KNVB in de afdeling Den
Haag wordt. steeds groter. Dit. kan toch niet de bedoeling van zo'n dure reorganisaEie
ge$,eesÈ zijnl ? I ?

advenendc BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
ZÀIERDÀG 22 Eaart

openen : Henk en ,foop

10.00 uur Inge en .reflny
:

13.00 uur fnge, Manuel-a en .fan Lamers

BI'ISPRINGERS GEVRMGD I I!
KEUKEN Ànita en Marian Oemed

sluiten ,fan Lamers

ZONDÀO 23 roaart

openen - Tinus en Henk

10.00 uur : Rina en Steven

BIiISPRINGERS GEVRÀÀGD I !!
KEUKEN Ellie en Peter van Fessem

sluiten Rina en cerard

adrèfial«

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ookl CANON digitale f;otokopie
ín kleur!

voor mallinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)359o707 Fax(070)3295168

U'rv ,.er'ro,rvrcle q<lreÍi voor ltél volled,g vervieÍhen van Lrr,i mailings

29/30 maatt: INTEBNATIONAAL LEN&TOUBNOOI tA/B-jeugd) ?,LENSREWE'-3-

P.S.: Eerlijk is eerlijk - na een boze brief en wat rondgebel naar andere verenigingen,
werd de KN\rB afgelopen maandag op andere gedachte gebracht. voor de jeugd werden de.
vastgesEelde wedsErijden in de reeksen uit het prograinma gehaald en de overige
j eugdvreals Eri j den kunnen eventueel i.o.v. worden verpLaaEsE. voor de senioren veranderE
er nieEs! De Eournooien op LENS zijn gered.

. HET BESTWR
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LENS PLAYBACK SHOW

' !!KOM OP Tf,ID, WAI\T VOL Is VOL!!
ZAAL OPEN: 19.il AÀNr['AIIIG:2I.15 uur

i.v.m. dezé show is de kantine gesloten om 17.30 uE.

maar -kaarEen door .mijn handen gaan a1s.
ik 's-avonds voor m'n E.enEje op de cam-
ping zit. op mijn manier probeer ik dan

- de Eegenstanders ín verwarring te bren-
gen met, in m'n ogen; een vreselijk goe-
de Eactiek. Voor de rest van heE. jaar
raak ik geen kaart. aan.

we1 ben ik vasEe t.oeschouwer bij de kta-
verjas- en jokeravonden op LENS. HeE
spel dat daar gespeeld wordE is van een
bijzonder hoog kaliber en ik verbaas me
dan ook a1cíjd over de termen, welke de
kaarters, vooral aan ze aan nakaarten
zijn bezigen. '6x de boet - ttoef Erek-
ke! - aas over aas - toern - sËuk - 3x de
nel - op de voorhand zitten'. De Eermen
onthoud ik goed en gebruik deze dan ook
ce pas en te onpas a1s ik oP IJENS kom
klaverjassen.

'Hé', je kaaÍE Ëoch a7Leen tiide/]s de
vacanËie?' hoor ik u nu denken' Ik zal
het uiEleggen. Dit seizoen ben ik een
'klaverjasjunk' geworden. Het. begon al-
Iemaal EÍjdens de kaartmaraEhon, waar ik
een maraEhon bardiensEje 'draaide. De
mensen waren zo lekker bezig dat het
begon Ee kriebelen.

Mijn gÍote kans werd door Jan gegeven
toèn hi.i me uiEnodigde om voor een keer
mee Ee doen. Ik aarzelde geen moment en
schoof aan. vanaf die cijd is er geen
houden meer aan, heb mezelf nÍet meer in
de hand en moeÈ kaarten of ik nu wi1 of
niet. zelfs op m'n Pc-tje heb ik het
spel klaverjassen geinstalleerd en pro-
beer de computeÍ te verslaan. Dit lukE

nieE want het apparaae speelt vals en
snapt mijn tactiek rocaal nieE.

Om mijn ' vers laafdheial' op peil te hou-
den ben ik dus altijd aanwezig op de
LENS-klaverjas- en jokeravonden. Daar
speel ik met !Íisselende partners, waE in'
diE geval onschadelijk is voor de ge-
zondheid. cebuik, tot. verbazing van mijn
tegensEanders, het vakjargon, IaaE ze.
'geniet.en' van mijn EacEiek (boer, nel
van troef hebben en doodleuk uiEkomen
met een aas). HierdooÍ zaaí je paniek en
mede daarom loop ik aardig mee ih de
onderste regionen. MeE mijn systeem (ik

ooiE uitgroeien toE de vasEe 'poedel-prijswinnaar' - zeker weten. . I

Het seizoen zit er helaas op, maar vo1..
gend seizoen ben ik weer van de parEij ! ,

MoesE u ook eens doen.
Jan & ,Jos bedankt voor de gezelligheid,,
die inderdaad altijd troef is en Henk &'
Marcel voor de uitBtekende bediening.,

NEIJ KIÀVER
'I

' -": .ri. i '

vrijdag 14 februari was de derde kaàrt-'l
avond op IJENS. Ondanks het feiE dai de .(klaverjas) opkomsE weer waE Eegenviel
(Er waren 7 jokeraars) was heÈ t.och een igezellige avond. Bij het jokeren werd er
fel gestreden om meE zo weiníg mogelijk
kaarten te blijven zitten. _vanwege de
opkomsE [,erd de groep in Eweeën gedeeld.
De,jeugd aan de ene tafel en de trouwe
klanten aan de Eweede Eafe1 . Menno had l

zijn huiswerk goed gedaan en zijn broer
SEeven goed ingelichE. zij lagen van
meeE af aan op de kop. Menno had echter
niet alles tegen zijn broer vert.eld en'.
dat wreekE.e zich in de laatst.e 6 épelle-
tjes. Hij ging maar liefst 5 de 6 keer
uiE. Een wrouw is duizend mannen Ee ergis het gezegde. Maar dat. ging dus van- i
avond niet op. De ouvre geErouwen moest.en
hets afleggen tegen de jongens. De enige
dame die in het. stuk voorkwam was Rina

klaverjas-
'en jokeren

,K LAVERJASJUNK. >>>>> laat ik be-
ginnen dat ik een zg vacantiekaar-
ter ben. DiE houdE in daE er al1een

-4- 
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'Zaterdag 22 maart is er weer de jaarlijkse playbaclahow. Er
staan L3 aÉiesten geboekt deze avond. Enkele namen: Nasty,
No Mercy, Queen, Willeke ÀIberti, M.C. Rage.
De presentatie van dit spektakel is ratuurliik weer itr handen
van Marleen yar der Steen en Fred Grens.



Bij het. klaverjassen deed het koppel Ham

- Wittíng heE van meet af aan zeer goed.
zij conEinueerden hun vorm van vorige

'week- De tweede bleef op een eerbiedige
afstand van 580 punEen. De uitslag. 1e

. Ham - witting 5573 punt.en, 2e ÀlEing -
Dahoe 4893 punt.en, 3e Heidel - Goudberg
4822 punten. De poedelprijs ging met.
afsÈand naar Ham - Bergenhenegouwen meE

3752 punten. Er waÍen ook weer zeer aar-
dige prijzen op de loterijEafel en de

'loEen vonden gretig àft.rek. '' ':'.

Bruijstens. De uiEslag: 1e Menno Alting
2OO punEen, 2e Sleven Altsing 282 punÈen.
3e Rina BruijsEens en de poedelprijs r'ras
voor PaEríck van Fessem 910 punEen. Hij
moeE nog veel leren.

zo op LENS hoor je vaak daE deze avonden
zo gezeLlig zijn en worden.wij weel ge-
vÍaagd wanneer-h,ijn weer eeils een kaart-
avonà organiseren. Àts dat dan gebeurt.
zie aIEijd dezelfde gezichten. Niet daE,
dac nu zo vervelend is, maar wij hebben
de indruk dat er veeL meer mensen kunnen
klaverjassen en jokeren dan er nu komen.
Trek eéns de sÈoute schoenén. aan en kom
eens langs. voor de inschrijfprijs (.f
10,OO per koppel en i 7,50 peÍ jokeraar)
hoeft u het niet te laten. U heeft dan
een aantal gezellige en spaníende uur-
Ljes. HeE za1 u heus niet Eegenvallen.

.]ÀN HÀM EN .TOS WITTING

zwart is er'ze1fs een echEe Bussiness
CIub, want. eèn kampioenscha!2. heefE vele
vaders, terwijl degradaEies worden be- '
treurd door eenzame weduweg. Maar we

moeten ook weer niet overdrljven. In de
sport kun je niet altijd winnen; zèlfs
A,IÀx moet daE ondervinden. Ook verliezen
hoorE bij de sporE.

Toch mogen jullie best weten, daE 1k me'
vorige week bij aankomst in wassenaar
dus àrs een niètige grijze muis voelde.
Ik was bang, dat onze jongens zouden .
worden afgeslacht. Het'Iiep anders, on- '
danks die kampioenslucht. Daar was dan
eerst de voorwedstrijd Blauw Zwart D1 ':
LENS D1 . Dat werd 1-5 voor,ona. Een leu-
ke opsteker vooi een mistroostig LENS-
supporÈer. [,lie de jeugd heefÈ, heeft de .

toekomsÈ .
i

En Eoen.moest IJENS 1 aan de bak. De a
loo!: is bekend. Een als gevolg van b1
sures en schorsingen heel jong LENS t,
hef de aanstaande kampioenen nog knap
lastig Ee maken. MeE opgeheven hoofd
konden r,re na afloop Í,Iassenaar de rug
t.oekeren .

Ons jonge etfta] had een bijzondere
presEaEie neergezet. want - geloof me -
vechten Èegen kampioenglucht is vechLen
Eegen de bierkaai .

GIJS IÀNGSDELIJN

\tanH
EEein. over aÍÈiÈië ':

. gespfoken. NaasE voor-
' zittser van FC Den Haag
gaat hj.j ook naar de
slangenkuil te zeist

' in heE secEiebesEuur
'betaalal voeEbal.r'.Ia, l

en deze man is ook bij
de LENS- sponsoravond geweesE. Dus"wat
willen we bij LENS nog meer? ,John zit. op
het hoogsEe bestuurlijk voetbalniveau.
Nu weten ze dus ook daar waar LENS voeE-
ba1t, dat het een sponsorclub en naEuur-
lijk een leuke Club van Honderd heeft.

Nog geen lid, wordt. het dan! SEeun juisE
nu in deze wat moeilijke tijden onze
voeEbalvereniging. De CIub van Honderd '
is hiervoor een uit.komst.,

Uit.spraak van de week: 'Even achter de
bar bij spríngen, maak er :? sp,?rE Yan!'.

Gegroet ,
Henk Hoppenbrouwers gs1. (070) 3250789

p.s.: het waren heertijke koekjes op de
CIub van Honderd bijeenkomst !

f-
es-
is E'

Hebben jutlie daL nou ook? Dat
je kampioenen kunt ruiken !

vorige week zondag, bij het
beEreden van heL àonovergoEen
complex van Blauw Zwart in
wassenaar, rook ik heE meteen:
Hier hangE een kampioenslucht.

:..' Eigenlijk is het. meer dan
lucht. HeE is een aEmosfeer. Bij LENS
ruik-je diE seizoen niet zoveel, maar in
het veldén heb ik die kampioensgeur ge-.
hikkig. ook bij LENS dikwijls mogen op-
snuiven. Het is nieÈ eens zo lang gel-
den, dat IENS opstond uit de 4e klasse
en doorsEooELe naar de 2e klasse.'Toen
kon je op Escamp l die bijzondere en oh
zo pret.tige atmosfeer opsnuiven.

Er ontsEaat in de hele club een gevoel
van: Het kan nieE meer sEuk. Tegenstan-
ders ereten zich bij voorbaat kansloos
als ze op bezoek komen. En de supportsers
van de aansEaande kampioenen lopeo EroEs
rond a1s goudhaancjes, Eerwijl die van
de tegenparEij zich als grijze muizen
stilleEjes j-n een hoekje terugErekken.

rn de kampioenslucht tinEelE en zindert
het. De club van 100 bloeit. Bij Blauw

langs de lirn

D
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\ SUDMEIIER ZONWERING

zuiderparklaan 25 DEN HAAG tel.z 323 35 62

--'1
I
I:l

aafileveren copy met de paasdagen

i,v.m. de komende paasdagen wordt u wiendeliik vezocht uw copy voor LENS-
revue nr. 32. aan te Íeveren op: ZATERDAG 29 MAART a.s. voor 'l 5.0O uur.
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Senioren TAAL

WEDSTRIJDPROGRAMMA

- ,ratum tiíd thuls uít klesse zaEl schaidsrechtqr

vr 21 DÍt 21.00 svH 2
22.00 r,ENS 1
22.00 RKDEO 5.,\
GSC/ESDO 1 -"'

_ LENS 2
- HONSELERSD.l
- LENS 2
---LENS I -

Oranj eplein
Oranj eplein
RKDEO
oranj eplein

Eartgring

Tel lekamp

4110 3
BEKER
41068
39881

E
N
N
IJ

N
ND]r

aP
27
02

do
wo

È
Í

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

Senioren ZATERDAG

TEDS.TRtJDPROGRAMMA_

datum tiid thus - scheidstechter veld

t*
t

Í!l
IIlr

22
29
31

za
za

14.30 r,ENS 1
14 .30 GDA L "
L7 .00 Rvc 1

AFSCHRIJVEN

- tTAr HÀNIMÀN I 33726 
-t.8. v.d. Kruyk ';

- IENS 1 33733 'H. wijs
- IENS 1 33692 M. Mooi.man

2

Ertaal * veiza.Eelen L2.45 uur Ítmr gesprek Eet nleuwè ÈraL[er

SCHADUWPROGRAMMA : 14.00 uur

BIJ AFKEURING .

ARCHIPEL/OR}IÀ§ - IJENS

- traÍÍr€n on 12.45 uuÍ (Eet ÀL)
- verplicht afbellan bij ni6t konen Èral.neÍr ! I

Ee1. :

te1.:
9 80
5 s9

(010) s2
(079) 36

13
2:g

-6-'deLerusnwuE'

Fred Lancel
cerard Sinke

1 en 2 moi: het LENS KEEPERSRAMP



@ Senioren ZONDAG
UITSLAGEN

ROODENBURG 1.I,ENS 1
IJUGDI'NI]M 2
r,ENs 3/4
I,ENS 5
DSO I
wP5
OR. BLAUW 6

I,ENS 2
vros 3
BMT 2
ÍJENS 6
],ENS ?
Í,ENS 8

t-2'3-1
4-5
2-3
2-9
1-5
2-3

ríanderHde Àtl6entje ffi
?lnkwqÍ 27
2544 ÉC Den Haag
Tcl.3 O7l}.J66I I J4
Íax.: O7O-1675191

Zoclcrmcer
Tcl.z O79-16lOZll

rdv.Et.uts1.

§ahoitlctcr-,hler

WEDSTRIJDPROGRAMMA
dArutn - uit veld

2

zo 23 Drt 14 .00
11.30

. r.1. 00
10.30
10.00
L1.00
13.00

wsB 1
TEYI.INGEN 2
tENS 3
BMT 2
BTC 3
soÀ 5
I.ENS 8

- IJENS 1
- ],ENS 2
- CE],ERITÀS 2
- I,ENS 5
- I,ENS 6
- ],ENS 7
- QUTNTUS 10

5617 L. Zirkzee
7328 P. den Breej en
9181 B. Nieuwland
70497 M. Vorselman
r22L2 N.N, ..
13665 N.N.
(vriendschappel ij k)

za 29 Írt. 12.30 TIILHELMUS 3
,.. r 17..00 r.ENs 3

17.00 DUNO 2
17.00 QUrcK STEPS 4
17.00 IENS 7

I,ENS 2
svH 2
LENS 5
IENS 6
sPooRr{r.rK 3

-.swL
- LUGDUNT]M 2. LENS 3
- DUNO 2
- .LaÀxxwenÍ r un 5
- ourcK 11
- IJENS I .'

7275
9139
10435
!277 4
13 61r.

EeI.
tel.
t.e1.
EeI .
Ee1.

N
N
N

.,
N
N
N

. MaEhysen

. Oprel

.,JuÈte

.N.

. ogier

.N.

.N.

.N.

.N.

2

3

.1

. ,1

57.'1v'*''''
IJENS 1
IJENS 2
GDS 3
T,ENS 5
I,ENS 6
LENS 7
GDCPH 3

OPSTELLINGEN
. . r,ENS r E/m 2 :

LENS3enSE/mg:

Í.ENs 3 wordt wriendelijk werzochE 2 spelers voor 'bardiensE' te
Ieveren vanaf 13.30 u. tot 16.30 u.

na 31 ÍoÍt

*

14.00
11.00
10 .30
11.00
13.00
11 .00
12.00

5621
7336
918 4
10503
12220
].367 )-
46732

2

3

P
N
R
N
N
N
N

89
88
30
r.6
33

07
10
r7
84
03

325
346
323
361
3 90

) t*\ ATTENTIE, LENS ? wordt. vríendelijk verzocht 2 spelers" voor . 
, bardiensr, Ee

f reveren.

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

r,rorden door de trainers bekend gemaakt
als bekend (IJENS 3 met. H. Hoppenbrouwers)

AFSCHRIJV.EN

4EÏ

LENS
I,ENS
IENS
],ENS
IJENS

Hoppenbrouwers
Heij nen
Sekeris
Scholt.en
Gungör

3

6
7
I

H

w
F
R
z

(070)
(070)
(070)
(o79)
(070)

cortacEpeEaooE wedstrLlddag I BarÈ Vlèrliag - te1.: 05 54 57 31 54

29/30 maart: lNT. ERNATIONAAL LENS-TOURNOO| lAlB-ieugd) 'deLENSBEVUE'-7-



L I.G G IN,G VAN.DE TERREINEN.,
wsR
TErl,]NGEN
BMT
BTC
soÀ

Langevelderweg
Roodemolenvreg 10
Escamp I
terrein GONA
M. vrij enhoeklaan ,-

Noordwijkerhout
sassenheim

Beresteinlaan

(02s2) 37 3s 33
10252) 2t Oa 74'.
(070) 356 25 34
(o'7 0\ 367 02 7L
(070) 32s 01 13

Eel.
teI.
te1.
tel.
te1.

O O G G E T U I G EN S.C H R IJ V E N

IÀNS ROODE}IBURG IL-z) ???? door: PÀUL v. D ' STEEN

cèwi11i
wedstri

g
j dte

ging
winnen dan wae het natuurlijk afge
tENs onderuit Eegen RooderÈurg. Als er een kane wae om n9g een

voorEprong en nog maar 25 minuten ce EPelen beg
lopen zondag Í,reI. MeE een 1-0
en een zeer zwak Roodenburg ' Dat

moegt kunrren. lleIaae de LENs-Epelers waren dui de lijk nieÈ bij de Ie6 en lieten
de tég
25 minuten kreeg Roodenburg

enEEander lekker voetballen. IIet waa gat
zeker 5 goede mogelijkheden ??? Twee

enkaae in de verded ig
hi

ing. In de
erwan grerden

benut en LENS EEond weer mét lege handen. Degradatie iE nu echts niets meer te ontLopen maar
ik hoop dat de, ÉPelers zich de komende z€B wedsErij den van een beEere kant laten zien. Ga

Etrijdend naar de derde k1as6e €n heua.dan mogen jul lie na een nedérlaag beEt in. heE

clubgebouw komen. Tegenover de Erout e EuPporberg, d ie zelfs voor dl,e 25 minuten in vrr.J
groEe getalen ware n gekornen, Etaat diE trouwenE een aEuk neEEer, Nu gingen jullie van
àchaarnte zeker rechlgErEek e naar huig. I

I,I'GDI'NI'Ií 2 - I.ENS 2 (3-1)
van re voren wí6ren we alat dit een hele lastige *.dtu.iia zou l,rorden en àÏE-JË-Eài-6óTÏ6!-
ààr," """ 

Àcheidsrechter hebE die nieÈ wee! wai trii doeE, dan kan het dug blijkbaar ook zo
affopen. We Etaan Vreernet beide benen op de gronà en laten we de reEEerende wedstrijden met

;;;i';ï;ri;, "n *"inig geouwehoer afEIuiLen. iot nu Eoe maken wij een heel gèalaagd seizoen
m"" eir d"t laten we ons Eoch zeker niee door 6én man of door een tegenstandér afnemen c.q.
verknallen, De doelpuntenrnaker waa bovengenoemde, Hane kreeg onterechts rood en de verdiende
2-2 wal heel dichÈbíJ, maar heE zaE Machiel nieL mee'
v"igà;à"'wààx teyfirr!èn uir en d.an Ecaan we er gewoon e,eer en l-aten we zien daE vrè één geam

zijít toe volganàe wèek. r .l

D ES Voet al Nie s
I i-

0 11

È, AMESTEAM HELAAS OPGEHEVEN >>>>> afgelopen zondag moest'en. we

Il tr"l.." besluit.en om heE damesteam van IJENS op te heffen. Slechts
--- eLf dames blÍjkt een Ee wankele basis Ee zijn om de rest van heE'
seizoen af te make;. steeds moest meE veel kunst- en vliegwerk het Eeam.
aangevuld Írorden. De uitslagen logen er de-laaEsten weken ook niet. om. . '

oanÉ gaat uiE naar de dames en de Erainer die Eot heE laatst geprobeerd
t.eam óp de been te houden. Helaas heE is nieE gelukt. --, :..:..

UITSLAG : LENS 1 DEN HOORN 1

FARWELL GOODBYE.....

hebben om

t
heE

n , :;;i.iii'i

Na L iaar en 3 maandèn het Eè hebben volgehouden Ls het er toch van gekomen. gET DÀ.uEsTBArÍ

IS urIÉ EÍ,XÀÀR. Dit werd boELoten na heE Bpelen van de wedeÈrijd Eegen Dén Hoorn. We gaan
,,i.t *e". door omdaÈ de opkomet te laag ie. op- d-e- trainingèn op_,vrij dagavond iE de opkomgE
meeEtal nieE hoger dan 6 ierodnen. Tot nu Eoe hebben we haàeE àIIe wedgtrijdeir kunnen apelen
meE 11 dane6, zíe het meE-pÍjn èn moeite. We verLoren met te hoge cijfere, waarvan 28-0, 16-
o en 11-o geen uitzondeiing waren. i i1 .,'j r - : ir'. '.":

celukkig kregen we Eteun van een aantal dameè, Laten we even teruggaan in-de tijd: de

"Ii"...i"t. 
Éeer *ae heE een moddertraining - de Ie wedstrijd die we wonnen -'. de sportdag

etc.. Vriendinnen zijn we in iedergeval we1 geworden!. Du6 hierbij wi1 ik bèdanken het
qehele team. Mia RijÉere - z!) zorgde heel goed voor one. ,Jan Lamers voor de Èrainingen oP
àà--*,iija"g. Edwin Kóik onr" ei-!r"in"r en coach. Thea van Bommel voor, hèt,coachen en,
irair.i. Éit ,ii1 zo spontaan een aanEal namen (zonder iemand Ce korE te doen) die mé zo
enel Ee binnen echieEen.
Bedankx DAMES - Eean, ÀNGELÍQUE' I.IANuEI'ÀI PRÍSCILIÀ, MARISKA, PAOIÀ, ,JARCY, KÀRÍN, TAMARA,

NÀTHALIE, 3INA, S|JBARAH, DENOTRÀ, THEA, KRÏSÍEL, AuDREy, SHEQUILLA, ILSE, I'OIS, CHAllrIAL,
ÍLI(ÀY en tiNGEIÀ erl andere darnee die ik wergeten ben'.

Iedereen veel Eucce€ bij andere verenigingen. ale zien elkaar va:!,. we', "t5j ,. ANGEITA IIEIDEIJ

'8. dO LENSfrEVUE' 1 en 2 àei: het LENS TGEPERSKAMP

I



,r, lÍ@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A en Bjeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel' 397 0l 54

HooÍdleideÍ

HooÍdleidor

C-ieugd:

E-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 367 01 21

HooÍdleider

... HoofdleideÍ

Harry ter Linden
tolefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp
telefoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

D-jaugd:

F-jeugd:

i AÍbellen voor de wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uitsrliik de avond vooÍ de wedstriid :

tussen 18.00 en 19.0o uur, bij de dssbetreffende hoofdleider'

ln'uitersts nood nog op de dag van de wedstrijd.op LENS, telefoon 366 13 14

{zaterdags vanaf 08.00 uur en doordewaeks * 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

Aíbellen trainingen: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 1 3 14

Vraqen/oroblemeLr : bel in eeíste instantíe de hooÍdleider opl

Afoekeurd oÍ nict ? Bsl bii twiife I op zaterdag na 08.1s uur naar de LENs-afkeuringslijn 1070I 367 05 22

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

elftal datum o leoanslandeí vdld/tarrain K I ENS

A 1 22 Ínrg t4-30 GDA A1

Excelsior CL uit .
Quick C2 .,. . . thuis
SEP C2 thuis
E:KCEI,S' 2 oTOURNOOI zie copy
Quintus C2 Ehuis

HBS DI ' . ulE.
Delfia Dr uiE
DSO D7 . Chuis
scHEvEN, -TOIIRNOoI zie copy
crav. zande sv D4 (1rr) uiE
Blauw ZwarE D4 uiE .
SCHEVEN. -TOITRNOOI zie copy

LaakkwarEier B1
iIÀC Bl. (vr)
IÍvv 82
GONÀ- TOI]RNOOI

schÍpluiden E1
WSB E1 (1rr)
BSC', 58 E1
IIMSH-TOI'RNOOÍ
ODB_TOURNOOI
I,ENS Fl
vredenburch E3:
ODB - TOI'RNOOI
HBS E4-
ODB - TOTIRNOO I ,

Monster E5
ÀR/ORNAS - TOURNOOI

I.ENS E3 ,.

Die Haghe F1
ODB - TOURNOOI

MadesteÍjn

v1.
v3

Hoogenhoucklaan
Berest.einlaan

RoEEerdam
v 1.. . . .
v3 .

schiedam
v3

,Daal en Bergselaan
Mozart laan/Del fE

. . v3

. HoutrusErdeg

. Gem. sp . park
Mansveltkade/W' naar
. llouErust.weg .

. SeringensE.raat .'

. NoordÍ,ri j kerhout .

. . Bent.hUizeri" . I
. Vrederustlaan
. Àlbardastraat.v2.

. vredenburchïeg -

. Àlbardaatràat :
. Daal en Bergselaan

, ÀlbardastraaE
. sp.park Polanen . .

waaLsdorperlaan/w' naar

Àlbardaatraat

uiE.

thuis
Ehuis
uiE

zie copy

uit
uit

zie copy
zie copy

t.huis
uit. .

zie copy
uit

zie copy
ult

zie copy

13.30_(GDÀ)

B1
B2
B3

c1
c2
C3

D 1.:'D2.
D3

;;
?:

22 mrt.
22 mtg
22 mtt
28 mrt

12.00
14,30
13.00
10. 00

11.00
13 .45
L1.JU
09.45

mrÈ 12.30
mrt 09.30
mrt 11 .00
mrt 17.00
mrE,,09.30

10.15
08.45

07.45
11.1,5
07 .45
08.45
09.00
17.30
10.00
09.00
08 .45
09.00
08.00
08 .45

( auto? )
(coNA)

(auto)

(auto)

(aut.o)
,(auto)

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

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

(auto)
(auto)
(auuo)
(auto)
(auto)
(auto)

(auto)

22
22
22
27
22

23
2g
2!
22
28
22
2B
a,
28

10 .30
15.30
09.00

E 1..

E2 -

22 mrE
22 ÍÍtÍE
22 mxg
28 mrt.
22 mrc
22 nrL
28 mrt

' 22 Ítt:-
23 mrt
22 ÍÍtÍE

mrE
mrE
mrE
mrL
mrt
mrÈ
mrE
mrt
mrt.

08.45
L2 .45
08.4s
09.30
10;00
18.00
11.00r
10.00 ,
09.45
10.00
09.00
10.00

18.00
09.30
10.00

1,2 . L5
11.00
13 .00
09.30
10.15
10.30
09.30

11.00
09.45
L2 .30
0s.30
09.00
09.00
08.30

E3

E4

E5

21 mrt
22 mrl;
28 mrt

thuis
Ehuis

zie copy

v2..
'-v 2 ";

; 1?.30
.' 09.00
. 09.00

F1

29/30 m$aft : INTERNATIo NAAL LENS-TOURNOOI (NB-leugdl t'de'LENSRwtIE' - g -



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD- (veryoIg)

uiUthuis §am.k LENSelÍtal datum q

F2 - 22 ÍtÍE

F 4"'."

mrt
mrt
mrt
mrt

09.30
14.00
13.00
11.15
09.00

\T)
VrederusElaan

VEI,O F2 Ehuis
HMSH- TOURNoOI .. zie coPY
CROMVLIETTOURNOOI zie coPY
DwO F6 . thuis
CROI{1rIIETTOURNOOI zie coPY
LENS,F5 : . EhUiS
ODB-TOIIRNOOI . zie coPY
LENS F4 ". thuis
Maasd:jk F4 . thuis

Rederijkerst.raat ; .,'12
v 2 . . . . 10

Rederi i kerstraaE 08vz.-...''.'ro
AlbardastÍaat . 09

v 2 .'.'. ,: : L0.. iv2.... .12

09.00
13'. 1523

28
a1
28

2S
a2
22

;00
.45
.15
.45
,00
.45
.30

( auto)
(auto)

(auEo )' ,.- J
(auEo)

F5
F6

mrt 11,15
mrt'10.00
mrE -L-t..L)
mrE'13.00'

BIJZONDERHEDEN,

*
*

* ., opgtellingen a1s vorige eeek m

zonder
zonder
meE ,.'.:
zonder
meE
zonder -

aànwèzig van de jeugdcommissie op zaterdag 22 naatL:
: ., ... . : i:..1 : ,:'-v:d'. st:en' 1: .Taar eE B' vi€rring

lees onderstaande copy eens GoED door . ..,. ,rr ,

zijn er vragen/opmeïkingen neem dan 'É-avonda contact op de
hóofdleider . j:'.,:.,." !: ! !i.à' /..'l

*

s
:.,eE ulEzonderlng van:

S . Yi lmaz
,J. Schi Id
À.Í,oilargosain en v. Ramaut ar
,1.v.Osch (beterschap ! !!)
D.. Dokovic
D.Dokovic (zie bij. F1) .:. _."
v. Tarba

LENS F3:

,. - (geschorst wegens niet
],ENS F5 :
],ENS F6:

0
0
0
0

0

I.ENS
I,ENS
IJENS
IJENS

C1
D3
E4
F1

0
0

opkomen
meE
meE
zonder
met

- sw konÈak! opnemen meÈ de,hoofdleider)
-L - t(asur
T.Inan,D.Kelekci en M. NeEo

. I.Rasul (zie bij F3)
. 

- 
c.,Chamman, K.G-ezgin en R.Stronks

ao,nleveren copY met de Panldagen

i.v.m. de komende paasdagen wordt u wiendeliik verzocht uw copy-voor LENS'

revue nr. 32 aan te leveren op: ZATERDAG 29 MAART a.s: voor 15.00 uur'
.- de redactie

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IJ

zaterdag 22 ruaart
is er weer de

IJSPRET --- als de crocus
zijn kopje boven de grond
uitsteekt is dat het teken
voor onze inkoopcentrale
om een ruime keuze aan'
overheerlijke [isjes aan het
assortiment toe te voegen. :,

Magnums, rakett€n, mini-[islollie§,'
bekertjes roomiis, calippo's enz.

Advies: kopen en likken maar!

ffi
PLAYBACKSI{OW

LENS

-,lO - 'ae uttsawue' - ,. en 2 mai:_hot'1Eus KEEPERSKAMP

,." ., i..

l, !



s PREEKAVOND JEUGDKOMMISSIE ,rr', op maandagavond 24 maart houdt de jeugdkom-
misgie weer eens een spreekavond voor de ouders van onze jeugd. ziÈ er ieEs dwars,
wi1 je ophelderlng hebben of heb je goede ideeen kom dan geruat even langs in ons

klubgebouw. ook als je iets woor/meE de jeÍgd wi1 gaan doen ben je van harte $relkom.

Hoe meer hulp des Ee beEer het is. Maak van te voren we1 eerat een afspraak met Paul
v.d. steen om lang wachten Ee voorkomen. Tot op heden heefE nog niemand dit gedaan ???
Kom op ouders, er speelt toch altijal wel ieÈs in zo'n groEe jeugdafdeling. Praten kan
verhelderend werken voor beide parEijen. Doen M

P AASVACANTIE >>>>> wellichE gaan een aantal jeugdspelera met Pasen toch een
paar daagjes weg. DiÈ moeE kunnen, maar graag zouden wÍj dit a.s. vrijdagavond a]
c,eEen. wij kunnen er dan rekening mee houden bij het samenstellen van de teams. Ga

je weg met de Paasdagen bel alan a.s. vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar de
HOOED-leider van jouw afdeling.

WEK SPORT >>>>> met ingang van heden kunnen wij nieE meer terechE op het
verharde veld van Kwiek SporE als onze velden zijn afgekeurd. De trainers hebben
echE.er nog genoeg alEernatieven achter de hand afs de velden onbespeelbaar zijn.

Te denken valt aan verharde plekken bij de Uit.hof , bij de brandweerkazerne of in
Zichtenburg. Neem bij sLecht rÀ,eer a1!ijil sportschoenen mee. Trainen doen we immers
altijd.

G
R
Z

EEN WEDSTRIJDVERSLAGEN >>>>> docr de Eoernooikopy is
plaats om weds trÍ j dvers lagen in de I,ENS-revue Ee plaaEsen.
namens de redaktie om deze keer geen wedsUrij dvers l agen in

EISJES EINDE SEIZOEN >>>>> regelmat,ig wordt gevraagd naar het gironummer om geld
over t.e maken voor de reisjes van 81, D2, E1 en E2. Dit. nummer is 20L392 t.n.v.
Paul v.d. Sceen, ieisjes voeEbal Ee Den Haag.

IEKENBOEG >>>>> Jeroen van Osch (F1) is inmiddels geopereerd aan beide achilles-
pezen. voeÈbaIlen zit er danook voorlopig niet in. .reroen beE.erschap en we hopen
je weer snel op LENS t.e zien!'!

er volgende week geen
tlij verzoeken dan ook
te leveren.

SerhaE Yilmaz, de krachtpatser van LENS Cl, is helaas enkele weken uit.geschakeld. zijn
hand ziE in het gips en dan is voetballen helaas verboden. Serhat. kennende komt hij
trouw elke wedsÈrijd kijken bij LENS c1 .
ÀIleen afgelopen zaEerdag ging het mis wanE SerhaE was net te laat en C1 was al naar
Utrecht verErokken. Te ver om er even achEeraan E.e fieEsen. Serhat veel sterkte in deze
voeÈballoze periode.

AFGEKEURD of NIET?

2)

Om te wetÉn of het voetballen doorgaat gelden voortaan onderstaande regels:

i) Verzamel je voor 08,15 uur dan heeft bellen geen zin. Kom naar LENS toe en is het voetbal-
len afgekeurd dan gaat de |eider met jullie trainen.

Verzamel je na 08.15 uur dan zijn er 3 mogelijkheden om te weten te komen of je wedstijd
dooigaat of niet t.w.:

- de afkeuringslijn van LENS: 367 05 22
- de afkeuringstelefoon van de KNVB 06-35015009

INFOTHUIS op TV, teletexrpagina 603 (na 08.45 uur)

LENS Al ím F6 (minus Cl) behoren binnen het district West 3 onder categorie 3. LENS Cl valt
onder district West 4, categorie 3, Zijn er individuele afkeuringen dan wordt voor A1 t/m C4 in dit
geval het thuisspelende elftal genoemd. Dl r/m F6 moeten dan naar LENS bellen (367 05 22).

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
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

29/30 meaft: INTERNATTONAAL LENS-TOURMO| lAlB.jougd) 'de LENSREVUE - 1,1 -



SCHADUW PROGRAMMA vooÍ 22 maart

À1.
B1
B2
B3 .
C1
c2
c3
C4
D1
D.2 - .
D3.
D4.
D5
E1
D,

E3E/m

F 3, 5

FÉ

14.30
09.00
12.00
09.00
11.15
09.45
10.30

Monster
MonsEer
Mon9ter

Monster
MonsÈer.

14.30
12.30
13.30

RKSVM A 1
RKSVM B 1
RKSVM B 3
VRI'I
RKSVM B 2
TRÀINEN
RKSVM C 2
TNÀINEN .
RKSVM C 1
RKSVI'! D 1

RKSVI"I D 2
REGELT DE
RKSVM D 3

RKSVM E 1
TRÀINEN
TNÀINEN .
RKS\,IM F 1
TRÀINEN
TRÀINEN
RKSVM F 2
V R IiT,

(auto)
(auEo)
(auEo? )

(auto)

(auto) 
-.

(auto)
(auto)
(auto).

(auto)
( auco )

(auto)

(auEo)'

uit
uiE
uiE

uic . .'

uit
uiE
uít .'uit

I,EIDER MET iÍI'ILIE
uic
uiE .

uit .

uit. .

MonsEer
MonsEex
Monster

t3.15
11.15
L2.L5

MonsEer

MonsEer

Mongter

Monster

- 13 .15, 09.00
10,45'. og. oo
10.00
0s.30

. 09. 15

,i

5

09.00
10.00
08.00
09.00
11.00
09.00
10 .45
12.00

08 .00
09.00
08.00
09.00
10,00
09.00
10 .45
11.00

t

W
zaEerdag a.s- (22 maaÍE) is heE weer zover voor de jaar-lijkse ]'ENs : '
ËLAieÀëË_sÈóvt. vaÍraf hàden wordr er nier meer ingeschreven. -I,te hebben,

nu 13 oDt.rederr" "t".rr.-Oére 
ópEredens worden. veràorgd door deze-grandioze artiesten:

ËËrrË""íiài-iïill-iiiià.,-nóoÀ^èn ,lessj.ca (2x) , cabbér pieE, vtilleke Àlbertsie, Nasr.y, No

- Mercy, M.C. Rage, Los del Rio, Queen,
Wingfields en La Dorea Dè i"". U ziei wel wat eèn variatie aan artiesten' DiÈ mag u '

nieÉ missen. we hopen duÀ op een grote publieke belalgsEell ins-'- D? zaal gaaE open om

19.30 uur en de aanvant is àm ZO.IS uur-. Het fantastische duo Marleen van der Steen en- 
ËiàÉ-ciË-""- r"iÍ."-àit Ëpàitaker presenteren'

Noq even diE voor de arEiesten. I^le verwachten_jullie om 19.00 uur op LENS. MeId je dan-

tÏï iJfïrË-àr"il;;: aiJ-r.r"i-à.l"niueel moserijÉ is, lever je muziek dan zaterdasochtend
ói'.ïàààg-""un bij één "u"-à"À 

itr. (caatté meÉ Je naam erop) . voor degene die opgreden
hëél veel succes. ToT ZATERDÀG. r, . .' ",

Euenementen
Gommissie

NA AFLOOP IS ER EEN GÉZÉLLIGE DISCO
LET Op!: I.V.M. DE vOOREEREIDINGEN IS DE2E ZÀTERDÀO DE K.INTINE GESLOTEN OM 17'30 LLR '

1 DTÀNÀ EN ASTRID (EKO)

,l t o urn o oi-info rmi, ati e
I

vo
sp

Met Pasen komen veel LENS-leams uit in een of

N
meerdere Eournooien. Dit kunnen soms lange dagen
,ijn. tocf, rekenen we bij de uit.Eoeinooien op
t e-j-ders, regel diE a.s. zaEerdag aI s.v.p. NaEuurlij

Ee eten en/oi te drinken meenemen of wat geld om.wat
deze dagen ook nooiE weg wanE het kan nog koud zijn.

t gehele team bijgewoond want dit hoort er immers ook
de organiserende vereniging. Leiders let hier op en I

ET
ki
sE
ee

ldoende vervoer.
elers voldoende
ainingspak is oP
ng wordL door he
aaE neEj es naar
rder vertrekken.

k moeLen de ''
Ee kopen. Een I
De prij suiEre i -
bij en hec

aaÈ niemand
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volgende ,""Ë 
"auun 

alte Eournooigegevens in de.LENS-rewue vermeld- Lees dit goed'

voor de LENS-teams die Op donderdag 27 maart. of vÍijdag 28 maart spelen vermelden wij

nu arvasE de belangri i k"i""ËàËiióËigËg"'utt= ' t'ees hót óens goed door'

83:
C3:
D3:
D5:

E4:
E5:

F3:
F4:

(23 maarE)
(29 maart )

(23 maarE)
(28 maart )

UIT.'
&

VERSLAGEN
UITSLA.GEN

Gona, Vredenburch, l'oosduinen en BMT''
;;;;í;l;;;ró, Àctivas,DHc en Excelsior M'

sËÉè"àttittg"t, Dwo en Duindorp sv'
vàiÉurctr, -nwo en scheveningen '
m.rsÉ, ceRMrNÀN, GONÀ, WÍK, ''sc en zoet'ermeer
DSo, ODB, OSc en vredenburch '
DSO, ODB, OSC en vredenburch '
oèo, ooe, osc en vrederÈurch' -

n" 
- u.àenit""aers zijn nog niet' bekend'

DsO. óDB, oSC en vredenbuÏch '
m4SÀ, HBS, zoeEermeer, RiJswijk, 'lsc' *
Cromvliet, RÀVA, RÀS en Vios'

'è;il"ii;4, oranje alauw, RÀvA en Duindorp sv'
,DSO, ÓDB, oSC en vredenburch '

15.00
20.00
13.00
13.00
13.00
14.15
14.15
1a 1q
15.30' L4.15
17.30
15.30
12.30
.14 .15

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

IENS À1
],ENS B1
ÍJENS 82
ÍJENS B3
Fc utrechE CI
wP cI
RÀS C2 ,.
Monster C3
I.ENS D1
I,ENS D2
sv' 35 D1
Quintus Dl
],BNS D5
LENS El'

. LENS E3 .

LENS E4
I,ENS E5 . '

RÀS F1 '-

DI'NO F2
Quick F9 .p
LENS F4
HBS F6 

"Í,ENS F6

IÀKWA À1
VEÍrO 81
OLIVEO 81
Gx.zande w Hz
I,ENS C1
Í,ENS C2
I,ENS C3
ÍJENS C4
VELO Dl .
cr.zande w D1
],ENS D3
Í,ENS D4
BCS', 58 D3
RKAW E1
HMSH E2
Te Werve E1
Wippolder EI
Gr,zande w E6
LENS F1
I.ENS F2
T,ENS F3
LENS F6
I,ENS F5
LENS F4

2- 1
1-.1
-L- 5

"5 - - 1
J-- U

t
0 - 13
3- 4
2- 0

2- 3

1- 2
2- 2
6- 6
1- 2
3- 3
1- 6
2- 6
2- 4

11 - 0
8- 3
6- 0
3- I

. De concentratie en het. spel inzichE van
de afgelopen weken was nergens -Ee vin-
den. Ju11ie tieEen heE sper opdringen
wac Monster heÈ makkelijksE vind, name-
lijk door hec cenErum (midden) aanvar-.
leí. oe buiEenspelers zovrel op lirÈs a1s
rechts hadden wéI zes (6) van deze wed-
strijden achter elkaar kunnen spelen dan (
nog ,ouden zij niet moe zijn geworden.
MeÉ een gelukkige aanval werd het dan
eindelijÉ o-1. Dan mag je toch verwach-
Een'daE-juI1ie het ruètiger èn meer be-
keken zouden sPelen.

Dat heE. nog O-2 werd voor rusE was aI-
leen maar àeegenomen. Ín de korte tijd.
van de rust piobeer je als leider (in )
dit geval meÉ een lange IJ) nog het één
en ander rechÈ te zetEen. Het begin van
de 2e helfÈ begon belovend. zouden zij
heÈ begrepen hebben?

uonBter c3 - LENS c4 (3-4) door: MELÍS

3) Anonierne versTagen worden vanaf vo7-
e-Jnde week NÍET meer qePlaatst

(de redactíe)

Jul1ie hadden volgens mij helemàal geen
zin in heE weketijkse spelleEje daE
voeEbal heet.

De acore werd op gevoerd toE 0-4. Toen
was heÈ pas echt over. llet middenveld
liet het helemaal afweten en de achter-
hoede liep op plaatsen waar zij niét.
behoorde te àijn..He! kon dus nieÈ uiE-
bIÍjven daE Monster tegenscoord.
zijn jullie er nu weer bij?>>>>NEE! !!
MonsEer kon ondanks het goede keepers-
weÍk van Ricardo nog 2x scoren. Dit werd
uiEeindelijk de uiÈsIag.

EchEer als de wedstriid maar 10 minuten
langer zou duren zouden jullie (en Ee-
Íecht) verLoren hebben. LaEen we aanne-
men daL diE een vergissing was.en dat
jullie zaEerdag weer laten zien waar
ju1lie wel toe in sEaat zijn. Tot dan.

VERSLAGEN
7) voTqende week kunnen eÍ,
door de grote hoeveelheid
coÍty, de2e keer GEEN wed-
stríidversTagen gePlaaËs .

worden .

2) HeË ís de Laatsce tijd etg in de mode
van veel teporters om wedstrijden on te
draaien en LrÍ ts.lagen niet te wermelden '
vriendeliik verzoék van onze kartt on dit
coÍrect en volTedig aan te TeveÍen '
Scheelt ons ee,n hooP PuzzeTwerk.

29/30 maart: INTERNATIONAAL LÈNS'TOURNOOI lA/B'ieugd) ae LENSREVUE ' f3 '



sv,35 D1-LENS D3 (2-3)
dóor : 6trus v. ooRT sr.

Àls ik ooiE graag een wedstlijd vrilde winnen
wa6 het vandaag wel. Dè tegenparÈij bezondig-
de zich aan éhirEje trel<ken, ob€tructie, enz.
met aIB dieptepunL het keihard onderuittrap-
pen van David, die echter na eèn paar minuten
rust de pijn verbeec en dgorging. Het wed-
strijdverloop: aL zeer snel k!íamen wij op een
1-0 aehÈerEtsand- Dat waE even wennen. HeÈ
grooÈEÈe gedeeltse van de eèrste helft hadden
uij heE moeilijk, maar tegen het einde moe6t
SV terug. In de IaaCBte minuut ecoorÈ SV tsoch
2-0. À1 begin tweede heLft een fraaie combi-
natie RhaIid I en fI, afgerond door Khalid
II: 2-1. ToekomBtig Fehnerbace -spits Volkan
verzorgC vervolgens de Eelijkmaker. Guus
schieÈ dan hard in, ba.l. wordt gekeerd en in
de rebound lreer Volkan:2-3. Tot sloÈ nog een,
werkelijk fenomenale vrije trap van Guus die
tot mijn verdriet op de Lat uiteenspat. Tegen
zo'n onaangenamè Eegenetander terugkoneït en
zelfs winEen getuigÈ van karakter, jongens.
Petje af.

P.s. .feffrey schild kom je zaberdag? onze
wereniging en de ouderE van D3 hebben een
leuk cadeau voor je bij elkaar gelapE.

oulÀÈus D1 - LENS D4 (1-5) doo!: tlÀRRY

De 2e wedsÈrijd Èegen Q. in deze competiEie,
de le wedEÈrijd Èhuis EpeèIdèn we moeizaan
tegen deze heren, met een rninimaal verEchil
van een doelpunÈ (3-2) wisÈèn we diè Í{ed-
sÈrijd Èoch tse winnen. vandaag tnoesten ere
aanÈreden (llet Èwee sFeler€ minder, Jacky ziek
en Randy op wintér6port. ,racky beterschap, ik

Drie weken geleden werd er nog onnodig verlo-
ren van RAS FI maar vandaag uaren de IKÀN-
,fERS" super gemoti.veerd. Vanaf de 1e aftrap
Etàk Fl in een euper worm en dat resulgeerde
aI snel in-hele nooie doelpunten- Door hèc
gehele team werd geknokt voor de baI en de
'posiEie's werden van elkaar overgenomen,
zelfs het keeperslrerk wordt door mijn jongene
zonder problemen opgelogÈ, dat wordt door mij
zeer gewaardeerd. Er heerBE èen fantasEieche
afeer in het team en dats komts ÈoE uiEdrukking
op het veld. Ilkay (Ie H.) RotlÀey (2e H.) .

stonden on6 doel te verdedigen, F6rill- werd
vandaag Èopscorer met 5 fraaie goats, Irmut
wi6b 1 maal doel Ee treffen. De tsitse]. "XÀNJERv/d WEEX! ging naar llkay, hear de tsitef kon
eigenlijk ueer aan het gehele team gegeven
worden. Àanvoerder ifèroèD speelde vandaag
zijn laatste compe E iE.ievJeds È.ri j d van dit
eeizoen, ( a.s. dinsdag 18 maarÈ 199? wordÈ
hij geoperèerd aan de achillespezen), oudera,
Spelers en Leidèr IrENS F1 wenEen iloioau en
zijn oudera heel veel sterkte en een spoedig
herBtel toe, en hopen hen weer enel bij ons
team te mogen begroeten, I'lannen ik zag een
fanEaBtiEche pot. voeÈbal. op vrijdagavond 21-
03-97 (18.00 uur) spelen wij vriendschappe-
lijk tegen LENS É3 en de zaterdag daarop komt
Die HaEhè F1 bij ons op bezoek, dan laten wij
weer aan iedèreen zien wie de echt.e EÀNirERg
van LENS zijn.

DT'NO E2 LENS E2 12-41
door: S OIrERSPOOR (Ièider)

VérLeden week hebben jullie een sterke ued-
sÈrijd gespeeld met éelr gchitsterende verdedi-
ging van ? en Stenly die keeper Tom enorm I

hebben geholpen, doch $re verLoren net 3-1.
vroeg in de morgen met de ogen nog hatf dichE
gpweg naar D., maar we1 he-lemaaI compLeet. '

vo1 goede moed het veld in en er werd gètijk
leuk samengeapeeLd zodat Erik het eerste
doetpunts kon scoren en. wlak erna het 2e: :

OnderEuEsen moe€t Torll een hoop aanvallen
afslaan en D. kwam J.ange zij - fn de pauze een
goèd ge8prek met de boys en hèC sraren sokaen
en Romano die ons naar de overwinning leiden.
Heren ik hoop dat heC a.a. zaCerdag net zo_
gaats .

OuLck F9 - LENS F3 (11-0) door: ??

hoop daE
en Randy

l
ak

er de volgende week weer bij bent.
hoop dab je een prèEtj-ge vakantie

heb en dac je zonder gips tserug komts. onze
mairnen begonnen zeer goed en fanatiek aan
deze rredBtrijd, door mooi combinatie spel en
hard werken wistsen ze de eeréte helfE com-
p1eets naar hun hand te zetsten- Hj-èrdoor kon-
den lre de rust in meU eeD voorBpron€f van 0-2.
Na een kort.e en pittige besprekking konden
wij verder Ínét de wedstrijd, welke aan LENS
kanE zwak begonnen wèrd. wat tot gevolg had
dat Q. terug kon komen coE 1-2, Na deze vraar-
schuwing en door zeer goed wèrk van onze
Iaacgte man SERDÀR, (deze wist eLke keer de
t$ee strriEsen van de tegienparcij naar de zij-
kànt Èe dwingen) wisEen vre te voàrkomen dat
Quintus verder Eerug kwam in heÈ spel- Mede
door het doelpunt van O. waren onzè maruren
weer wakker geeqhuÈ, vraaidooL 1,lè het spel
weeï naar onze hand konden zetterr, Hets i6
toch etke week weer eelr geno! om Èe zien hoe
deze heren het spel beleven, met zeer weel
plezier en sahenspel. Heren ga zo door..

ÍrBNS E4 - Bl,ppoldér E1 (3-3) door: LEO

Ook diÈ wae een $edstrijd om in te lijsten
met inzet van jewe1eEe. wij zien nu stèèds
meer dat jullie beter gaah samenspelen en de
combinaties opzoeken, zodat er woet.ballend
zèer mooie uitgegpeelde doelpunten vielen en
dat de cegensEander goed wed vaBtgrezeb, maar
konden Ecoren dankzij de dooie momenten (hoe-
kgehoppen) en 1 doelpun! door eèn verkeerde
aanwijzing van de coach. Maar over het a1gè-
meen waB dl-ts Èoch \,vel een gelijk opgaande
wedatrijd meE over én weer kansen. JongenB GA'zo DooR! En allemaal komen Èrainen. Malr van
dè erèdstrijd: de voltsal].ige voorhoede die
weergaloze cóÍÈinatsies hebben laten zien.

RÀÉ F1 - I,ENS F1 (2.5)
door: Een zee; crocse r,eider

om 08.00 uur verzamelden wij bij IJENS, ten-
minste dat was de bedoeling, want dit kwam er
heLaae niet uiÈ. Een leidster te laaÈ, volkan
kwam heLemaal nieE opdagen, Damjan geat voor-
goed naar de F1, Wij wensen hem daar veelguccea. Daarvoor in de plaats komÈ Imran
gelukkig bij ons apelen. In m'n haa6t naar
LENS te gaan vras ik de EhirÈjes vergeten en
nam ik gelijk Michel mee. Nu de wedetsrijd
zel-f . 9Je begonnen Èegen veel sÈerker elfta],
maar vre dedén a1lemaal onB best. youri kreeg
de ba1 op z'n neus, maar ondankB de bLoedneug
giDg hij gelukkig verder. Een beet.je drinken
helpt. De tegeneCandera waren erg groots, maa!
onze jongene gingen er, hard in en werdedigden
ale Leeuwen, GÀ ZO DOOR JONGENS !

Deze zat.erdag waE er ,n onderlinge èCrijd
tuasen de jongene wan F4 tsegen F5. OndankB de
jongene van F4 duidélijk gloèer zijn, gaven
de klej"ntjee van F6 piEt.ig t.egengaB, Íraaldoor
er toch aan beide kanten doelpunten viéIen-
Medetijden net de F6 had P4 niet, want klein
of niet. ze gingen er fanatiek tsegenean. À18
team bood de F6 kranig .vleersEand, ifongens van
IJENS allemaal bedankt. !

I,ENS P4, - LBNS F6 (8-31 door: D LEIDERS

14 - ae LENSREVUE' 1 en 2 mei: het LEIIS KEPERSKAMP
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TERREIN en CLUBGEBOUW ALGEMEEN SECRETARIAAT CONTRIBUTIE BETALING

Sportcomplax "Escsmp l"
H€ngololEan 60O
rsl.: (O7O) 366 l3 14

P,F. Grons
Rcgont6ss6laan 49
2562 CN Don Haag

tel.: (07O) 363 54.18

POST-b€nk :

RABO-bank :

336711
129924229

SEKO,' seniorBhefdslinq
S€nioron zondag / zaal
W.J.M. Heijnen, t€1.: (O7O) 346 '10 88
G.J. vsn dor Kleij, rel.: (O174) 41. 81 49

REDACTIE:
A.C,J, Mittcnbu,g, tet.: ío7o) 30 99 291
C.J. Alting, rel.: (070) 389 98 75

BARKO : Borcommissie
mw R.P. Bruijstens, tet.t loTol 397 97 22

do Club van 'l O0 AKKO : Accommodatiécommissio
W.J.M. Heijnen, tGl.: (O7O) 346 10 88

.l

EKO : Ev6noméntencommissie
mw D. van Stri6n, tel.: (o70) 361 52 08

Senioren Zaterdag
J.c. Ham, tet.: (070) 367 90 87

H. Hopponbrouwors, tel.r(0701 325 07 89

JUKO : ieuqdaÍdelinq
SPONSORZAKEN:
R, v,d. Hoek, tel.: ío182) 521353
H. Kooyonga, Íol,t lOTOl 397 72 94P.J,M. v.d, Stoon, t€1.: {O7O} 397 0l 54

DAKO: damosaídolino
mw M. RijksrÈ, tol.: (O7O) 367 78 76

COOROINATOR CHNISCHE ZAKEN
TRAINERS I

P. Bos, tel.: (070) 368 03 62
E.V. Gans, tel.: (O7O) 397 55 59A. 's-Grav6ndijk, tol.: (0701 323 70 33

HALLO, GOODBYE
(de een koBC, da ander gaa!)

EALLO LEO. Het. zal voor ingevrijden we1
bekend zijn geweest, maar je sEaaE Eoch
raar Èe kijken als je opeens via INFOTHUIS
moet vernemen daE LENS er in geslaagd is de
t.rainerssEaf uit te breiden en LEo vAN RIJN
als 2e Erainer Ee contracteren.

goodbye
eOODBVE AEB?. BERT VIERLING beeindigde
afgelopen 'zaterdag zijn scheidsrechÉers -

hallo
carriere en floot als afscheid de wedstrijd IJENS F1 - IJaakkwartier F1 .

De een die komr wensen t e veel succes in heE komende seizoen; de ander die gaaE bedankE
dat we aI die jaren een beroep op je konden doen. 

ale redacEie

ciq NU éE»13 t,

r

' van de redactie

Lever cop[j vóór maandag in r redactiebrievenbus, clubgebouw of Hengelolaan g87, 254GG Den Haag
(wijzigingen tot maandagayond mogeliik)

UTIER§TE INLEVERïERMIJN COPU :

maandag 20.fi) uur in het klubgebouw wedstriidverslagen : zondag 16.00 uur

-'r

I
I
I
I

e-mail : amilten@wortdacess.nl / fax : (ozo) 30 99 293 (nieuw)
(op maandag uiteÍlijk tot 16.30 uur)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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nieuws uit de hestuurskamer
IE

samenstelling Bestuur

.lE

advenende

HeE opknappen van de kl.eedlokalen
is afgelopen maandag begonnen. Het gaat
zo'n 2 maanden in beslag nemen. Per week

, zijn wij een kleedlokaal kwijt.. DiÈ za1
besÈ we1 voor wat overlast zorgen en
wellicht moeEen we ons in het .vreekend
eens verkleden bij vCS of Spoorwijk. Dir
moet dan maar. We vragen iedereen om hun

'medewerking en de trainers om zo min
mogelijk kleedlokalen Ee gebruiken voor
hun groep.

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I

VOORZITTEB :

J.G. Colpa
Tol. | (O7O) 394 19 74

SECRETARIS:
P.F. Grens
Tol. : (070) 363 54 l8

LID:
P.J.M. van den Stoon
Tel. : (O7O) 397 01 54

PENNINGMEESTER :

G.J- van der Kl6ii
Tel. : (01741 4'l 81 49

LID :

A.'s-GÍav6ndijk
Tel. : (070) 323 70 33

I

--J

VERLOREN
verleden week heeft
Jan Lamers zijn auto-
sleutels op ons complex
verloren. Wie heeft deze gevonden?

CÏKNAPPEN 
KLEEDLOKALEN

Lto lvtcE.vooRZ|TTER)
W.J.M. Hoijnen
Tel. : (070) 346 10 88

I
I
I
I
I
I
I
IL-

L ENS - ROODENBURG: l-O ???

Op zondag 16 maart a.s. spee1E LENS
t heE resEanE van de thu isr,redst.ri j d
tegen Roodenburg. De afErap is om 14.00
uur en belangrijk om te weEen is het. daE
er nog slechts 25 minuten te spelen zijn
en daE LENS een voorsprong van 1-0 moeE,
zien Èe verdedigen. LENS moeE dít doen
meE 10 spelers. Een echEe thriller dus
en zeer zeker een bezoek waard. De Loe-
gang is naEuurlijk gratis en wie weet
kunnen we a.s. zondag i,reer eens lekker
Iang napraten na deze korEe wedstrijd
over een overwinning voor Í,ENs 1. Kom

dus allemaal !!!

fn overleg meE de gemeente is ons
toegangshek ve4)IaaÈst. De afspraak is
het om dit hek 's-avonds op een kier Ee
zet.Een zodaÈ er geen auEo's meer op het
pad kuÍrnen. Onze banenpooler doet iedere

uur. Toch staat heE hek 's-morgens vaak
r weer open ??? Dit is nu ner niet de be- i

doeling. Moet. je Eoch met de auto bij
het klubgebouw zijn, zeE dan heE hek I

sEeeds weer vast. op een kier. Doe diE
swp ooË al.s je aIs laatsle het komplex
verlaat, Nog beE.er is het om het hek dan
helemaal te sluiten. Graag ieders mede-
werking.

HET BESTU-I'R

Hex 
on uor

GEBRUIK 
VELD 3

Nog steeds zien wij zo nu en dan
trainingsgroepen op maandag- en vrijdag-
avond op veld 3 trainen. Dit is echter
niet. de bedoeling. voor deze avonden
hebben wij het velal van Groen wiE ge-
huurd om op te Èrainen. Kies je voor
trainen op de trainingsstróok van LENS

dan mag diE. best maaÍ dan moeE je de
Eraining daar op aanpassen en niet ook
iets doen op veld 3.

,",","ï:'::; ".'',

Voor al aa lnublt- er faniliedntlturl

liuÍticÍ. vkirÈklJnjcs, i.k'rÍÉn. cnvcloÍ,ocn, vcilinskírrriÉs
iobilcum- cn ÉchDncllríric\ kunt u bij 

',ns 
rcràhL-

OltJi.,hrí*,rr .Dx-/dr,rrí§í .Dr;r,rÉnrks^r.

2 - 'de ttusaevut' bent u al lid van de CLUB van 100?
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Nieuwe leden:
3151
3697
3698
3699
3700
3701
37 02
3703
3704

wi'i ziqinq lidmaatschap :
3188 L.À. van Rijn van SEZO naar NS

Àdreswi'i z ioino :
P.0- DuikerslooE wordt
J. BuiEelaar wordE Teyl
P. G. IJankamp wordt Midd
C.G. v.d. Boogaardt wor
M. Visser wordE P.,J. W.
E. V. Gans wordt Muurblo
P. Dahoe srordE Nij eveen
C. Schaapveld wordt Her
L. SEraub wordt Beverwe
P. Dewkali wordt v. Hog

L ED EN M UTATT E§ FEB RUART- I 997

J. v.d. Geese
BekEas
Muns ,-
Kozedag
Vis '.
SÈaas,

H. P. in ,t HouE
,Jonhbu11

I

WanEsni j dersgaarde 393; 2542 EK Den Haag
ingen 16, 2261. XN Leidschendam
enstede L29, 2543 'IG Den Haag, teL. 32:-3?godt Bromelia 60, 263I vI/ NooEdorp, t.e1 Ot5-3101065
Frisolaan 305, 2263 CH Leidschendam
emweg 67, 2555 NC Den Haag, Ee]-. 325772A
straaE 110, 2545 XX Den Haag, EeI . 3674559
tenrade 266, 2544 HN Den Haag, tel. 3ZLZ2Ba
erdsÈraaE. 3L,2532 XH Den Haag, teI. 367OrZt
elandestraac 6, 2572 DZ Den. Haag

S.H. Haddoeche, D, 01-10-1984, Rietveen 2t, 2544 RR Den Haag, EeI. 3678232D. Donkers, F, 16-01-199.1, Dr,C.H. de croorerf 72, 25SZ MS Den Haag, te1. 3gt4z22F. Sonmez, F, 31-01-1989, de cheynsEraaE 99, 2561 MN Den Haag, te]. 3G22480
S. Baran, F, 25-05-1989, Wolvenrade 89, 2544 VK Den Haag, te1 . 3676L79À. Bekdur, F, 22-O7-L99O, Vredeoord 52, 2544 TX Den Haag, teI. 3675732À. Hammiche, B, 10-09-1980, P. Langendij ks E.raaE 133, 2533 TH Den Haag, tet. 3298OO7
R. Ramautar, B, 03-08-1980, BerensEeinlaan 110, 2542 1A Den Haag, Eet. 3216533.r. Rasul, F, 09-12-1989, EngelenburgstraaE 107, 2571 XB Den Haag, Ee7. 34SS22L
M. RamauLar, B, 07-03-1982, Beresteinlaan.ll0, 2542 Í<D Den Haag, tel. 3216544
M, Àhlik, E, 18-03-1988, MiddensEede 288, 2543 TX Den Haag, reÍ. 3663846

DONÀ
2226
2257
2508
2826
2998
3003
3 066
3301
3672

Àfvoeren al-s 1id:
2386 À. Blom
3513 M.S. Bruyst.ens
3548 À. Langeveld
3566 N.M. Bruystens
3633 M. Abdi
3649 K. Gyebi
3660 N.À. ÀIEena
3579 C.R.L. van Beers
3700 À. Bekdur

272r
354L
3 557
3617
3641
3650
3676
3693

3322
3547
3558
3620
3645
3651
3677
3683

,J. R. R. Maduro
I. SmiE -.
,f .D. Eissen
M. sahin
N. cielen _ '
M. SEaas
C. Sonmez
B. S.D. Pereira

w.

K.
R.
l.
F.
J.
M.

Gezetligheiil is altijd troef. De aatrvang is
20.fi) uur en wordt gehouden op vrijdag:

L4 maart
Àfgelopen vrijdag was de Eweede van de
drie geplande kaartavonden op ÍJENS. HeE
was drukkèr dan op de eerst.e avond. Er
waren nu vijf jokeraars en 10 koppels
klaverjassers. DaE is meer dan de eerste
avond. Doch wij kunnen ons niet voor-
st.ellen dat het kaarterspoEenE ioneel
binnen LENS zo gering is. U heefE nog
een week de tijd om te beh,ijzen dat er
veel meer kaarters zÍjn dan er nu komen.
Toch was het weer ouderwets gezeI1ig.
Evenals vorj.ge week waren er ook nu weer
zeer bizarre uitslagen. Bij het jokeren
liep Menno aanvankelijk nog goed mee,
maar Ínet aI daE vrouwelijk schoon om je
heen kan je je voorstellen dat de con-
centraEie wat minder bij heE kaarten
lag.
De dames hebben goed samengespannen,-.

wanE Menno werd helemaal ïan ziin.stut
gebracht en eindigde roemlóos aIs laaÈ-
ste meE 733 punten. Ina was verreweg de
sÈerkste. De uitslag. 1e Ina v/d Berg
282 punt.en, 2e Suzan Kouwenhoven 396
punEen en zoaLs vermeld ging de poedel-:,,-\
prijs naar Menno ÀIEing met 733 punEen.

Ook bij heE klaverjassen deed zich
iet.s voor wat je niet. zo vaak ziet- Na .'i.
tvree rondjes leek het erop daE de avond-prijs zou gaan naar of Ham - Kluennen,
of Dahoe - ÀIt.ing, of naar IJamers - ,

Bruijst.ens. Deze drie koppels zaten nog
geen 300 punten van elkaar verwijderd.
Het koppel Ham - $litEing dachÈ met. 2730
punEen uiEgeschakeld Èe zijn voor een
van de prljzen. Edoch, in de laaÈste
ronde draaide voor dit. koppel de kaarten
volkomen. Met een rondje van 2688 punEen
Iegde zij toch nog beslag op de Eweede
plaats. De uiEslag. Ie Ham - Kluennen
5533 punEen, 2e Ham - WiEting 5418 pun-
ten, 3e Dahoe - AIEing 5149 punEen en de
poedelprijs ging naar het koppel v/d
Sceen - ÀIt.ing meE 3190 punEen.

Ook de loterijÈafe1 was weer leuk
gevuld eJI de loten vonden gretig afErek.
À1 met aI kunnen we weer terugkijken op
een geslaagde avond. wij hopen daE het.
vrijdag a.s. weer erat. drukker wordt.

.fan Ham en ,foE Wit.ting

klaverjas-
en joker
avond

víitdag 14 maart - 20.00 uut KLAVERJAS- en JOKERavond 'de LENS4EVUE" S -



adreÍrak

Computercentru"m

Fotokopieservice

Nu ooh CANON digitate fotokopie
in kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel, (070)3590707 Fax (070)3295168

Uy,, verrouvide aCÍes vcor llet voiledrg vetv,/ètkeD van Lrw ntallings

advertentie BAR NIEUWS

{BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 15 maart

openen Henk en Joop

10.00 uur Inge en Oenny dL eroot

13.00 uux Inge en Rina

BI,'SPRINGERS GEVRÀÀGD ! !

KEUKEN Rina en Manuela

sluiEen..:.Rina

ZONDÀG 16 naart

S(BIí@

openen

10. OO uur

1':'lï"T:. ::::
. EUSPRINoERS

KEUKEN

KLEINE BAR

r,roRsT/soEP STÀND

s Luiten

Voor telefoo

Tinus en Henk

Rtna

. 2 Epelers LENS 5

. 
. 
Rein Heidel

GEVRÀÀGD I !

Nanqy & blj springers

.foop en Gerard

Rina

nnummBrs: zie de colof n oo oao, 1

Senioren 7AI\L

WEDSTRIJDPROGRAMMA

detum tiid thuis uít klassa zaal scheidstechter

vr 14

Da 17

wo 19

vr 2L

Dr!,
l
trÍÈ

EE!

!EE

- EXHES 1

- LENS 3

-. CROMVI,IET 1

- IENS 2
. HONSELERSD.l

- LENS 2

- LENS 1

do 2 7 Íort

wo 02 apr

20.00 1ENS 1

22.OO MÀÀSDIJK 2

22 .00 LENS 1

21.00 svH 2
22.00 LENS r. ..

22 .00 RKDEO 5

GSC/ESDO 1

Oranj epleiÍr

De HoeksEee

Oranj eplein

uranlepl.ern
Oranj eplein

RKDEO ,

Oranj eplein

,l . Vermeer

N.N. :

J. Vermeer

E. Hartgring
N.N.B.

N.N.

L. Tel]ekamp

39863

4L7 64

39889

41103
BEKER

410 6I .

:geer'

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

-4-'deLENSREV(JE bent u El lid van de CLUB van 10O?
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advenende

SUDMEIIER , ZONWERING

" ; zuiderparklaan2S DEN IIAAG tel.:323 35 62

Senioren ZNÍERDAG
UITSLAG(EN)

datum tild thuis

LENS 1 - SCHIPI,UIDEN ].
;q

WEDSTRIJDPROGRAMMA
s.N.o

scheidsrcchtaruit veld

za 15 trrÈ VRIaI
za 22 \tl 14.30 IENS 1 , - .,AI HÀNI]MAN 1

i4. OO uurSCHADUWPROGRAMMA

BIJ AFKEURING

AFSCHNUVEN

OOGGETUIGEN SCHRIJVEN

33726 B. v. d. Kruyk

. .. ARCHTPEI,,/ORNAS

- traLnen om 12.45 uur (Eet À1)
- ve4)11cht afbellcn bíJ nlet lEoEeE ÈraiEen I !

IJENS

Fred Í,anceI
Gerard Sinke

Ee1 . :
EeI. :

521,
362

39 80
85 59

(010)
(079)

IARTNE - r.ENS (4-2) door: PETER KROIJ

1e
aI

onderstaand
enog het. verelag

resultaten.
zeer ÉIèchte

er goed spel
t team van
een met op

Door techniEche mankementen aan de auto van onderget.ekende
verBlag nieÈ verwErkE in de vorige LENS-revue. Hiérbij due
aangeurld mer de ervaringen van afgelopen zaterdag.

Eindelijk lreer een berichEje van de za
wintereEop, waarin overigens door vrij
doorgeEraind, zijn we aI weer drie wek
De eereEe wedst.rijd werd ondanks goed
leiding van de man in het zwart, terwi
werd gewonnen van een zwak WfK. Ben oe
eociale zaken ging nipc verlgren na ee
inzet scerk geepeelde cweede helft,

Cerdagredactie, Na een veel te lange
wel de hele groep goed en fanat.iek iE
en aan het voetballen met zeer !{rigEèlendepel onzerzijds verloren, mede dankzij de
1de cweede wedstrijd met beduidend mind
enwedBcrijd op woenedag 26/2/91 tegen he
zeer Blechge eerste helft gevolgd door

È
j
f
n

ZaÈerdag 1 naart moqrten we aanEreden tegen Marine. De wedEtrijd chuie trae in
2 - 2 geéindigd door meE name goed en verzorgd EpeI van onze kant. Mede gèzien dic feits,en
het feit dat we volledig waren, gaf one verErouwen in de vredBtrijd. HelaaE iE het anders
afgelopen. Vanaf het begineignaal hebben wij achEer de feiEen en vooral de tegenet.ander
aangelópen, Bijna a1le pereoonlijke duele werden verloren en Marlne verechafté zich kane op
kan6. DeEondanke kwamen wij toch op 0-1" door een doelpunt van Ronald tt. die in een rommelige
Eituatie voor het doel van Marine raak schoot. Marine was even geechrokken doch zette voor-
ruEt de achÈerBLand om een voorsprong van 2-1, volledig Eerechb: De tw6ède helfts gaf
hetzelfde beefd. Een zoekend LENS Eegen een aolide Marine die, ondankE dat ook zíj minder
speelde dan de eerBEe helfc, Èoch vele kaneen creéerde echter faalde in de afwerking. Na de
3-1 (penalty) en 4-1 wiee uiteindelijk sipke D. nog ide 4-2 binnen te tj-kken. Korr.om; een
slechte wedstrijd waarbij we geen enkel uitzicht hadden op een punt.

Àfgetopen zaterdag ging de wedstrijd tegen Schipluiden niec door. De scheidsrechger kwam
nièu opdagen. tlel wèrd er nog vriendechappelij k gespeeld t.egen hetzelfde Schipluiden. Dit.
poEje ging IIleE 4 - 6 verloren. De wijze waarop echter Epreekt echtser boekdelen. We zullen_er
Èoch nóg de Echoudere onder moeten zetten, willen we nog wat bereiken dit eéizoen. Met name
de ErainingÉopkomst laab na een hele goede overwinbering te wensen over. Wq hebben het
gewoon nodig. Due alIemaal komen Erainen op maan- of woenedag en afbellen eIÀ je nieE kan,

wilAag 14 maart - 2O.0O uw KLAVERJAS- en JOKERavond 'de LENSREVIIE -5-



@ Seniore ZONDAG
àdv.rË6n!1.

UITSLAGEN

SCH]PLUIDEN 1

"** ,r*t
],ENS 2
VELO 6

IJENS 5
LENS 5
LENS 7

IENS 1 .
OIJIVEO 2
Í,ENS 3
HDV 2
SCHEVENTNGEN 3
DÀI7À T

LENS 1

detum tiid thuis

2-O
1-0
7 -0
1_.,'

1-1
1-5

WEDSTRIJDPROGRAMMA

uÍt schEldsrechter veld

-Wnderhide ,xtVeentje , Umffi
Zlnkrttefi 27
2544 ÉC Dm Haàg
Tel.. 07O-,66ttI4
Ízx.t O7O-3675193

' Zocae]meer
Tf,.. 07?-16l02ít

zo 16 nrt

,}

zo 23 8\E

14.00
10.30
11.00
11.00
rr. oo
12.00
10.00

IJENS 1

LUGDUNTM 2
IENS 3
]JENS 5
DSO I
wP5
oR . BIÀUW 6

76838
727 3
75795
10431
48145
7558s
46706

ROODENBURG 1
LENS 2
vros 3
Blrr 2
LENS 5
LENS
LENS

LENS 5 wordÈ vriendelijk verzoche 2 spelers voor ,bardiensE, te
leveren vanaf 13.15 u. 

r r . -

1

2

:
7
I

. a.d. wiel

. vis

. RaaphorsE
N.
N. '

N.
N.

w
H
A
N
N
N
N

r,.

M.
N.N
N.N

SpË'n"'*'''
14.00
11.30
11.00
10.30
10,00
11.00

wsB 1

TEYIJINGEN 2
LENS 3
sMr 2
BTC 3
SOA 5

- LENS 1
- ]JENS 2
- CE],ERITÀS 2
. LENS 5
- LENS 6
- LENS 7

56L7
7328
918 1
L0497
L22L2
13665

Zirkzee
den Breej en
Nieuwland
vorselman

2

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

OPSTELLINGEN
LENS 1t./m 2. :

IENS 3 en S t,/m 8 :

AFSCHRIJVEN r,ENs 3

worden door de Erainers bekend gemaakt
als bekend (LENS 3 rnet. H. Hoppenbrouwers)

s5
s6
s7
s8

d-À\

4q
I,EN
IJEN
I,EN
IEN

tel.
tel.
tel .

tel .

tel.

H

w
F
R

Hoppenbrouwers
Heijnen
Sekeris
ScholEen
Gungör

(070)
(070)
(070)
1079)
(o7o)

361
390

Ee1.
teI.
te1.
Ee1.

( 071)
1079)
(070)
(070)

325 07 89-
346 10 88

2É

91

43

4't
59

35

30
'L6

33

L7
84
03

515
331
388
390

cbntactpersoon wed8trijddag : Bert vLarllng - Ce1.: 05 54 67 37- 54

LIGGING VAN DE TERREINEN

],UGD[]NI]M
DSO
WP
ORAN,IE BLAITW

OegstggesEersreg
Burg. van TuyI sporEpark
zuiderpark
Guntersteinweg ..

Leiden
Zoetermeer

-6-'deLeusnevue' bent u al lid van do CLUB van lOO?



O O G G E T U IGElU S C H R IJ V E N

BÍ.ÀUW ZWÀRT 1 - LENS 1 (2-0)
Zeker geen spel van kat en muis!

door : GERÀRD VÀ}I DER KI,EI.]

vooraf r,risten we daE LENS, meE een, door schorsingen en blessures, gehavend
e1fÈaI tegen koploper Blauw Zwart. een zware middag Eegemoet zou gaan. Tegen
dats lichE bekeken, lijkt de 2-0 overwinning van BlauvJ zwart. dan ook
normaal . Toch stak de werkelijkheial iets anders in elkaar. LENS ging fris

van st.arE, knokte voor elke meEer en wisE heE Blauw zwart op die wijze behoorlijk
lastig te maken, zodanig zelfs daE men er in heE Wassenaarse kamp zichtbaar geen raad
mee wist- Resultaat een verdienstelijke 0-0 rustsÈand.

Helaas, hal"verwege de tweede helft t.oen de druk te groot werd, moesE Àrno dan capiEule-
ïen. Uiceindelijk wiel vlak voor Eijd de definitieve beslissing. Misschien had een
puntje er nog ingezeten als we bij de enkele kleine kansjes, denk b.v. aan het
verraderlijke schoE en de kluEsbal van Marce1 ÀponEoweil, wat meer geluk hadden gekend.
HeE mochL nieL zo zijn en Íre staan dus wéér meE lege handen.

Moed verl-oren, is aI verloxen en zeker a.s. zondag moeEen we weeï eens de punten zien
binnen te halen. Ondanks daL de wedst.rijd dan maar 25 minuten duurt, verÍa,achten wij
alle LENssupporters langs de lijn om morele steun te geven. zo spelend aIs Eegen S,lC en
Blaue, zwarE moet tegen Roodenburg de 1-0 woorsprong meE tsien man verdedigd kunnen
woÍden. Daarna kijken we weI weer verdeï..

LENS2-OLMO2fi.-o) door: M. APONTOWEII

Ditmaal vanaf de zijkant zag ik weer een hard werkend ].ENS daE heeft laEen zien dat je
met. elkaar en voor elkaar veel kan bereiken. Met elke week een wisselend team presteren
we uitermate goed. De Laatste zeven wedsErijden 18 punE.en en nu 5e op de ranglijst,
daar mag iedereen trots op zijn.
In de tweede helft zorgde Dennls voor heE enige doelpunt. van de wedstrijd en naar mijn
idee was dit zeker verdiend. ,Jongens, klasse gewerkt en laten we de goede lijn proberen
door Ee Èrekken. Tot volgende week!

DAMES Voet al Nieuws
TRÀINING: vr[idagavond van 1E.15 uur tot 19.30 uur

AFSCHRIIYEN: mw. M. §ikers, tel:367 78 76 (trrining en wedstrijden)
de thuiswedstr[iden worden gespeeld op veld 3

UITSLAG(EN) : VREDENBIIRCH 2 - IENS 1 16 0 I

Hoi, ik ben Manuela Desendre en dit keer schrijf ik een stukje. vle speelden Eegen
vredenburch. rk dacht dat. diE een leuke wedsErijd zou zí)n en dan eras heE ook a1s
,Jackie niet werd geschopE, Thea geen blauw oog kreeg (hé Thea ik dacht dat je er 2 had)
en ik nieÈ aan m'n voet geblesseerd werd door een (on) handige tegenspeler. fk heb
samen met ,Jackie proberen Ee scoren, maar er eterd nieE vlug genoeg overgespeeld. Oh ja
ik heb ook nog een vliegles gehad door 3 meter naar achteren te stuiteren bij een
kopba)., die trouwens $re1 mooi was. A.s. zat.erdag tegen Den Hoorn.

-' WEDSTRIJDPROGRAMMA

16 nrt 14.00 LENS 1 - Den Hoorn 1

23 E.rE 11.00 BIÀIrW ZWÀRT 1 - LENS 1 
l

LIGGING VAN HET TERREIN, BLAUw zwÀRr

N.N.

N. N.

Dr.

. 13 .15

. 09.30

Mansvel tkade/t.lassenaar

vrïddg 14 rnadft - 2O.O0 uur KLAVERJAS- en JOKERavond .de LENSREVUE. 7-

scheidsrechter veÍzamelendatum tiid thuis - uit



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFBONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON sn
Hoofdleider A en B jeugd: Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

HooÍdleideÍ

HooÍdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

HooÍdleider

Hoofdleider

D-!eugd:

F-leugo:

Buud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo Straub
teleÍoon: 367 01 21

HaÍÍy ter Linden
telsfoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp
tslefoon: 367 98 58
b.s.s.: 06 53 48 40 50

AÍbellen vooÍ de wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrijd :

tussen 1 8.00 en 19.@ uur, bij de desbetreffende hoofdleider. r

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 1 3 14

(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks * 30 minuten, en niet eeÍder, voor verzameltijdl

Afbellen trsininqen: t 45 minuten voor aanvang van de training, alleèn op LENS, telefoon 366 13 14

Vraqen/problemen : bel in eerste instantie de hoofdleid€r op!

AÍoekeurd oÍ niet ? Bel bij twÍfel op zaterdag na 08.15 uur naar de LENs-aÍkeuringsl ijn (070) 367 05 22

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

elftal datum aanvanq teoenstander uivthuis vekl/teÍrein sam.k LENS

À 1 15 mrt L4.30 LaakkwarEier AL Ehuis v1 L3.30

B1
- B2

B3

c2
c3

rE1
a E2

E3

E5

F1
F2
F3
F4
F5
F6

C 1 15 mrt.

15 mrE
mrt
mrt
mrt
mrE
mrE

15 mrt
15 mrE
15 mrt
15 mrE
15 mrE

15 mrt
15 mrE
15 mrt
15 mrt
L5 mrE
15 mrt

FC UtrechE C1
wP c1
Die Haghe C1
RAS C2
Monster C3

. Utrecht

. Zuiderpark

. Ockenburgh
ÀlbardasEraat

sp.park Polanen

15 mrt
15 mrE
15 mrt

t2 .00
14.30
14.30

VEIJO 81
o]JrvEo B1 .
Grav. zande w B2

Ehuis
thuis
thuis

v
v

11.00
14.00
14 .00

mrÈ
FTL
rnrE
mrt.

uit
uit
uit
uiE
uiE

09.00
rr. .30
15.30
14.'00
09.30

12,00
L2 .45
17.30
15.00
10.30

10.00
09.30
09.30
12.30
15.30
12.00

09.30
09.30
.l- r . J.5

11.15
13.00

10.00
09.00
08 .45
13.00
09 .45
13.00

VELO D1
Grav. zande
SV' 35 Dl
Quintus D1
HMSH D1
BSC'68 D3

. thuis
thuis
uiÈ
uit
uiE

thuis

thuís
thuis
t.huis
thuis
thuis

09.00
08 .45*
08.15
11.30
15.30
11.30

(auEo)

(auEo).
( auEo )

(auto)

(auto)
(auÈo)
(auto)

(auEo)
(auco)
(auEo )

(auto)

1

3

v2
\T)

v2
\I'

v2

I

3

4

;

D

D

D

D

D

15
t7
15
15

15
15
15
19
15

RKAW E1
HMSH E1
Te werve E1 .
wippolder E1
Grav. zande w

RAS F1
D'JNO F2
Quick F9
IENS F6
HBS F6
IJENS F4

v1
v3 .,

Bfienenlaan/W'naar
Leeuwerik/ KwinEsheu1
. vrederusElaan

v3

. ÀIbardasÈraat

. Mr. Nolenslaan
sav. Lohmanlaan

v2....
DaaI en Bergselaan

v2..

D1

E5

09.00*
09.00r
10.45
r.0.45
12 .30

uit
uiÈ'
uiL

Ehuis
uiE

Ehuis

09.00
08.00
08 ,00
12.30
08 .45
12 ,30

- OUDERS D2, El en E2 OPGELET: 
'

Tanerdag om I 1.0O uur is er een bespreking op LENS over het relsle naar Llmburg

-8-'dsurusnwuE' bent u al lid van de CLUB van 100?



EIJZONDERH.EDEN,
aanwezig van de jeugdcommissie op zat.erdag 15 maarE:

P. v.d. Steen, R, Vereecken eE B. vlerlÍng

e
lees ondersEaande copy eens GOED door

"zijn er vràgen/opmerkingen neem dan ,s-avoDda conÈact. op de
hoofdLeider

opsEellingen aIs vorige week meE uiEzondering van':

0 LENS 82: met S.Abdoelkhan
, 0 LENS 83: meE . T.Yildirim

0 LENS C4: zonder r I.,Iahangir (geschorsE wegens niet
- 0 LENS Dl: zonder P.Must.erd (zíe D2l

meE R. v. Bunderen
0 LENS D2: zonder R.v.Bunderen (zie D1)

meE P.Musterd
0 LENS D3: zonder .T.Schild
0 LENS E4: zonder À.Loilargosain en V.RamauEaf

(beiden gggchorst wegens niet opkomen - svI) kontakE opnemen mer de hoofdleider).
0 LENS E5: met M.Àh1tk en S.Sardjoe
0 LENS F5: meE T.Inan en D.Kelekci

I 0 LENS F6: rnet G. Chamman, K. Gezgin en R.Stronks

AFGEKEURD of NIET?

*

t
*

*

opkomen)

Om te weten of het voetballen doorgaat gelden vgortaan onderstaande regels:

1) Verzamel je voor 08.15 uur dan heeft bellen geen zin. Kom naar LENS toe en is het voetbal-
Ien afgekeurd dan gaat de leider met jullie trainen.

2) Verzamel je na 08.15 uur dan zijn er 3 mogelijkheden om te weten te komen of je wedstrijd
doorgaat of niet t.w.:

de afkeuringslijn van LENS: 367 05 22
- de aÍkeuringstelefoon van de KNVB 06-35015009

- INFOTHUIS op TV, teletextpagina 603 (na 08.45 uur)

LENS Al t/m F6 (minus Cl) behoren binnen het district West 3 onder categorie 3. LENS Cl valt
onder district West 4, categorie 3. Zijn er individuele afkeuringen dan wordt voor A1 t/m C4 in dit

het thuisspelende elftal genoemd. Dl t/m F6 moeten dan naar LENS bellen (367 05 22).

SCHADUW PROGRAMMA vooÍ 15 maart

aaDuano teqenstandeÍ sam.k LENSelftal
À1
B1
B3

c3
c4
D1
D2
D3
D4
D5

F1
F2
F4

E

Ë

mí/

14.30
12.30
13.30

RKSVM À 1
RKSVM B 1
RKSVM B 3
vRriÍ
RKSVM B 2
ÍRÀINEN
RKSVM C 2
TRÀINEN
RKSVM C 1
RKSIII'I D 1
RKSI'I{ D 2

(auto)
(auto)
(auto?) ,{
(auto)

(auto)

uits
uiÈ
uic

MonEtèr
Monetèr
MonBter

13 .15
11.15
t2 .L5

14.30
11.30
12.00
09.30
11.15
09 .4s
10.30

uit
uit 11.30

10.45
09,30
10.00
08.30
09.15

08.00
09.00
09.00
10 .45
10.00
08.00
l-1.00

Monrter

Mon6ter

RECEÉT DE I,ETDER IIET JI'I,I,IE
uit

::.u.".::
.,'uir..
:: '"ii::

MonBtèr
MonEEer
Monster

Monster
Monster

uit
uiE
uiE

(auEo)
( auEo)
( auco)

{auto)
(auto)

09.00
L0.00
09.00
10 .45
11.00
08.00
12.00

RKSVI'Í D
RIGVM E
TRÀINBN
TRÀIITEN
R«SVM F
TNÀINEN
RKSVM F
VRT'I

3
1

1 (auco)

(auto)

wijdag 14 maErt - 2O.O0 uut KLAVERJAS- en JORERavond

Monster

MonBtèr

'deLENSREVUE'-9-

'1
I
I
I
I
I'I
I
I
I
Iti
I
I
I
I
I
It-
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



}I ESPREKING OUDERS D2,E1 EN E2 ,,,,,
ll oo zaterclaq 15 maarE a.s. rs er voort aile ouoer! van D2,É1, en Ez een bespre-
king op LENS over het reisje naar Lirnburg
van 1? t./m 19 mei. Het apreekE voor zich dat
wij alle ouders verwachE.en. Àangezien de
Eeams om 9.30 uur alle drie Ehuis spelen
lijkt. het ons logisch daE er eerst gekeken
wordt naar de verrichtingen van de t.eams.

G PREEKAVOND JEUGDCOMMISSIE >>,>,
S oD maandaoavond 24 maart houdE de

- lèugcicommissie weer eens een spreek-
avond voor de ouders van onze jeugd. zit. er
ieEs dwars, wil je opheldering hdbben of heb
je goede ideeën kom dan gerusE even langs in

advcnentie ..

ons klubgebouw. Maak van te voren weL eerst :

een afspraak meE PauI v.d. Seeen om lang wachLen te voorkomen.

I\,PKNAPPEN KLEEDLaKALEN ,>>r> heÈ opknappen van de kleedlokalen is afgelopen
L I*"".,4"o beqonnen. DiE bet.ekenE daE we het de komende Ewee maanden st.eeds met een
-lZ+feealófaaÍ minder zullen moeuen doen bij de Erainingen'en de wedsErijden. Door de
vreeks vraagt dit enige flexibiliÈeit van de trainers. Kijk sÈeeds op het schema in welk
kleedlokaal je eigenlijk zou lnoeEen omkleden. fs deze in reparatie kijk dan op heE
schema welk kleedlokaal we1 vrij is om in Ee verkleden. Gebruik zo min mogelijk
kleedlokalen in deze perlode.

Op de zat.erdag zal het. meer problemen geven. We ziÈten nu a] vaak erg krap in onze
kl eedaccomodat ie . soms zal het betekenen dat we ong moeten verkleden bij vcs of
Spoorwijk. HeE. spreekt voor zich daE de leiders dan alEijd bij de spelers in het .

kleedlokaal zuIlen moeten blijven en dat zij als laatsEe het-kleedlokaal pas kunnen
verlaten. Dit om er àeker wan Ee zijn daE alles correcE achEer gelaten wordt.

I TCHTEN \I\T/KRANEN DTCHT EN WATER lJlT ,,>,, bllachelijk is het om Ee consEa-
l- teren dat heE schijnbaar mode is om de lichEen aan te laten sÈaan in de kteedloka-E 1.r,. De afgelopen ieek trof onze banenpooler 's-morgens maar liefst. 25 x een lamp
aan in orize kIeedIokalen. Ook stond er 5 x een deur wageneijd open en liep in 4
gevallen nog een'kraan. DÍt betekents onnodige verspilling van energie en wat.er en dus
ook onnodige kosten voor I,ENS.
De Erainers, leiders en spelers van alle groepen zijn hier aI diverse keren over
aangesproken maar helaas zonder succes. Tijd om nu echt. de t.rainers en leiders te
verplichEen om als laatste de kleedlokalen Ee inspecteren. Dit kan zo niet. langer
doorgaan. spreek ook de spelers aan op hun gedrag. -. ., !'.

a

!6
ffi

rlrp
MoorÍensdiikloon È l,eyweg

zaterdag 22 maart'
' ís er weer de

-:'..i

keeperskamp
I en2MEl

PLAYBACKSHOW
. opgeven voor deze show kanje b[i:

Diana van Strim (361 52 0E)

' Astrtd ter Linder (361 61 43)

'BETER KEEPEN'
organiseert op bovenge-
noemde data, i.s.m. I.ENS
een keeperskamp. De
kosten van dit tweedaagse
eYenement zijn biizonder '

laag nl. / 50,-. I"n deze prijs zit inbegrepen
limonade, lunch, certificaat enz.

Opgeven kan bii Hans van Rijthoven. Wens
je meer informatie dan kan je hem bereiken
safls1 1nmmgl (070) 361 52 08.

;,..i

LENS

- lO - 'de urusnevue' buit u al lid van cle CLUB van 100?



UIT-
&

VERSLAGEN
UITSLAGEN

LENS D3 -QuÍck D4 (5-1)
door GUUS v. OORT sr.

Ííeer was D3 oppermachEig. Al in de 3de
minuut komt uiE een corner de bal bij
Thierry die ,m vo1 op de $rreef neemt.
Maar net over. In de 4de minuut aanvoer-
der Rietish met een boogbal: 1-0. Dan
Yolkan in de bocht: 2-0. David weer
sterk verdedigend en opbouwend goed met.(lange) passeg naar voren, raakÈ gebles-
seerd, broer Eddie erin, Guus nu ]aatste
man en Thierry mid-mid. pakte goed uiE..
Dan een uitbraak van de spits van euick,
maar de terriers Mark en de vrijwillige
(hu1de !) gelegenheids - l inks back l(haÍid
I voorkomen erger. Uit de zoveelsÈe cor-
ner kopt Volkan in: 3-0. Nu een heel
mooie cornbinatie Volkan-Khalid II- meE
Ranno aan heE eindr 4-0. Eindelijk laat.
Quick eens iets van zich horen; vrije
trap over ons muurtje: 4-1. In "b1esgu-reEijdÍ brengen Kha]id II en volkan de
laatsEe man van Quick zo in , t nauw dat.hij in eigen doel schieE: 5-1.

HMSH À1
ouick 81
vredenburch B3

LENS CI
Die Haghe Cl
IENS C3
IJENS C4
LENS D1
Blauw Zwart D
Loosduinen D1
ÍJENS D3
LENS D4
Vredenbuxch D5
HBS EI
TAC' 90 E1
PEC DH E1
Texas DIIB E1
VIOS E3
I,ENS F1
],ENS F2
I,ENS F3
],ENS F4
T,ENS F5
LENS F6

IJENS C2
TONEGIDO C3
wc c3
DEIfT Dl
I,ENS D1
I,ENS D2
Quick D4
H. v. Holand D2
IJENS D5
],ENS E1
LENS E2
],ENS E3
I,ENS E4
I,ENS E5 -.
Í,aakkÍ{art.ier F1
Loosduinen Fi
Laakkwartier F4
vlos F3
Duindorp sv F2
Quick F10

- LENS À1
- LENS 81
- IJENS 82
.. I,ENS B3
- DSO C1

2- 0
3- 1
2- 4
5- 2
1- 0
. I,rR]J

13- 2
4- 0
1- 4
8- I

13 -'2
0 -.s
0-14
L- 5
0- 3
3- 3
2- 1
1- 3
1- 7

'2 - 2
0- 4

+ = vcoïvredst.rij d

VERSLAGEN
Publicatie van verslagen
door spef ers geschreven heb-
b@. vooÍtang, zíjn generkt
meË een'a' en worden doot
oas 7eËteÍlilk overgenonen i

(ÍedacEie)

vr€denburch B3 - LENS B2 (2-41
door: PETER v. FESSEM

IJENS sEarEte goed en zeEÈe v, onder
druk. De kansen die we kregen werden
echEer niet benut en zo kon de tegen-
sEander een beetje gelukig op voorsprong
komen. vlak voor rust scoorden we de
gelijkmaker, In de 2e helfE namen we de
controle volledig over en zo vronnen we
verdiend met. 4-2. Eindelijk een 'bere'
wedsErijd meE spanning, sensatie, maar
vooral zonder mopperen oP elkaar. MÀNNEN. KIJÀSSE !

r,ENS C4 - vI,C C3 lL3-21
' döor: otÍrD RÀErsE'

We begonnen goed in de le helfE. we
stonden 7-1 voor. Maar in de 2e helft.
gÍngen veel kinderen bpingelen. * Ík
scoorde.l minuuE vooÍ EiJd een penalEy.
Uiteindelijk wonnen we met. L3-2. En
Tarik werd de Eopscoorder met 4 doelpun-

'Een. * 20 minuEen voor tijd viel ik in
voor Omar.

Vredenburch D5 - IENS D5 (2-1)
dOOT: MIOUEL EN RÀM

Na de wintersEop is het nog nieE. gelukt.
om een wedstrijd Èe winnen. Het ligE
nieE zozeer aan de kwaliteiE van de spe-
Iers, want die is er genoeg, HeE heefE.
meer Ee maken neE te lang ba1beziE, nieE
overspelen, te veel praEen en schreeuwen rtijdens de wedsE.rijd en Ee veel vervrij -
ten naar elkaar. Deze wedst.rijd had ge-
makkelijk geeronnen kunnen worden.
IJENS kreeg veel kansen (maar lrist. slechE '
éénmaal te scoren) , Eerwijl v. uit drie
kansen 2x scoorde . VoorLaan heE mondje
dicht houden, goed kijken en overspelen.
Àls ju11ie je hieraan houden is winnen
een 'makkie'
Tegen spelers die proberen een wedstrijd
te 'verzieken' za\ worden opgetreden.
OUDERS: aanmoedigen maaÍ natuurlij k,
maar schreeuwen en 'aanwijzingen' geven
is uit den boze !

TÀC'90 E1 - LENS E2 (0-14)
door:-@LDBIE§SEN

LENS vertrok in alle vroegte naar de
Àagje Dekenlaan, lJaar de Eropische luch-
ten ons aI tegemoet. lguamen. we begonnen
na een piE.Èige warming-up, waarbij Mark
in zijn enthousiasme nog tegen de paal
aan dook, vóorspoedig aan de wedsErijd.
Goed breedte spel. bracht LENS aI snel -

doelpunEen op. wie ze allemaal heefE
gemaakt weet ík nieÈ, maar jaríge-job
Opyjemi scoorde, geloof ik 3. Jongens .

allemaal prima gewerkt en nu jullie op
de 3e plaat.s sEaan is het nieÈ meer zo-
ver naar plaats 1. MeE. diE spel horen '.

jullie daar Ee sEaan. ! .. .

P.S.r PaErick a:s. zaterdag wel de
shirEs van Ehuis meenemen, dan hoeft wim
nieE teveïgeefs naar LENS om ze uiE de
auEo te halen !

. vÍijdag ,4 maort - 2O:O0 uut KLAVERJA& en JOKERavond Tte LENSREVUE - 11 '



TexaB DIIB E1 - LENS E4 (0-3)
door: LEO

Normaal eindig ik met 'de man van de
wedstrijd', maar nu ... U begrijpt het
aI vril ik hiermee beginnen. MichaeL van
Egmond stijgE de ]aatsEe weken boven
zích.zelf. uit. vandaar hij de voetballer
van de week. De wedstrijd was er een om
in te lijsEen. vJat een sErijdlusE, een
peifect.e ment.aliteit en strijdend voor
ieder grassprietje met soms weergaloze
combinaties en subliem samenspel werd
heÈ de t.egenstander Ee vee1. Met. doel-
pungefl van Nikki, carlos en saxdjoe. De
uitslag had zeker 5 0f 7 nu1 kunnen
zijn, maar door wat onzuiver schieten
h,erden veel kansen om zeep geholpen. Een
compliment verdiend zeker onze keeper
Edwin die de nu1 hield en zijn verdedi-
ging duidelijk verEelde vrat er moesE
gebeuren. zaEerdag tegen wippolder en ik
Èen e bang voor dat dit wer zo'n wed-
sErijd wordt.

LENS F1 - Laakl(rrrartlei FL lz-L)
dooT : RUUD VÀIiI HERP

De ,XÀILIERS E namen vandaag afscheid van
Bert vierlLng meÈ een zege op LKW, voor
de wedst.rijd werd eersE een heuse war-
ming-up geàaan o.1.v. de aanvoerder (dé
warming-up ieek verdachE veel op die van
(LENS 1 zo). onzè "KÀN,IERS' bleken weer
enorm flexibel, onverdiend kwamen zij
mec O-1 achter, hierna namen zij de
touwtjes in handen. F€rdi soleerde door
de LKw defensie en sleepte er een corner
uÍÈ, RodEey nam deze corfler fraai, xlkay
zette zijn voet tegen de ba1 1-1, wat
Eevens de rugEstand was. À1fi maakte in
heE doel plaaEs voor Ferdi. ,.reroen,
Da.ojaa, Manuel eÍr Rodney waren heer en
meeateÍ in de achEerhoede, een uitbraak
van LK[^I werd door deze 4 'KÀIIaIERS " di-
rect onderbroken. Na de rust begonnen de
"KÀN{,ERS " echt Èe voeEballen, de druk op
LKW werd steeds groter. volkan en ÀIf1
werkten beide keihard. Ilkay begon te
dollen meE 2 man, liep richtÍng LKW-doeI
en voordaE de keeper met z'n ogen kon
knipperen lag de bal aI in heE neÈ 2-1.
LK!,f begon nog éénmaa1 een offensief,
maar onze achterhoede - spelers waren nieE
te kloppen. De titel HKÀ!{JER" vaÍr de
week gàat naat alLe sPelerE vaÍr L,ENS F1.
,fongens, gefeliciEeerd

Her eindsignaal van gooil-otd Birt Yiedhg
ktonk als inuziek ii onÈe oren' na het penalt!
schieten werd door LENS Fl op gepaste wiize

afscheid genomen ran de zeer gewaardeerile 
'

{tuitist BERT VIERLNG. Bert nogmaals be-

ilankt, ile ouders, spelers en leider van LENS
Fl wensen jou veel §ucces in de toekonst met

ile anilere activiteiten voor ons cluppie LENS.

OVERIG F-NIEUWS >>>>> alle F- Eeams

waren compleet: LENS F2 verloor helaas
van Loosduinen F1, IENS F3 kon niet'win-

nen van LKW F4, LENS F4 had geen proble-
men met vios F3, IENS F5 speelde meÈ 3
invallers (Yuri, salih en Rodney, jon-
gens bedankt) gelijk t.egen Duindorp SV
F2 en LENS F6 verloor van Quick P10, diE
Eeam heeft. er 2.nieuwe spelers bij,
Kagan en Ral.mon welkom bij LENS, Gayand
c. speelde vandaag zijn le helé wed-
strijd voor F6, klasse jochie, en nou
doorzeEEen! ! ! vanaf volgende week sÈaaE
ook onze F5 weer helemaal compleet, hier
komen ook 2 níeuwe spelers (Tolga en
Doruc), jongens welkom bij LENS-

EE-I,EUGD UITSPRàÀK" VÀN DE WEEK:
IIGEEN WOORDEN IdÀÀR DÀDENT .

voor meeÍ wedstÍíj dveÍsTagen , verwiis
naaÍ ondetstaande veÍs7agen. ..

LENS F3 - Íaakkwartièt F4 (1--7,' door: Ju11ie ÍTEIDERS

we begonnen sterk èn we zaten lekker in
de eredstrijd, maar helaas ging heE '
ergens fouE. wat dat was hebben wij even
oveÍ nagedachE. wij denken dat vJe mis-
schien waE waker moeEen overspelen en
a1s we bij het goal zijn iets sneller
schietsen, Maar aI met. a1 hebben we goed
gevoetbald en hebben kansen genoeg ge-
had. Dus hebben we niet echE verloren.

I,ENS F4 - VrOS F3 (5-1) door: RÍCIIÀRD

verleden week tegen HBS dachEen wij nou
dat winnen we wel, maar dat zeker nieE- zo. vle deden er heel weiníg aan en had-
den ook geen zin en dan veïIies je met
9-3. Deze week Eegen VIOS hebben ere weer
laten zien daE ere echt kunnen voetbal-
Ien.'Ik heb langs de lijn sEaan Èe ge-
nieten van ju}lie, daE samenspelen en
elkaar de baL geven het. is werkelijk
heel ,mooi. Er is nog één ding dat Eegen
HBS verkeerd ging en daE is a1s de kee-
per een baI doorlaaE we Eegen hem begin-
nen Ee schelden. We willen a1lemaa} nieE
keepen, dus hou allemaal je mond dicht!

LENS F6 - Quick F10 (0-4)
dOOT : WON}IE CN RONÀ],D RIJKIRS

Vandaag !,ras het goed weer om Ee voeEbal-
len. voI goede moed gÍngen onze jongens
heE veld in. we hadden er twee nieuwe
spelerEjes bij. Van harEe welkom bij F6!
Onze jongens deden allenaal goed hun ,

besE, maar helaas was de EegenparEij
ieEs sEerker. ZaEerdag beEer kanjersl

de LENS-rewe

ir(

a

lay-out / grafische vormgeving3
C.l. Alting en A.C.l. Miltenburg ' .

verw€rkingi .. woensdagochtendklub
op

reproducti
realisatie

ó00

LENS-huhdrukkerii
M. van Zilflrout

- 12 - "de LENSREVIIE' bent u.al lid -van de CLUB van 100?



DE LENSREVUE

weekhlad van de vet'halvercnigíng LENS,

70e jaargang, nummer : 28
opgericht

18 december 1920
6 maart 1997

LENS

TERREIN en CLUBGEBOUW ALGEMEEN SECRETABIAAT CONTRIBUTIE BETALING

sponcomplex "Escamp l"
Hong6lolaan 6OO

tol.: {070) 366 13 14

P.F, Gr€ns
RsgontossolEan 49
2562 CN D6n Haag

rel.: {o7O) 363 54 1 8

PosT-bank I

RABO-bank :

336711
129924229

sEKo : seni óronafdelino EEIA§I]E:
A.C.J. Miltsnburg, tel.: (o7o) 30 99 291
c.J. Alting, tol.: (O7O) 389 98 75

BARKO : B Ícommtsste

Senioron 2ondag / zaal
W.J.NI. HoijnEn, tel.: (07o) 346 1O 88
G.J. van d6Í (loij, tel.: 1O174) 41 81 49

mw R.P. Eruijstons, tol.i IOTO) 397 97 22

SECRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Kompomsn, tel.: lo1-l4l 212602

AKKO : odàti6commissie

seniorèn Zatordag
J.c. Ham, tel,: (O7O) 367 96 87

w.J.M. H6iinon, rsl.r (o7o) 346 l0 88

SPONSORZAKEN I

R. v,d. Hook, t6l.: (0í 82) 521353
H. Kooysnga, tol,t lOTOl 397 7Z 94

EKO : Ev6nome ntencommissie

JTJKO: odaÍdalind mw D. van Strion. rol.i (o70) 361 52 08

P.J.M, v,d. St6en, tel.: (O7O) 397 01 54

d6 CLUB van 'l OO

H,J.A. Hoppenbrouwors,
t6l.: {0701 325 07 89

COOROINATOR HNISCHE ZAKEN
TRAINERS:
P. Bos, tol.! (O7o) 368 03 62
E,V, cans, tè1.: (070) 397 55 59A. 's-GÍàv€ndijk, tol.: (O7O) 323 70 33

nieuws uit de hestuurskamer
.E

samenstelling Bestuur

.G.

Van de maar liefsE. 20 schiEterende prij-
zett zíjn de onderstaande nummers nog
niet door de gelukkige winnaars afge-
haa1d. Het zijn de nummers 65, een ste-
nen kikker, en 389; een sEandaard met
waxine 1ichts .

De hoofdprijs een weekendverblijf in de
Àrdennen via SECOIiID HOME SERVICE uiÈ
BletEwijk ging naar de heer KoeÍïàn (geen
familie van) uit Leiden.

AlIe vasEe medewerkers en nat.uurlijk de
loEenkopers en -koopsEers weer bedankE
namens de club.

N.B. Ook zin in een weekje of weekend in
de Ardennen? NeemE u dan eens konÈakE op
meE. SECOND EOME SERI/ICE 1n Blelswijk
(te1. o1o-s213980 ).
Fred Lance], aanvoerder van zaterdag 1,
za1 u graag van diensr zijn.

Gerard van der Kleij

f

VOOBZITTER :

J.G. colpa
Tcl. :. (070) 394 1 I 74

SECRETABIS :

P.F. Gr€ns 
_

Tel. : (070) 363 54 18

LtD lvtcE-vooBzrTTER,
W.J,M. Heiinso
Tol. : (O7O) 346 l0 88

LID :

P,J.M. van don Steon
Tol. : (070) 397 01.54

PENNINGMEESTER I

G.J. van dor Kleil
(01741 41 81 49

LID :

A.'s-Gravondijk
Tol. : {O7O) 323 70 33

I
--J

UTTSLAG LOTERIJ LENS-SJC

J\ ndanks dat heE wat minder druk was

lLIiï:,;3:'fl:":'*.':?"l.:Hn$::i*i,
een iespectabel aanEal loten Ee

verkopen .

I
Iwitdag 7 maatt - 20.Q0 yur: KLAVERJAS- en JOKER avond 'de LENSREVUE'
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lltor tl uo latdtlt- at lanili«trxlurl
Gezelligheitl is alt[id troef op deze avontlen.
De aanvang is 20.00 uur en worden gehouilen

op de w[idagenz 7 en 14 maart

efgelopen vrijdag was de eerst.e van de
drie geplande kaartavonden op LENS. Ge-
zien het succes van de kaarEmarathon
viel de opkomst en beeEje tegen. Er wa-
ren maar drie jokeraarE en 8 koppels
klaverjassers. DaE zijn drie iokeraars

hrs nrÍ us bÍéÍÍ'.r0icr. vitirÉkrrltjc\' làktuí'n' ÉnvcloPPÉ'r' rcrlrnBk!'tjcr
-'; ,*-ili.:. i;Ë;Ëirn- <n *cÉ''nck,njc' kunt tr hri ('ns tlrccht'

minder en 4 koppels klaverjassers. I,Ie hopen volgende week, 7 maart, op_een betere
fÀràiti"q. Onaà-nfs de wat Éegenvallende öpkomst was heÈ Èoch erg gezellig en spannend.
Éij-À;r joreien was heE bijzónder spannenà. van meet. af aan heeft Rina Bruijstens de
fàiaing lenomen en deze heèft ze weien Ee behouden toE aan heE laatste spelletje. Of ze
in adeínóoa kwam of dat. ze pech kreeg wertellen de analen niet, maar in het laatste
spelletje heeft. Marian Hennevelt Rina verslagen in een eindsprinE van 33 punLen. HeE
vèrschii meE Rina bedroeg op de meeÈ slechts 22 punten. Derde en laat,sEe eindigde Ina
v/d Berg. uiEslag:

. 1. Marían Haan€velt EeÈ 435 Punten,
2. RlDa BruijsÈ€ns ret 457 P-roten
3. xna v/d Berg D€t 553 Punter

Bij het. klaverjassen was het aI niet anders.- Met uiEzonderinmg van de nummers 1 en I
1a!en de scoreÈ .,an de overige zes koppets binnen de marge van 400 puntsen en dat'is
niéc weel in 48 spelleEjes klaverjassen. Ook werden hier hoge scores afgewisseld Ínet
zeer lage scores. Puntenverdel ingen a1s 1800, 1000, en 1700 waren geen uiEzondering. Er
vras dus nieÈs Èe voorspgllen bij het ingaan van de laat.sÈe ronde. De "alsen" vlogen

.door de lucht. Uiteindelijk was het koppel Heidel-Kaffa de sterksÈe. De uitslag:
1. Iletdel - Kaf fa 5113 Íru[teÍr

. 2. HaE - R1uÍlrre[ 4753 Punt€n
3. Hèijnen - BruíJEtenB 4631 Punten' Poedel v. FeaseE - v. FeEÉeE 3773 PuntEn

Het koppel v/d Berg - v/d Berg werd met. slechEs drie punten verschil, vierde. vrijdag
? maart is de Eweede kaarEavond. r'Iij hopen op een grotere opkomst. Dat is voor ons en
ook voor u veel leuker, Dan luorden vanzelf de prijzen ook hoger.

.ran Ham en ,Jos WiEt.ing

èrdir/t/,rrFr .DÍ4Èà.ín,! à'i8r&"',.3'rir

-----J

'§

{ anH

*

Bij LENS kunnen we dankzij de inzeE van J. Willems en de enige echte verhuizer 't
veèntje binnenkort de familie Halleen verblijden daE zij nieE meer de zolder vol me!
het archief van LENS hebben sEaan. Er zullen namelijk hele mooie archiefkasten (voor
weinig! ) naar IrENS komen om velerlei documenten op Ee slaan voor het nageslachE.
PRÀCHTIG !
Nog meer mooie aspecEen: een heerlijke zondag voor IJENS, vreer- een punEje vooÍ heE.

eeisEe, drie voor het tweede, drie voor het derde en drie voor het vijfde. We ziEEen
weer a]s vanouds in de lifE. MoeEen we wel zien vast. te houden. U kunE gewoon lid
corden om a] diE moois Èe ondersEeunen. Hooligans kunnen we helaas geen grat.is onderdak
bezorgen. uitspraak van de week: 'Leve de koningin!'
Gegroót, Henk Hoppenbrouwers, te1 . (0?O) 3250789
p"]'-nàót je hoe iè ae wàve in rrantrijt noemen. .. oLÀ!

'l

A I OOLIGANS
I{ ;,J#; 

-o-p 
.ru.ro"t van de club van Honilerd vorige week eenEbeetje orei d. grens kijken. Misschien waren er iog club-leden

bij Frankri j k-Nederland te vinden. AlIe Club-voorz i t.Eers waren op de
MIP (Most. rmportant Persone) tribune uitgenodigd. Beetje met de coach
van ,Iong-oranje, meneer van '8. Schip gesproken, nu ik in de selecEie
bij LENS te vinden ben. ÀHtlM.,. Ja, Je voelE je een beeEje Hooligan
ali je van die gratis kaart.jes krijgE. Ik heb mezelf dan ook aardig
misdragen door in een sEadíon vo1 Fransen Hup Holland re roepen. Ja,
ze begrijpen er niet zoveel van die ,Fransen.

c

g

&

-2-uourusnevue' 1 on 2 mei: Àet LENS-KEEPERSKAwIP
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van de redactie

Lever copij vóór maandag in : redadiebrievenbus, clubgÖouw of Hengelolaan 981' 25t14 GG Den

r, r (wrizigingen tot maandagavond mogelijk)
Haag '.

UTÍERSIE INLE\{ERTERMUN COPIJ :

rnaandqg 20.00 uur in het klubgebouw wedstrijdverslagen : zondag 16.00 uur

'e-mailiamirtenb@worr***',:'r'tlm;tï,'],',iï.r'ï.1ïïJi

ii
'.,4,i

advenEflde

{*
Ë spelers

v'an de week
Afgelopen zondag was heE de'
beurt aan LENS D4 om in de
voorwedstrijd hun kunsE.en Ee
verEonen Eegen het j eugdEeam
van Duindorp sv D1 .

LENS D4 zÍjn, volgens het
zeggen van dompteur Harry,
echt.e t ijgers; ze bijten
zich dan ook Eijdens elke
wedstrijd sportief vast in
hun tegensEanders. verder
kunnen zij Íekenen op de
steun van een gezell ige,
f anaEieke supportersclan,
welke duidelijk aanwezig was
op de Eribune.

Het voeEballen gaat diE. team i
goed af, want zij gingen
de herindeling enkel pou
Ejes omhoog (een sEuk of 14
dacht.en wij ) en doen heE in
hun huide poule zeer goed.

Rede genoeg om Eijdens het

Michael ter Linde._n

.8t
Brian Brunings

bii :

RangeÍ Postma
,8[

Brian Linger

uiEdelen van de wedsErijdkÍant. deze match goed te volgen. Het werd een spannende.
sportieve, snel1e poE en werd LENS met een kleine nederlaag (2-3) naar de kleedkamer
géstuurd. Een uiEgebreid verslag kunt u Lezen bij de jeugdverslagen- À1s speler van de
week werd gekoien MICHAEL ter LINDEN èn hij koos koos BRIAN BRUNINGS ats zi jn
favoriete speter en poseerde troEs meE hem voor de f ot.ograaf .

.foE slot hadden we twee weken geleden ook nog een speler van de week. Hij heefE. e.r lang
op moeten wachten. Op 15 december 1996 tas hij echt. de speler van de week, maar
oàsrandiqheden, de Iànge 'wint.ersEop' speelden hem en ons parten en was het onmogelijk
hem op dó gevoelige plaat vasE te leggen. Maar eindelijk na bijna Ewee maanden kon
RANGEL POSTMA dan toch met zijn favorieEe speler, BRIAN LINGER op de foEo.

vi|dag 7 maaft - 20.00 uur: KLAVERJAS- et, JOKER avond | 'de LENSREVUE' ' 3 '
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adnepak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook CANON digitale lotokoPie
in kleur!

voor mallinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6

Tel. (070)3590707

2544CW Den Haag

Fax (070)3295168

Uw tlèr'rouerde ai.lreS voq r íràt ,1olle<l-g venverkeri v:ln ui,/ ryratlihgs

adverende

{

BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 8 Eaart

openen Henk. en Tinu

rO.OO uur Jacqueline Taal en Rir

13.00 uur . .... Jan Lamers, Rir
BT.TSPRINGERS GEVRÀÀGD t ! I

KEUKEN AniEa de Bruin en .feroen Hoefnag€

sluiten Jan Lamer

ZOIiIDÀG 9 naàrt

openen 'finus en Her

10.00 uur Rina en Stev€
Br.rsÉRrNeERs cEvRÀÀcD !! r

KEUKEN

s luiEen

PeEer, El1ie en Nan(

RiÍ

,HELP DE BARKE EPER VERZUIPT!' - 'HET IS I MI UUT VOOR 12'

uet btvenstaande kreEen heeft de barcommissie (BÀRKO) ett.etijke keren wervingsacties
gehouden voor bar- en keukenmedewerkers . Deze opÍoepen gingen richEing ouders enz. en
hadden heE effect daE er srelgeteld NIrr. reacEies werden onEvangen. Wij geven nu de moed
echE op!

zoals de bar- en keukenmedev,,erkers op heE ogenblik moecen werken
zaak geworden om een ieder nog optimaal te kunnen bedienen. Er $ro

lange diensten gedraaid meE als bijwerking dat deze rnensen nooit
kunnen zien. Ook onEstaan er soms lange wachttijden wat weer irri
brengt. .

is het een ondoenlij k
rden onverant.woord
eens een wedstri j d
t.aE.ies meE zich mee-

Een vervelende situaLie, zeg da:L vrel . vooral aIs u bedenkt. daE er EoEaal geen begrip
kan worden opgebracht voor de siEuaEie waarin deze mensen op dit. moment verkeren. Ook
vergeten we maar aI Ee vaak dat deze vrijwilligers voor uw en hun plezier er staan.

Op de afgelopen barcoÍimissiebij eenkomsE zijn wij overeengekomen om een beroep op de
elftallen Ee gaan doen en deze Ee gaan verzoeken op toeÍbeurt enige spelers af te staa
om heE barpersoneel bíj Ee sEaan. Het is Loch Ee mooi om waar te zijn als deze mensen
ook eens naar hun favoriete wedstriJd kunnen kijken. Heren aanvoerders, laat. uh, speler
weE.en waE het probleem is, IaaE ze weten dat de barmedewerkers hen-.zeer dankbaar zulle
zijn 

-:

MochEen er Eoch nog mensen zijn die denken: 'Dit wordE te gek, ik ga die mensen
helpen', laat dan nu eens echt waE van je horen. Kom langs, aIleen, meE. je partner, je
broèr of je zus, het maakt niet. uiE. PraaE eens met Rina, Inge of Huub; zij zul1en r

atles haarfijn uitleggen. WIE DURFT DE IIITDAGING ÀÀN? wii wachten af. 
,

de Barcommissi

- 4 -,deLEN5REVUE. 1 en 2 mei: het LENS-KEEPERSMMP
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S(Blfi@ oÍ tel€Íoo nnummers : zieí de co lofon oo oao. 1

advertentie

I
\

SUDMEI]ER ZONWERING

zuiderparklugn 215 DEN IIAAG tel.:323 35 62

BARBEZETTING:
OPROEP AAN DE SENIORENELFTALLEN .. ' ,'
lndebijeenkomsEvandebarcommissiekwamnaarvorendat'debezeEt,ingopdezondagen
vee] re klein is. t".ruer íààË-Ë"n-Éèio"p op dezelfde mensen gedaan worden' Op zich
;;;;";- r;j -; i.É-!ru.s t" *àài *ààr. i" wèek^uit uren achEer erkaar 'bardienst' kunnen

wi.i hen naEuurlijk niet aàn-àoen. Bedenk, alat ook zij wel eens een glimp van een

voétbatwedsErijd wi11en zien.
vandaar dat wij *"". u"r-róïóep gaan doen op de zondags Ehuisspetende senioren om na

àiïJói- """ 
-r,"""uàiÉrt j a 

"nràià 
í"""." voor- achrer de bar re reveren. Echt heÈ saat

maar om enkele uurEje" .*irr-i"rËi "óàt ,.r, club en heE kan nog bar gezellig ziin ook'

Om de planning ook voo' J"i f f"'-ró-g"Àà:.r"f il t mogelijk te makén, zu11en rvij in principe
2 weken voor de fetretteíàe- zànàag-puUlicerén _op-we 1k e1fta1 een beroep zal worden

;"à;;. wii-rut""à" óp juIlie medéwèrking om de bar draaiende te houden'
cerard v/d KIeY

AA N V O ER D E R SB IJ E E N K O Ni ST
Maandagavond24maarEa.s.om20.0ouurorganiserenwijeenbijeenkomstvoor.de
seniorenelfr,al len zondag i t7*-ó "" iàteraàg r_..genaI.ró de aanioerders zijn naeuurlijk
;iï;-;;;i;;; van de becieif,ende elfralten dàarbíj van hartse. welkom. ondere,erpen van

besorekinq zutlen o -m. zijn:
" - terugblik loPende seizoen' r; - assisEentie senióren achter de bar

: .: :, §amensore-rr-ins"{1,i?r,Ji""r"t"ïf"ïï'.ïï1:t#'.ït"
- invulling sloEevenemenE senioren

met onderwerp en vanuit de elfEallen verder za1 worden

l daE vooraf even. À1 meE aI genoeg sEof om over van gedachten!.lellicht dat. diE lijsEje
aanqevuld. Graag horen wi
te iisseJen, denken wij. 4 aa sa ln nr
wil Heijnen/Gerard van der Kleij

senloreno t
WEDSTRIJDPROGRAMMA

ult zaatdatum tlid thuis

0'l
11
L2
L4
L7
19
2L

vr
di
wo
vr
na
tdo
vr

EÍE
nrE
ÍEE
firÈ
$rt
ErÈ
nrt

vcs 2
LENS 3
LENS 2
I,ENS 1
MÀÀSD].]K 2
LENS 1

SVH 2

OPSTELLTNGEN en LIGG|NG van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

19.00
19.00
20.00
20.00
22 .00
22 .OO
21.00

- LENS 2
- PEC D. H. 4
- IND. SPORT 2
. EXHES 1
- LENS 3
- CROMVI,IET 1

- I,ENS 2

4LO94
4r'159
41100
39863
4r7 64
39889
4110 3

Ockenburgh
oranj eplein
Oranj eplein
Oranjeplein
De HoeksEee
OÍanj eplein
Oranj eplein

.N.

.N.

. Jonkers

. Vermeer

.N.

. Vermeer

. Hartgr ing

N
N
G

.,
N
J
E

'wiJdag 
7 maatt - 2O.OO uut: KLAVERJAS- en JOKER avond 'de LÉNSREVUE' '5 -



Se roren ATER DAGa

UITSLAG(EN) ],ENS 1

MÀRINE 1
team SZw
1ENS 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

2

4

3

scheidsrechter veldtiid thuis ultdgtufi

SCHTPLUIDEN L ..'- 33723

JÀI IANUMÀN L 33726 B. v.d. Kxuyk

- Èralnen à L2,45 uuÍ (Be! À1)
- vertrllicht afbellen bij nl€È koEeE trainen I I

14.00 uur ÀRCHIPEL/ORNAS - Ï,ENSSCHADUWPROGBAMMA

AFSCHRIJVEN

R. v.d. VIieE 2za 08 nrt 14.30

za 15 llrÈ

za 22 orE 14.30

BIJ AFKEURING ,

],ENS 1

VRTiI

LENS 1

Fred Lancel
cerard Sinke

a

EeL. :

Ee1. :

(010)
(079)

52r
362

80
59

39
85

@ Sen OrEN ZONDAG
UITSLAGEN

ÀDO DEN HÀÀG A1

WnderVelde /htVeentje ffififfir,ENS o/2 3

LENS 1

QUICK STEPS 2
],ENS 3
svt{ 3
WESTI,ÀNDIÀ 9
OR.,BI,ÀUW 3

- s.rc 1
- I,ENS 2
- RÀVA 4
- LENS 5
- IJENS 6
- LENS 7

Ankwert 27
25+4 ÉC Dcn Haag
Tel.t O70-!661174
Íar.z íJ7O-1675191

ZoGtrÍmecÍ
Tcl.z O79-16lO2ll

5

0
1
2
2
2
6

2

0
2
1
4

1

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiíd thuis ' tuit w-nr. scheidsrcchler veld

zo 09 sEt

zo 16 DrE

*)

BI,AI]W ZWÀRT 1
LENS 2
VEIJO 6
I,ENS 5
LENS 6
LENS 7
I,ENS 8

À. RaEsma
,, . Pennings
À, Baggerman
N. N.
N. N.
N. N.

. a. d. wiel

. vis

. Raaphorst

14.00
11.00
13.00
11.00
13,00
11.00

- LENS 1
- or,rvEo 2
- IJENS 3. HDV 2
- SCI{EVBNINGEN 3. RÀVÀ 5

5 610

91,7 3
r04 91
L2208
136s9

1

t
.2
.3

N. N. B.

r-4 . 00
10.30
1,1:00
11.00
11 .00
12.00
r0.00

IENS 1
],UGDUNUM 2
I,ENS 3
LBNS 5
DSO 8
wP5
OR. BÍrAuul 6

75838
727 3
'75795
104 31
48L46
75685
46?06

- ROODENBURG 1
- LENS 2- vros 3
- BMT 2
- I,ENS 6 '

- ],ENS 7 ,

. LENS I .^

N
N
N
N

w
H
A
N
N
N
N

1

3

Í.FNq q 2 , tràr.l i èneF, l-è ren v1 naf 1 1'r) ÀmEIiITIE: w e

TRATNTNGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.t15 uur

-6-ueuNsnevut' 1 en 2 mei: het LW9KEEPERSKAMP

.1



OPSTELLINGEN
LENS 1t/m 3 ,
T,ENS 4 E/m I :

AFSCHRIJVEN lENs 4

vrorden door de trainers bekend gemaakt
als bekend

32s
I,EN
!EN
J,EN
Í,EN

Ee1
te1
te1
Ee1
Eel

s6
c7
s8

À. de GrooE
w. Heijnen
F. . Sekeris
R. Scholten
z. Gungór

(070)
(070)
(070)
(079)
(070)

346
323
361

50
88
30
-Lb
33

15
10
Í7
84

390 03

contaétperaoon wedstriJddag r B€rt vlerllng - teI.: 06 54 67 31 54

LIGGING VAN DE TERREINEN
EeI. :
teI. :

BLÀUW ZWÀRT
VEIO

Dr. Mansveldkade
Noordweg

Wassenaar
Wateringen

OOGGETUIGEN SCHRIJVEN

(070) s11
(0r741 29

87
91

57

LENS -, SirC (0 - 0) door: PAT,I V. D. STEEN

HeE was en bleef 0 - 0 in de negende thuiswedst.rijd van dit seizoen. Een
Eerechte'uiEslag want..beide Eeams waren nieE echt op dreef. De inzet was
groot maar heÈ voetbal van een zeer matig nivo. Beide Eeams begonnen
àeer gehavend aan de wedsErijd. LENS veelal door blessures en SJC miste
maar lj.efsE vijf spelers die op vakanEie waren. In de eersEe helft kreeg
S,fC de beste kans'maar de sterk spelende Brian Brunings redde op de
doellijn. Na rusE was de besEe kans voor LENS. Helaas mist.e Barry
Olsthoórn vrij voor de keeper en bleef de 0 - 0 op het scorebord-
Volgende h,eek naar koploper Blauw ZwarE. Een heLe zware klus. Ik zal daar helaas nieE
bij-zijn vanwege mijn werblijf in de KUIP voor de vervroegde wedsErijd Feijenoord -
PSÍ. vóel succès en ik ben benieuwd wie deze keer het verslag zal schrijven.

ourcK srEps 2 - r,ENS 2 . g99E--u-lPaNTawE.Et
vandaag een moeilijke. Í,redsErijd mede door de hevige wind. om de aansluiEing meE de
subEop te behouden, moest er vandaag gewonnen worden. Bij rust stond heE nog 0 - 0,
ondanÈs een aanta] goede mogelijkheden. VIak na rusL kÍÀ,am er een goede aanval met een
DerfecEe voorzet van Hakim en zo kon ondergeEekende de score openen. Hakim die een' advenende . perfecte wedst.rljd speelde kreeg korÈ daarna

É

ffi

IP
tlssrtensdiikloon 6 Leyweg

I dames voetbAI
anteuws

de bekroning op zijn spel door een schitte-
rende lop, waardoor vJe op 2 - 0 kwamen. MeE
nog een half uur te spelen deed Quick St.eps
nog wat terug, maar wij hielden de voor-
sprong toE het. einde vast doordaE heE hele
Eeam weer een heeft laten zien dat je meE
elkaar gewonnei "en ae clubs onder ons alle-
maal werloren, zodàE we de aansluiEing be-
hielden en van dè onderst.e meer afstand
hebben genomen. Namens iedeïeen willen wij
ons trouwe publiek bedanken en het worden er
steeds meer! .Iongens houdt het. plezier en
praat alIeen positief en de man in heE zwart
is de baas. zondag Oliveo, diè sE.aat meE 2
punEen voorsprong.

Tot volgende week !

WEDSTRIJDPROGBAMMA
datum thuis scheídsrechter vefzamelon

10 .30 VREDENBURCH 2 I,ENS 1 09.15

7

09 DÍt

vrMag 7 maaÍt - 2O.00 uur: KLAVERJAS- en JOKER avond

n.n

Ae LENSREVUE'



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en

ro*ot.io., A en B ieugd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

Hoofdleider

HooÍdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

' Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 367 01 21

HàofdleideÍ D-jeugd:

Hoofdleider F'leugd:

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 I 56
Ruud van HerP
telefoon: 367 98 58
b.s.g.: 06 53.48:0 s0 

t

il;;;;;;;;ffi;;;;;ö;;";; ;-;"il# ;;; ;;;;;;;ffi ,- 
- ----ï-

tussen 1 8.00 en 19.o0 uur, bij de desbetí€ffende hoofdleider.

. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrrjd op LENS, telefoon 366 13 14
. (zaterdags vanaf O8.oo uur en doordeweeks + 30 minuten, en'niet eerder, voor verzameltud) f i

AÍbe llen tÍaini oen i + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telèfoon 366 13 14

vraqen/problemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl

A{oekeurd of niet 7 Bel bii
,.::-.--..--@

rda na 08.rs uur naar de LENS-aÍkeuringslijn (070) 367 05 22

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

veld/terein sam-*elÍtal datum aan

A 1 08 mrt 14.00 HMSH A1 uiE VrederusElaan 13.00 (rrMsH)

B1
B2
B3

c1

LJ
c4

D2
D3
D4
D5

F1

F3
F4

D1

E5

F5

08 mrt
08 mrE
12 mrÈ
08 mrt
08 mrt

08 mrt
09 mrt
08 mrt
08 mrt
08 mrE
08 mrE

08 mrE
08 mrt
08 mrÈ
08 mrt
12 mrE
08 mrt

08. mÍt
08 mrE
08 mrt
08 mrt
12 mrE
08 mrE
t0 mrt
08 mrE

09.30
09.30
1.1.15
11.15
18 .15
13.00
18.15
13.00

thuis
uit
uit

thuis
Ehuis

Ehu is
uit.
uit

thuis
thuis
uit.

thuis
Ehuis
thuis
thuis
uit.

Ehuis
uit

Ehuis

09.00
09.00
10.45
10.45
17.15
12.30
17.15
r.2.30

(auto)
(fiets)

(auto)
(auto)

auto)
aut.o)

(auto)

(auto)
(auto)

( auto)
(auto)

(auto)

(auEo)

08 mrE
08 mrt.
08 mrt

12.00
14.00
14.30

ouick 81
vredenburch 83
vcs B3

DSO Cl
Die Haghe CI
KI.I/B- Eeam o/ 12
TONEGIDO C3

DEIfE D1
Blauv, Zwart D1
Loosduinen DI
Quick D4
H. van Holland.D2
vredenburch D5

HBS E]. .

Tac' 90 E1
PEC DH E1
Texag DHB E1
Icanenburg E1

vros E3

LaakkwarEier Fl
Loosduinen F1
LaakkwarEier F4
vros F3
Kranenburg F1 .
Duindorp Sv F2
Kranenburg F2

Quick F10

Sav. tohmanlaan
vredenbuchvJeg
Dedemsvaartweg

vI .
. Ockenburgh
Ockenburgh\Dzs

v3

v1 .
Dr. Mansveltkade
. MadesEeijn .

1',

.. v 3
vredenburchweg

Daal en Bergselaan
. A. Dekenlaan

Melis stokelaan
. Ockenburgh
M. vrij enhoeklaan
MeIis SEokelaan

uit
uiE
uic

10.45
72 .45
13 .'45

13.00
09.30
19.00
1.1.00
09.30

11.45
08.30
1,7 .45
10.30
09.0c

10.00
12.15
09.00
13.00
1.4 ..3 o

10.30

09.00
1r..00
08.00
72 .30
14.00
09.30

(

(

I

4

E

E
E

09 .45
10.00
r0.00
10.00
19.00
09.00

uit
uiE
uit
uit.
uit
uit

. 08

. 09

. 09

. 09

. 18

. 08

.45,

.00

.00

.00

.00

.15

. v2

. v2 ..'. v2 .

. v2
Vrij enhoeklaan

\T)

vrijenhoeklaan
. v2..

M

M

F6
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BIJZONDERHEDEN,

* aanwezig van de jeugdcommisaie op zaterdag I maart:

.r. Taal, R. Vereècken €n B. Vierling
Lees onderstaande copy eens GoED door

zijn er vragen/opmerkingen neem dan 's-avonds contact op de
hoofdleider

* opstellingen als vorige week meÈ uitzondering van:

S . Àbdoelkhan, (geschorst r,regens slecht gedrag)
T.Yildirim (geschorst wegens niet opkomen)
R.caminada en D. Elsing
(uordE na de E::alning geregeld)
J.Drosten en R. PosEma
v.v.d.Geest en M, v. d.Voort
w.,rabbaÍ, U. Kilic en o.Raeise
(a1len geschorst wegens niet opkomen)

A. Vaku
(afgevoerd als lid wegens veelvuldig niet opkomen)
s . Haddoeche
E. RonÈaut.
M.Àhlik
F . Sonmez
F.Sonmez (zie F1)
N. Gielen, S. Toprak (zie F6) en A. en f. willemse
S . Toprak

@
*
*

0
0
0

o
0
0

0

0
0
0
0
0
0

IJENS
],ENS
IJENS

82:
83:
LI:

LENS C2:
LENS C3:
I,ENS C4 :

zondeÍ
zonder
zonder
meE
zonder
zonder
zonder

met
met
met
meE
zonder
zonder
met

LENS D5: zonder

LENS
IJENS
IJENS
IJENS
I,ENS
IJENS

E4
E5
F1
F2
F5
F6

AFGEKEURD of NIET?
't
I
I
IOm te weten of het voetballen doorgaat gelden voortaan onderstaande regels:

1) Verzamel je voor 08.15 uur dan heeft bellen geen zin. Kom naar LENS toe en is het vóetbal-
len afgekeurd dan gaat de leider met jullie trainen.

Verzamel je na 08.15 uur dan zijn er 3 mogelijkheden om te weten te kómen of je wedstrijd
doorgaat of niet t.w.:

- de afkeuringslijn van LENS: 367 05 22'.
r., - de afkeuringstelefoon van de KNVB 06-35015009

'- i : ' . . - INFOTHUIS op TV, teletextpagina 603 (na 08.45 uur)

-t
I
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
I

I
I
I
I
I
I
I

I
J

)2

Bij
aan
en

LENS A1 t/m F6 (minus Cl) behoren binnen het district West 3 onder categorie 3. LENS Cl valt
onder district West 4, categorie 3. Zijn er individuele afkeuringen dan wordt voor A1 t/m C4 in dit
geval het thuisspelende elftat genoemd. Dl t/m F6 moeten dan naar LENS bellen (367 05 22).

algehele afkeuring van heE compeE i t. ieprogramma gaan wé meL veel Eeams toch actief
de slag. Thulsblijven is er echt. niet. meer bij. Wij hopen iedereen Ee zien (spelers

leiders) voor volgend programma: -

clftal vana teqenstandef veld/terrein K LENS

1
1
2
3
1

3
4

À
B
B
B
c
c
c
c

14.30
12.30
13.30

!4.30
09.00
12.00
09.00

RKSW À
RKSVM B
RKSVI\,I B
VR I'I
RKSVM B
TRÀTNEN
RKSVM C
TRÀINEN

MonsEer
Mons t.er
Monster

13,15
L1.L5
12 .15

1
1
3

2

2

uit
uiE
uiE

. Monster L3.15
09.00
l-0.45
09.00

(auto)
(auto)
(auto? )

(auto)

(auto)

uiÈ

uit.

" wiidag 7 meart - 20,00 uur: KLAVERJAS- en JOKÉR avond
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elÍtal teqenstandet veld/terrcin sam.k LENS

D1
D2
D3
D4
D5
E1
F1
F4
F5

EE/n

11.15
09.45
10.30

09.00
10.00
09.00
11.00

RKS\rl'Í c 1
RKSVM D 1
RKSVM D 2
REGEI,T DE
RKSW D 3
RKSl,I4 E 1
TR,AINEN
RKSVM F 1
VRI.T
RKSVM F 2
vRr.7

IJEIDBB uEr

uit
uit
uiE
JU'.I.TE
uiÈ
uit
uit
uit

(auEa)
(auto)

ManaEer
Monst.er
Mon6tèr

10,00

09.15

I''lon6ter
MonEter

08.00
09.00
09.00
10.00

auto
aubo
auco

(au Eo

F6
12,00

MonEter

MonÈÈer

p
h
s

11.00 (auto)

en en eEen daar in een
ijntijk Loernooien

Lf /EUWS VAN HET TRAINERSFRONT ,,,,, met keepersErainer Hans van Rijrhoven
IIliii#Ë Ëà3,8ï,31:H',Ëïi Eïï358,'ï5" IÈí.:"*?ï9,ïi'íïEl Eï,5'fi8:'35à3È"iï9"i"",
verenigingen de keepers er maar een beeEje bijhangen. Wij vinden dat zij deze éxEra
aandacht besE verdienen.

R EISJES >>>>> zoals afgesproken geven wij zo nu en dan informatie over de reisjes
van de diverse Eeams van LENS. Op dit moment zijn de ondersÈaande Erips geregeld:

IENS C2 en C3 verErekken op zaEerdag 31 mei naar Kerkrade en spelen daa
het tweedaags t oernooi (31/5 en 1/5) om de Strijthagencup. Slapèn doen z
een EenE. of een sporthal. Op 1/6 komen jullie 's-avonds E.erug.
IENS D2,E1 en E2 gaan op zaEerdag 17 mei naar Kerkrade en zijn daar tebij Fc.crachE. E1 en E2 spelen op 17 mei daar een toernooi, terlrijI D2
deze dag een EoeÍnooi speelt bij celeen. Op 18 mei speleri zowel Et,E2 e
een toernooi bij KEV in Heerlen. Op 19 mei weer terug.

r
e

1I
1I

gast
oP
nDi

IJENS E4 verÈrekt. op 9 mei naar Teteringen. Zij sIa
kampeerboerderij . Op 10 en 11 meí worden er waarsc
gespeeld. Op 11 mei komen jullie weer terug op LEN

Gev,,erkE wordt. nog aan de reisjes voor Bt- en D4. AIs er wat meer definitief is komt ditin d.e LENSrevue Ee sEaan. De reisjes van CI en DL lopen via de
leiders. via hen horen jullie ook sEeeds heE nieuws.

A FSCHEIDSWEDSTRIJD BERT VIERLING >>>>> zaEerdas a.s. fluir Berr. vierlins zijr
afsche idsweds Erij d op LENS. Een onwillige knie maakt heE noodzakelijk on re
stoppen meL fluiten. Met zijn overige werkzaamheden gaat hij gelukkig erel door.

Bert. fluit de wedstrijd LENS F1 - Laakkwartier F1 .om 9.30 uur op LENS.

D LESSUBELEED ,rrr, .reffrey Schild van IJENS D3 heefE zijn vinger gebroken en kan

D :ï"3,i'ï3 il3Ei"3iliii"?:'"ài f,à:E"';Ët"i3Ëí.f'3"ïffi";: wel. zaEerdas om te kijken

zaterdag 22 maart
ís er weer de

""rl

PLAYBACKSIIOW
opgeveÍ voor deze show kan je bij:

Diana van Strien (361 52 08)

' Astiid ter Linden (361 61 43)

keeperskamp
1 en 2 MEI

,BETER KEEPEN'
organiseert op bovenge-
noemde data, i.s.m. r.nNS
een keeperskamp. I)e
kosten van dit tweedaagse
evenement ziin bijzonder
laag nl...f 50,-. Ilr deze
pr[is zit inbegrépen limonade, lunch., certiÍi-
caat enz.

Opgeven kan bii Eans van §ithoven. Wens
je meer informatie dan kan je hem bereiken
eafls1 lrrmmsl (070) 361 52 08.

" -- 1O :'de LENSREVIIE' , 1 en 2 mei: het LENS-KEEPERSKAMP
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UIT.
&

VERSLAGEN
UITSLAGEN

LEN
LEN
Lak
LEN
LEN
LEN
LEN
LEN
LEN
LEN

Duindorp Ev D1
Duinoorà D1
Quick E1
Vredenburch E2
DI'NO E2
Zoetermeer E11
Quick E1I
IJENS F1
LENS F3
LENS F4
LENS F5 ,
I,ENS F5

* = voorwedstrij d

VERSLAGEN
PubTieatie vat ve.rElegen door
speIerg geschreven hebben
voonàng, zijn gemerkt met
een'rt en worden door ong TeC-
ËerTijk ove.Egenamen;

(redactie)

eindeliík waB heE dan zover iedereen uag
nerveuel de 1e helf! ging moeizaam maar !íe
gingen goch ruBEen meE eèn 1-2 6tand. de
2e àelfc ging veel beter en vandaar ook de
eindstand van 1-6.

juIlie inzet. Jammer daE Ferdie op heE
leaEéte nomènt door de griep werd geveld.
Ik weet dat hij er graag bij wae ger/rèegt,
maar er komen nog meer apannende wedotrij-
den .

HBg C5 - IrENg C4l (7-1) door: Melis

iIongen6, jongens was ik vorige week nog
blij dat ik maar E E N invaller nodig had,
moeEb ik helaas congEateren dat er maar
weer een6 3 Ínannen zornaar wegblijven zon-
der afbeIlen. Dan was er nog één die net-
jeg had afgebeld. ReBuItaaE? 9 man aanwe-
zig, dus Eoch weer andere boys inschake-
len. Gelukkig had c3 aI gespeeld en waren
daar genoeg gegadigde te vinden die weI
mee wilde doen. KtAssE mannèn! Dan de wed-
6trijd. In het begin kon HBg heE nog wel
bijhouden. HèE-èèrste doèIpunt waa niet
eenB verraaEend, jullie waren consÈang in
de aanval . Dat het 1-1 werd hadden jullie
te danken aan heE (te) gemakkeLijk opnemen
van de tegenétander. Gelukkig lieLen jul-
1ie zien wat voetbal i6. Weer een mooie
aanval die aIleen maar geEEopE kon worden
door HBs via onderuit halen in heE straf-
echopgebied. PENAITY. Fred mochb deze ne-
men en opeelde eerst de keeper uiE door de
bal eerèt op de paal ce EchieÈen om ver-
volgens enoeihard in Ee EchieEen. Door
goed door te blijven gaan werd heE nog 1-
3. De tweede helft het zelfde spelbeeld.
Dat de doelpunten dan ook vallen kan nieE
uitblijven. HeL lra6 een wedBtrijd meE leu-
ke combinaties en bij vlagen heeeeel mooi
voetbal. fk kan dan ook alleen maar trogB
zijn op deze uiE61ag.

P,s. Carla nog gefeliciteerd namenE alle
spelers en oudere

LENS À1
LENS 81
LENS B2
LENS 83
Sparla Bvo c1
LENS C2
.7ÀC C1
I{BS C5
VEI,O DI

cr. Uitr 58 Fl
zoetermee! F6
HBS F6
vros F4
Den Hoorn F3

scheveningen
I{BS E}1
De1fia 82 .

RKSWÍ B2
LENS C1
VVP C1
LENS C3
I,ENS C4
LENS Dl '.
RKÀvv D2
GDS D2
I,ENS D4

7

3

0
2
6
7
3
2,
8

2
1
0
4
6
3
4

3
2
5

3

6

1
7
0
1
I
1
2
1
7

1-2
4
0

5
1
9
7
2

À1

sD2
sD3
wa D3
sD5
sD5
s E1

se4
s E5 '

IJENS D2 RrÀw D2 (1-2 )

'Kom eeng kijken' zej. een epe
mij, 'dan za7 je zien dat we
en ben jij, a7e aponsor je ge

àoor:: TIIE BALDHEAD

1èr tégen
gaan wrAnen
7d )§,ijt'.

JÀc c1 - I,ENS C3 (1-6)

'rÀC C1 - IJENS C3 ( 1- 6 )" door: WESLEY en cHRIsTfÀÀ.lgt
EersE zien en dan geloven zochE ik, net de
hand op de knip een goed plekje op lang8
veld 1. De schrik eloeg me om het hart,
$ranl a1 BneI waB het 1-0. Ik begon Ee ge-
loven daE ik mijn poen bij leider Jeroen
moegE inleveren, ÀIleen in de 2e helft
ging het een beetje fout. Het epelletje
voetbal ken ik niet zo goed, maar volgens
mij werd er te veel door het midden ge-
ëpeeld i.p.v. dè vleuge1B ce gebruiken -
het middenveld wa6 even de weg kwijt en de
achEerhoede was niec geheel watserdicht.
Kan6en werden nieÈ benut. en daE deed de
tegenstander weI . Helaa6 verloren en m'n
cengjeB zitten nog in de porEemonnaie.
Jammer ik had liever betaald. Toch prima
gevoetsbald én er meE z'n allen EporEief
voor geknokt; volgende keer beber!

ÍJENg D3 - eDg D2 (8-2) :' '

door clrus van OoRT 6r,

ondanks heE feiE, dal 4 jongens moeEten
afbellen en julie met 10 man aan de bak
gingen, werd door iedere epeler en echt
zonder uitzondering een prima partij afge-
werkt. Mijn complimenEen, Het verloop van
de wedEtrijd: aI enel een mooie lob van
Volkan die door Ranno wordt ingekopt: 1-0.
Halverwege de eerEte helft komt Ricardo
(C-a) erbij en spelen wè weer net 11 man,

. Een hoekschop waaruit Thierry met een
half-voIley gcoort: 2-0. Ranno onderechepE

door: TEUN

DaÈ dit een belangrijke wedstrijd wae voor
LENS wa6 duidelijk te merken aan de epe-
Iere, De koploper uiE onze poule ÍnoeEt
verslagen wàrdèn orn deze poèitie over be
nemen. fn het begin werd er te nerveuE
geepeeld, onnodige paniek in de achEerhoe-
àe èn voorin Ee haagtig het dael gezochE,
zonder echt goed te corÈi7nèren. Na ver-
loop van tijd werd LENS waL ru6tiger. De
veróedÍging kreeg de boel weer onder con-
trole en langzamerhand kregen we meer griP
op de wedetriid. DiE leidde tot heE 1e
dàelpunt en dË epanning was gebroken en we
liepen uit naar 2-0. Kort voor rusE 6coor-
de ,fÀC uit een corner nog 2-1. Na ruBt
hielden we hec hoofd koel en zetEe ITAC

onder druk. Dat het uiEeindelijk 1-6 is
geworden ig ce danken aan een TEÀu dat
perse wilde winnen en nu terecht de koppo-
Ëitie heeft overgenomen. Rayrnond en MarEin
die op perfecÈie wijze de plaatsen van
orrre i"àantsieqangerË opvulàen dank voor

wijdag 7 moart - 20.OO uur: KLAVERJAS- en JOKER ovond 'de LENSRËVUË' - í1 -



eD gaat alleen door: 3-0. Dan een razend-
sneÍ1e uitbraak van Cyril, de spite van
èns. In eersÈe lnetanÉie keert David de
bal, dan onze keeper JefÉrey, rnaar ln de
rebound 3-1. Een prachuige lab van GDs:
3-2. Rietish neemt de bal ineeng oP z'n
elof, maar het werkelijk schitterende
schoE qaaÈ maar net voàrIange. Meceen in
de Èweéde helft is Rietigh we1 Erefzeker:
4-2. Guus §Ialonts door de verdediging: 5-
2. volkan laag en ÉEra]K| 6-2- Thierry
oaeec beheereÈ op Valkan die afrondL: 7-2.
Ëioenliik keeper] maar voeÈballend heel
etérk, àeeft Ricardo een prima dieptepaso
op Voikàn die afmaakt: 8-2' Een onvervale-
tè hattrick, volkan ! Ricardo bedankt, van
mii maq ie beruqkomen.
Philipó én JeÍfiey, beterBchap.

IÀàKKI{ÀRTTER D3 - IJENS On (t-ttoo", 
.À'TRID

ondanks daE het weer zeèr koud wae gingen
onze mannen er mèE friË6e moed tègenaan,
want zij zouden wel even laten zien dat
zi-i dezà teqenEtander waardig waren. Nu
daÉ hebben àIIe oudere en de tegenParbij
ook mee mogen maken, waÈ een leuke en.goe-
de vredetriJd waE dít, het iE een plezier
om Ee zien-hoe deze knullen zin in voet-
baflen hebben en orn te laten zien wat 2e
steede weer erbij geleerd hebben op de
traininq. Onze kèeper had het ook zeer
druk om-zijn doelgèbied leeg te houden en
daE lukte Éeer op-keer. alleen de Pgnalty.
kon hii er nieÈ Lithouden, ondanks daE hij
in de Éoede hoek zat, keeper zets hem op
bliif Éit zo volhouden. ook de aanval en
het-middenveld en de verdedigÍng liePen
weer al§ een trein wat dan ook in ver-

- echillende doeLpunten uitmondde, wat heb-
' ben de oudere wèer kunnen genièten. 'Jon-

oene ik hoop dat dit morgen ook heE geval
is ale iullie de voorwedetrijd epelen,

t maar daÉ zal erel rnoeilijk wordèn v'ant
Duindorp D1 tpeelE een poule hoger, maar
je weet het maar nooi't met onze JongenB
van dé D4.

melden daE juIlie de complimenten krijgen
van de aeeiecent coach Ruud Advocaac.

Í,ENs E1 - guick E1 (7-1) door: THEo

De vorige wedetsrijd tegen Quick werd met
3-1 qewónnen, na èan gàIijkopgaande wed-
sErijd, Daar wae vandaag geen eprake van.'
LENS nam aI na een paar minuten een voor-
eoronq. Toch bleef het moeizaam de Ie
nàtftÍ rr kwamen weinig goede aanvallen,
veel duele werden verloren en er werd
elordig oamengeepeeld. Toch werden er fou-
Een in de p-verdediging afgeEtrafE (ruEE
3-1). Na rust een enthousiaaEer en fell-er
LENS, Q. werd nu consEant. onder druk ge-
houden en LENS krgeg veel kanBen' HeE werd
tenslotte 7-1 voor LENS. Een ruime over-
winning in een matige vJed6crijd.

GroeD.-WiÈ's8 - Í,ENS F1 (6-4) :

door: Ruud van IIerP
De rf(ÀNirBRS' van F1 namen het vandaag oP
teqen GRWTs8, LENS r,raE in de le h. continu
in-de aanvaf en kwamen onverdiend op ach-
Eeretand (2-0) . vlak voor ruEt werd de
EEand noq gelijkgetrokken met 2 mooie
qoalE door (onze jarige) RoilE.y (2-2) . rn
àe 2e h. ecoorde onze nieuwe aanwingt FoE-
dl en onze
í KÀNafER" van dezè week ÀIfi beide nog een
fraaie goal (2-4) . HelaaÉ waren 4 goala
niet genoeg voor de winEÈ want GRViT kwam
goed cerug èn won met 6-4. onze keepera
Jsroen (1o h) oE lrEut 2s) hadden veel
noeite met de kanonkogele van GRWT. f,aau61
en volken hadden wat moeite meE het tempo.
Door ïlkay .n Rod.D.y, werd keihard ge-_
wèrkt. Na-de maÈch wèrd er voor de jarige
luidkeele
LENS terre

gezongèn, (diÈ was ze1f6 op het
in te horen). itar66r 'kaÀlorsÍ,a.6. zaterdag tegen Laakkwarcier Fl (09.30

uur) gaan wij er weer keihard tegenaan,
deze wedstrijd wordg dan gèfloten door
BERT VIERLING. Deze gigant neemt dan af-
schold a].a BcheLdgEÀchÈ6r, lri
pen veèI 6upporuer6 te mogen
dits afÉcheid.

ZoctorEèor F3 - Í,EllE F3. (1-2)

j
b

van FI ha-
egroeEen bij

door
IJENS D4 - DuíEdorP D1 (2-3)

WaE iammer dat volkan en zijn ouderE on6
kvriiÉraakten. Chrie ie zíek, dus beEer-
schàp. Jonqene wab een leuke wed6trijd.

. Iedeieen, íiemand uitgezonderd had er zo-
veel zin in dat heE eraf 6traa1de. De te-
genparLij was eporhief, maar de win6t rra6
voor ons. P,S,: Cewet bedankt voor het
invallen. ToE a. s. zaLerdag.

&eEr-ËèBBY

Het waB de bedoeling dac we deze zondag de
voorued8trijd Èegen s,lc zouden .Epe1en,
maar sJC lièt hec op het laaLÉte moment
.ir"t.". Na veel t.e1e- foon verkeer wi§Een
,,rÀ óuindorp bereid Ee vinden orn een wed-
striid Eeqèn anze kanjers te Epelen. De
wedeÉriid-waE on te smuflen, mooie acEie'E

"n 
pa"eé. en spijkerhard rrerk lieten onze

maniren zien aair àe in groEe getale opge-
konen EupporEert. Í'le wisten in de eersÈ6
iiàifi z-b't'"". te komen in deze bloedetol-
iende wedstriid. Een min punEje hadden we,
onze keeper wàs zaeerdag Èegen Laakkwar-
Èiér qebies"""rd geraakÉ aan zijn zij '
Éiéraó"t kon hij àe wedetrijd nieE uitepe-
1"rr, ..., gelukkig hebben we bij LENS -nog
."àé"à Èi"í".t }o[en die alEijd beïeÍd
àii" ". alà de miíuuc in Eè vallen' Miquel

""i."àit ilaese jongen. rn de tweede helft
wàien wij nog etéedË eterker maar door de
À"pèi .nÉff"-tpiLsen van Duindorp werd-heE
toàh no.r 2-3. -HeE was een grandioze wed-
Àiriid óm te zien. Na de wedBÈrijd werd er

"à" ó".fer van de week gekozen, deze maal
,àË àè t.rr. op Michael-ter Linden geval-
1.". nit irrm zijn inzet, aanwezigheid enz
ènz- Dat diE bij bePaalde per6onen ver-. 

-
keèrE uitDakt bliif je houden, wanc Lnmacl-
ààii-iÀ-in heE de-zoón van !. Heren ik heb
,à"" gè""t"" van jutlie. ook maeeE ik ver-

D6t1 Hoora F3 - LENS F5 (2-5)
door: GUNER ( leider)

Wè beqonnen zaterdaq versterkt door Erik
en olÍsequn van de É2 (bedankt!) aan de
,Àd"t=iià. l{e wilden niet dezelfde Éout
ale vorlge week maken door in de 1e helft
al onze krachben Ee verepillen. vle begon-
nen daarom rusEig en stonden al. heel enel
meE 2-o achter. I\^reede helft nog helenaal
fit, begonnen lre echt be voetballen. We
qaven aéhterin de tegenBtandèr geen kans
Ëeer en Ecoorden zelf, dooi mooie combina-
Lie6 5 doelpunten ' [{e hebben allernaal hard
qewerkt'en leuk eamengespeeld. We weten
àllemaal daL het niet belangrijk is wie de
doelpunEen maakt, maar dat. we rnet goed
overèpelen en met plezier hard werken aan
een oierwinning. *Tàmmer dat Michel nieE
mee kon doen. Tot a.9. zaterdag

- 12 - ue Érusmvue' 7 en 2 mel: hat LEIIS-IGEPERSKAMP
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TERREIN en CLUBGEBOUW ALGEMEEN SECRETARIAAT CONTRIBUTIE BETALING

Sportoomplex "Escamp l"
H6ngelolaan 600
rel.: (O7O) 366 1314

P,F. Gtons
Roq6ntessolaan 49
2562 cN Den Haag

tol.: (07o) 363 54 18

POST-bank : 336711
RABo.bank | 129924229

SEKO :' sonlorsnaÍdolinq
sonioron zondag / za6l

lw.J.M. Hoijnon, rel.: (0701 346 10 88
G.J. van der Kleii, tol.: (0174) 41 8l 49

REDACTIE i .

A.C.J. Miltonbuíg, rel.: (o7o) 30 99 291
c.J. Alting, r€1.:10701 389 98 75

BARKo : Barcommissio
mw R.P. Bruiistens, tal.: (O7O) 397 97 22

SECRETARIAATTOTO/LOTTO .
c. KompoÍman, tol.: l0174l 212802

' ,- 'AKkO : Accommod aii6commissie

Sonioren Zat6rdag
J.c. Hsm, t6l,: (O7O) 367 96 87

W.J.M. H6ijnen. tol.r (o7o) 346 lO 88
. i'

EKo : Even6montèncommissiESPONSORZAKEN:
DAKO : d6m€saf!16!inq R. v.d. Hoek, tol.: (0182) 52I353

H. Kooyonga, tel.: (070) 397 72 94
mlv D. van srrión. rel.r í070) 361 62 08

mw M. Rijkere, t6l.: (07o) 367 78 76

JLJKO : iauodafdelinq
P.J.M. v.d. Stoon. tol.: (o7O) 397 Ol 54

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN
A,'s-Gr€vendík, rol.: (070) 323 70 33

TRAINERS:
P. Bos, tot.: lo70) 368 03 82
E.V. Gans. tol.: (070) 397 55 59

f

vin de ièdactle

Irver copij vóór rnaandag lir : redadiebrievenbrs, clubgebouw of Ilengelolaan gEI, 2544 GG Den llaag
(wijzigingen tot mrandagavond mogelijk)

I'ITERSTE INLEYERïERMUN COPU :

maanrlag 20.00 uur in het klubgebouw wedstrlidverslagen : zondag 16,(X) uur

e-mail : amiltenb@worldaccess'."t / fax : (070) 30 99 293 (nieuw)

(op maandag uiterliik tot 18'30 uur)
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WAT is door de RNVB verzekerd?

COLLECTIEVE ONG EVALLEN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

Í.eda[ varr ''de KNVB zlJn verzakerd,'dat ls
bij dè roeeate chÈs weI bekend. '

Iíaar oves heÈ waar tégen, ltanÍreer, waar
en boe beBtaat bIJ veel verenlgíngen
onduídelijkbeld, getulg€ hèE aaÍrÈaI vra-
geÍr dat Kt{\IB-verzekeraar'ÀIèxander &
ÀIexander Bv' $eÉelljkB te bealttíoolden
krljgÈ.

wat béhelzen de collectleve ongèvaIlel-
velzekerlng en de collectLeva aan-
gprakeltj kheÍdEverzeker{Írg nu eigenlij k?

Een beknopE overzicht van de KNVB-dek-
king.

WIE?

À1Ie geregisEreerde leden van de ama-
teursecEie van de K!iM. Ook niet leden
zijn verzekerd, als zij deelnemen aan
door de KNVB georganiseerde evenemenEen,
zoals schoolwoeEbal- en zomeravondwed-
strijden. vrijvrilligers, niet geregis -
Eerrd als KWB-Iid, vallen niet onder de
dekking .

gÀ48-?.

Tijdens deelname aan Erainingen, wed-
scrijden en alle overige activiEeiEen

. vtjdag 2S ÍohíuEti LENS KLAVERJAS- en JOKER svond 'de LENSREVIIE' ' 7
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die in heE algemeen belang van de KNVB
dienen, zoals vergaderingen en cursug-
sen. ook Eijdens de reis van en naar
dergelijke activiEeiten,
pEKKIIIG? . - "' :. .

De ongeval lenverzekering keerE uit in
vier. gevallen i .

a een vasE. bedrag ineens bij over-
l i j den;

b een vast, bedrag ineens bij blij.
vende, funcÈionele inval iditeit .
(de hoogEe is afhankelijk van de
mat.e invalidiEeiE.;

c geneeskundige kosten 
(max. / 250,_)

d tandheelkundige kosten
' (max. Í 1000, - )

Een grooÈ Disv€ratand íB atat de g.o"."1"
kundlge ea tandheelkundige kosten recht-
EtreekB blj ÀIexa[der & ÀlexaÍtder
geclalmd kunnen worden. Dlt 18 nieÈ het
geval: allèen aIB het zJ.ekenfonda of ds
zlektekoÉÈenverzekeraar niet, uiÈkéèrE,
kan een beroèp Holden,gedaan op de KNVB-
dehkÍng.
ook voor de aanspraketÍJ khelalsveÍz€ke -
rlng ge1clts dat de schade eerst bÍJ de
paÍ!ÍculLere verzekeriDg geneld dlent ta
worden, ..' ' i,

COLLECTIEVE
AA N S PRA KEL IJ KH HD S VERZ E KERIN G

"r j r ' , ', '
WIE?

Àlle geregistreerd-e leden va"n de Ktwt} en
waarvoor cont.ribucie is betaald. ook
vrijwilligers zijn verzekerd als zij r'

vrerkzaamheden voor de verzqkerden ver-
richEen. FuncEionarissen, zoala consuls
en scheidsrecht.eÍs, vaLlen eveneens on-
der de dekking. '''

WÀNNEER? .- .. . 
:

Gelijk aan de ongevallen verzàkring, dus
tijdens alIe acEiviEeiEen die het alge-
meen belang van de vereniging dienen.

DEKKING?

De verzekeÍden kunnen aansprakelijk sor-
. den gesEeld voor schade EoegebrachE aan
derden. Belangrijk om te vermelden is
daE er in het algemeen geen àansprake-
lijkheid is voor schade die bij 'een
normàal spelverloop' is Eoegebracht.. :

voeEballen brengt nu eenmaal risico's,
zoals gebroken bril of enkel, 'met zich
mee .

'.
Àlexander&Àtexander BV inzake aansprakelÍjkheidsverzekering (Èe1.
w,A.. Hienfeld inzake ongewalklenverzekering (teI .; 020-546 94 69)

a
b

020-s60 7s 07)

,188, ^&,
,.9': 

.

eigen ogen te zien en ue hbren wè]ke
werkzaamheden moment.eel op ons sporEcom-
plex worden uiÈgevoerd. LENS Jungeerdedaarbij als_ gast.heer.

samenstell ing Bestuur

L1D :

P.J.M. van don Stocn
Tel.: (07o) 397 01 54

PENNINGMEESTER: LID :

A,'s-Gravéndiik
Tol. : (O7Ol 323 70 33

. van d6r Kleii
: (0174) 41 8Í 49

ENS TERUG NAAN OE ruATUUNZ

g:r"?dl sporE en, naEuur op bezoek.om meE

t
van
PutÈ

Àfgelopen week waren op uitnodiging
de vrethóuders Luijten en van der
en de raadscommissÍes voor (populair

EersE werd in ons clubgebouw door verte-
genwoordigeis van de betrokken gemeente-
lijke diensten de opzeE van de werkzaam-
heden Eoegelicht, waarbij duidelijk werd
daE onze veLden in een sooÍE naEuurge-
bied komen te Iiggen." F.

., hent. u al lid van de CLUB vAMoo?

celoof het of niet,. maar binennkort zul-
Ien padden, egels, eksters, spechEen en
vlinders welig tieren Eussen de overge-
blerien bomen,. (bewusc)' kaal gemaakte
boomstammen en nieuw aangelegde moeras-
jes. En daaroinheen 'fladderen' .d-an de
sporters, wij dus. Is daE idyllisch of
nieL? Ook,werd uiuleg gegeven ov.,ef woor
ons meer aardse zaken zoals de manier
waarop b.v. ons eerste en dèrde veld
zijn opgeknapÈ en wat er meE de kleedka-
mers gaat gebeuren. -

>>>>> vervolg oP blz 3

VOORZITTER :

J.G. Colpa
Tel. : (070) 394 19 74

SECRETARIS:
P.È,6rons
Tel. : (070) 363 54 1 8

LID IVICE.VOOBZITTERI
W.J.M. Hdiinen
T€1.: (O7o) 346 l0 88 "

nieuws uit de besiuurskamer

- 2. 'do urusatvue'
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>>>>> veÍ\lolg van blz 2

CONTRIBATIÉ ACHTERSTAN DEN

Nog even willen wii het artikel van vorige

week ovei dit onderwerp in herinnering

,. roèpen. Let wel, voor 1 maart a.s. .moet

een eveitueie achterstand ziin voldaan,

anders volgen er voor beEokkenen (onno'

dig kostbare) maatregelen. ltlie de sdrocr
past trctke hem aan en betaalt dus direct
ziin of her konriDude.

f E /S - .§./C >>>>> op zondag 2.maart
l- ,ed. een thuiswédst.rijd voor LENSa 7-. om 14.00 uur woidE er aangetre-
den Eegen SJC.. Het spreekt voor zich -dat
wij veé1 toeschouwers van LENS verv,ach-
ten om ons eersEe te sEeunen. Wat meer
jeugd langs, de lijn zou ook besE weI
ieuÉ zijn.!! Dez-e keer naasE de lorerij
hopelijÉ óok weei een voorwèdstrijd. De

onàerhandellngen met SJc lopen nog. Re-
ken er maar oP daE er om 12.15 uur een
wedstrijd beglnt. Kom gerusE eens kijken
naar de- verrichEingen van onze jeugd.
Ook zij verdÍenen diE. ToE zondag op
LENS. . '...

adyenende

En passanE krëgen wij samen met de ver-
tegènwoordiger-van de Escampcommissie de
kans om onze wensen op informele wijze
voor heE voeÈlichE Ee brengen.
Een a1 meE aI nutEig en leerzaam middag- '''
íé,' ,rriÈi: àe po:.iÉ:.et betrokkenheid
Eoonde met wat er op ons sportpaik afle- .-
maat we1 gebeuït. Een goede zaak ' -

Vour al ue latdelt. ea Jonilicdruhurl

trs !DUr trw bÍiÉlhrpiÉÍ. vir'(ekrrrtjcr. fikurrcn. cnvcl,ppcn
jubilcum'cn scbrrxchrnjc* kunr u hii

. vcilingkarnjes

t

àt*"rirdr!r"!-,r .Dt.4rrínrue, ö

zaterdag 22 maart
is er weer de

Kaverjas-
en jokgr.
avonden

';-\!
Gezelligheid is altiid troet op deze avonden.
De aanvang is 20.00 uur en worden gèhouden

opdefridagen:. ,... t.;:.1.; :

28 februari - 7 en 14 maart
. PLAYBACKSHOW

opgeven voor deze show kanJe bij:
I

Diana van Strien (361 52 08)

. Astrid ter Linden (361 61 43)

. . .." .i. i .. -il - ],. ,.

Uw gastheren z[in uiteraard Jan & Jos en het
bargebeuren op deze avondeh ligt.natuurlijk -'
weer in'de vertrouwde handen van de LENS-

"baÉenïers Marcel en Henk. ' :

LENS

GIJS LANGSDELIJN EN DE ZEVEN KIKKERTJES

cijs schrok zich een pukkel, toen hij v-orige week vrijdag de krant
óÉ;"1;à. uàÉ, nier iran die foto met a11er1ei vreemde ]ieden in -'
,à"aèir.oÉtr"* óp veld 1. Maar wel van de begeleidende Eekst:';cj"ér- àiié- tijà noet het er daaÍ, rond de verden van LEN9 en BMI heeT

àaÉll." iiíii""'. Ëge71, amfibieèn, dagvlindeÍs en vTeefinuizen kuD?e' de
t aIldelaaÍ gaa|n veÍÍassen. Dit a77es .temidden van eeq bToernÍiik gras-

vrijdag 28 íebÍuad LENS KLAVERJAS- en JOI(ER avond 'de iENsREwE -.3 -

/"1
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, >>>>> waE qebeurt. er aIlemaa1? gaat Í,ENS verhuizen? Nou nee, ér wordt gewoorÍ een,
iEelletje öude populieren omgeiaagd en van de gelegenheid wordE gebruik gemaakt bm
sDortóaik escamó i om te vormen E.ot beschermd natuurgebied.

i ,. i .

cÍjs is ràr, -..r, leeftijd, dat hij de LENS-Eijd van voor de verhuizing van ockenburgh
naÉr rscàmo heeft. meeqómaakÉ. Dat was dus van voor 1958. Daar waar LENS nu'speelE .
tràette fret' Escamp-polàerl Er'§Èonden boerderijen en er graasden koeien eh schapen in de
wei.. ook zaten ei Eoen nog kikkerEje§ in de sIöten, die op zwoele zomeravonden het
ciublied zorigèn. Gijs kwam'daar graag. De aanleg van heE sportcompLex in 1957 was op
z'n Haag§ snét gepiépt. Rond 'heE complex rrerden ionge boompjes 9eq1a1!r Í''anL dat sLaat
zo leuk] UeU waieir pópuliertjes,, boompjes die snel groeien. De bedoeliig. wàs ze naar
een iraai jaar geleiàeiijk te- veivangen door een beter soort. DaE is dus nooit gebeurd,
,ààfi-nàu-""f. iO iaar hóefi.àoéceà à,rren ,oor de sloEen zouden worden uÍtoebaoqerd -

Na het leàen van de krant. verErcik Gijs naar de receptie Eer gelegenheÍd van heE
aischeid van PieEer den DuIk van de §emeenteraad'. Onder de velè bekenden ,!rof'bij daar
sportwethoudei .lohn f,uyten, di.e GijS op de schouder beukte en meE Diet verborgen trots
v;oeg: "Vind ie frec nièt prachtig, zoals we op Escamp. bezig zijn? Eindelijk gebeurt er
*ài àan die vóIden.,, rk Írioes r.. hem gelijkgeven, niiiar ik zei t.och we] .bèzorgd'te. z-ijn. rs
ei-.straks nog wel plaats voor ae vóetbàtÍers als -al die. kikkers, ege1s, padden, '.

salamandeÍs, vlindèrs en vleermuizen eenmaal ontdekt. hebben hoe ze zíchzé].f kunnen'
vermeniqvuldiqen? Joh, dat is Eóch 1euk, vond .rohn l,uyten, die eraan toevoegde "'we
;;ËË;-Ë;a-h;ËrËir.- "ei"iÈ"wd en de kleeàkamers erorden- opgeknapg- u Nou ja,-de gemeente.
is bezig. En dat is Eegenwoordig aI heel waE. Màar GiJs droomde die: nachc-van een fusie
tussen'íENS en de- verenigingf voor NaEuurbescherming. -.. .. - - ,.,.:.r-, .,,.,... .

I

advenentie BAR NIEUWS".

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 1 TNAATE

','- -'- i :':t-':'genk en Tinus
,i

. lnge en Jenny

. Jan Lamers en Inge

.'-Et1en Muns en. Jacqueline Taal

ffi
openen :
10.00 uur

13 .00 uur

'. i<euken

-sluiten

openen

10. OO. uur

r-3.00

Jan Lamers

. 'r'r.nus en HenK

zOt{DÀG 2 maart

KBUKEN

KI,E INE

WORST.

sluiten

..- . . Rina en Henk

Rein Heidel en Rina

BI,TSPRINGERS GE1TRÀÀGD IIIII
Nancy en Ànica

BÀR I,ECN

' ".. r'..- . ,-. '
en SOEPSTÀND ;. Gerard + ??

' i,í, ,í ''.'

drcpak

Computercentrum

FotokopÍeservice
{ ,; .i;

xu oötc eerotl drsiq!9,t9to-lopie
.. , : ...., , .,. in Slerii!

voor mailinggemak

. .:

'a

Direct Mail

Kerketulnenweg0 2544 GW Den Haag

rel. (070)35qo7o] 
. 
rax 1ozo1szesïös

Uviverrouirrrle adres voor hel volle(lg ven}/erl!en V.rn LIV/ ntallings

:'--4-'de.LENsREvuE' bent u al lid van de cLuB vAN 100?

Rina

:.'

'i

. -, 1,. '1.'-... 
-.

,l

s

Pr,n tenVaa cCe
rO'ptgi stbcortl rib Utle- rnnin



5'elí@ Voor teleÍoonnummers: zie de colofon oo oao. 1

advenende

I I
\

.SUDMEI]ER ZONWERING

zuiderparklaan 25 DEN HAÀG tel.:323 35 62

CONTRIBUTIE ACHTERSTANDEN

Nog even willen wii het artikel van vorige week over dlt ondenrerp in herinnering roepen.
Let wel, voor t maart a.s. moet een eventuele achterstand zijn voldaan, anders volgen er
voor betÍokkenen (onnodig kostbare) nlaatÍegelen. Wle de schoen prst tÍetke hem aan en
beaalt dus dircct riin of haar kontriDutic.

Seniore 7A/\L

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tiid thuis uit klasse zaalscheldsrechtet

tna 03 art
wo 05 D.rt
v! 07 DrE
di 11 $rE
wo 12 mrt
vr 14 tort
Ea17EE
wo 19 [lÍE
vr 21 mrt

20.00
19.00
19.00
19.00
20. 00
20.oo
22 ,00
22 ,00
21.00

3985s
4L7 55
47094
4L7 59
4110 0
39853
41764
39889
4110 3

CHÀMPIONS 1
HÀI,VE MÀÀN 2
vcs 2
I,ENS 3
IENS 2
LENS 1
MÀÀSDIJK 2
LENS 1
SVH 2

. IJENS ].
_ I,ENS 3
- IJENS 2
. PEC D.H. 4
- IND. SPORT 2
- EXHES 1
- I,ENS 3
- CROMVLIET 1
. LENS 2

Oranjeplein
De Schilp
ockenburgh
oranj eplein
Oranj eplein
Oranj eplein
De Hoekstee
oranj eplein
oranj eplein

. VeensEra

.N.
,N.
.N_
. ,fonkers
. Vermeer
.N.
. Vermeer
. Hartgring

À
N
N
N
G
.l
N
,J

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

Seni íc,nen z ERDA

UITSLAG(EN] , WIK 1 . IJENS 1 ..

.WEDSTRIJDPROGRAMMA
1 I

\_

w-nf. scheldsrechter velddatum t,t-d thuls uit

01
08

za
za

I0Í
ET

14.00 MARINE 1
14.30 LENS 1

- r,ENS I 33714
- SCHIPLUIDEN L 33723

Fred Lancel
cerard Sinke

J. de Lange
R. v. d. vliet

te].: (010) 521 39 80
Eèl .: (079) 362 85 59

t
t 2

LIGGING TERBEIN, oude waalsdorperweg (nieuw Alexanderkazerne) , tel . t 07Q-324 42 53

BIJ AFKEURING : - bralnen sl 1e.45 uur - verpLichÈ afbetl€D bij nieE koBgn traineEl I

SCHADUWPROGRAMMA. 01 maaÍE: ÀRCHIPEL/6RNÀ5 - LENS - aanvang 14.00 uur

AFSCHRIJVEN

- wijdag 28 februari LENS KLAVERJAS' en JOKER dvond tde LEItlSfiEVllE - 5'

t]



@ Senioren'ZONDAG
UITSLAGEN

Overige elftallen waren vrij

TERUGTREKKEN 4E ELFTAL....
EEN MOEILIJK BESLUIT

WnderVelde
tVeemje dà**rotrmilrmiI,ENS 2

ORÀN.]EPLEIN 2
IJENS 5 ' '

0-3
3-2
2-3
1- 5,

Zinkwqt 27
2544 ÉC Den Haag
Tel.. 070-16él al4
Fax,: O7O-1675191

Zoetermeet
Tel.t 079-16l0.2f,]

waar aI lang voor werd gevreesd, is afgelopen vreek dan toch geb.eurd. Bij aanvang van
het seizoen was aI duidelijk dat'met name I,ENS 3'petsonele problemen zou krijgen, 4eke
als blessures. en schorsingen zouden gaan Eoes1aan. Omdat ook LENS 4 en 5 meE personele
problemen kregen te maken, moesEen de gaEefl sEeeds vaker met. heE.inzeEEen vdn (Ee) vee'jeugdspelers íorden gedicht. Het. was oók organisaEorisch nièt"lariger *eer vol te.
houden. vooral omdat we weten dat heE einde wan blessure- én schörsingsleedr nog nieE i
zicht is en de jeugdspelers de komende maanden meE hun eigen elftal een overvol
programma- (doordeweekse wedstrijden, toernooien ) voor de boeg hebben. vandaar dat het
besluiÈ moest Í{orden ' genoénen, hoe spijtig en pijnlijk ook, om IJENS 3 en IJENS 4 samen
te voegen, een logische keuze omdaE. deze e1fLallen in dezelfde klasse uitkwamen.
Daarbij is er na rijp beraad en overleg meE de KNVB voor gekozen de indeling van IJENS
te handhaven. Wij vonden heE daarnaasE. versLandig heE besluiE Ee nemen voordal er
problemen zouden ontsEaan a1s b.v. niets opkomen. wij hopen dat beErokkenen begrip voor
de maat.regel hebben en daE. de personele problemen voor dit. geizoen toE het. verleden
zullen behoren.

cerard vari der Klèij

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiid thuis uit sc tar vg)

zo 02

,...'

ÍEt 14 .00
11.00
11.00
11.00
10.30
10.00

sJc I
Í,ENS 2
RÀVA 4
TENS 5
LENS 5
],ENS 7

I,ENS ].
QUICK STEPS 2
LENS 3
svH 3
WESTLÀND]À 9
OR. BI,AUW 3
I,ENS 8

IJENS 1
olrvEo 2"
LENS 3
HDV 2
SCHEVENINGEN 3
RÀVA 5

A. de Groot
vl- Heijnen'
F.. sekeris :
R. Scholten
z. cungör

oosEerling
van VÍersen
ten Brink -

N.
N. ..

N.

RaEsma
Pennings
Baggefman ,

N.
N.
N.

.5504
\!t 37i
lsres
lïoage
L220].
13654

J
D
F
N
N
N

À
,I
À
N
N
N

1

2

.2
')

N. N.I

N. N.I

zo 09 DrE

OPSTELLINGEN
r.ENs 1i/m 3 :

r,ENs 4 E/m I :

AFSCHRIJVEN

BI,ÀUW ZWART 1
],ENS 2
vEr.o 5
LENS 5
LENS 6
I,ENS 7
Í,ENS 8

74
11
13
11
L1
11

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

5 610
,7 324 _,
. 917 3't0497

L2208
13659

1

fiRANINGEN NIET GESELEKTEERDEN :- ELKE DONDERDAG 20.45 uur !

worden door de trainers bekend gemaakt
aIs bekend

I,ENS
IJENS
IJENS
I,ENS
I,ENS

te1
te1
tel
Eel
teI

4t

6t
7lt

(070)
(070)
(o7o)
(079)
(070)

325
345
323
361
390

15
10
].'t
84
03

s0
88
30
re

I
- contactpersoon wedÉtrljaldag : Bert víerllng - Eel. r 06 54 57 31 54

- 6 - 'do.rcusnewe' bent u al lid vdn de CLUB UAN 100?

- Í,UGDIJNI]M 1
- TEYLINGEN 2
- ],ENS 3



LIGGING-VAN DE TERREINEN
Nij kerklaan
Ersamusweg
De Hoge Bomen
Spoxtpark,Juliana

QUICK STEPS
svH
WESTIANDIÀ
ORÀNJE BL,ÀIJW

Naaldwij k
Vredenburchweg

(070)
(oL74l
(o174)
(0?0)

50 50
65 11
54 86
35 43

EeI.
Eel.
teI.
tel.

353
29
62

390

OOGGETUIGEN SCHRIJVEN

LENS . IJUGDUNODI dOOT: PÀI'L V. D . STEEN

Na de eerste kans voor Lugdunum dicceerde LENS toch een groot. deel van
de eerste helft. Dat is best knap meE zo'n gehavend team. De kansen die
erij kregen leverden helaas geen doelpunten op. IJugdunuÍn deed dic wel
beEer en scoorde uit hun Eweede mogelijkheíd 0 - 1. Diu was ook de
rusCstand.
vlak na rust al snel'de genadeklap voor LENS. Een verre ingooi, nieE erg
attenE verdedigen van LTENS, maar schiEterend ineens ingeschoEen bet.eken-
de 0 - 2 en een kansloos vervolg voox IJENS L. Het werd zelfs nog 0 - 3 maar daE rr,as

alleen belangrijk voor de sEaEisEieken. Zondag SJC Ehuis. Succes!

I.ENS2-TEYITNGEN2. dOOT: M. ÀPONTOWEIL

Na de Eerechte verloren wedsErijd van worige week tegen YIOS'tl (0-4) moesE er deze zondag
keihard gewerkE worden om vreer 3 punten binnen t.e ha I en. '{,IljJdachten diE ook en daE
resulteerde in een Eerechte 3-2 overwinning door doelpunt.en van Marcel Àpontoweil,
Ronald v.d. Berg en Don Heinz. Door deze overwinning stegen wij één plekje op de
ranglijsÈ (6e) en is de vredst.rijd t.egen Quick St.eps ook heel belangrijk om in de sub-
top t.e blijven meedraaien. Een compliment. voor aIle betrokkenen en laten wè nieE
vergeEen dat Erainen erg belaÍIgrijk blijfÈ. Jongens we hebben plezier en zijn één. E.eam
en daE moeten we minimaal Eot heE einde van heE seizoen volhouden, obk in mindere
E ijden. ToE volgende week.

DAMES Voet al Nieuws
r .. TR.ÀIIIING: vrijdagavonil van 1E.15 uur tot 19.30 uur

AFSCHRIIYEN: mrv. M. §i[ers, tel.z 367 78 76 (training en wedstr[iden)' de thuiswedstíijden worden gespeeld op velil 3

n
t»

UITSLAGIEN) : vros 1 - r,ÉNs 1 28 0

lU OM OP DAMES >>>>> met 28 - o verliezen is naEuurlljk nooiE nodig. Toegegeven
I\ ," ziEEen krap in de speelsters en jullie kunnen besE nog we1 vrat. versÈerkingL- gebruiken, maar de ErainingsopkomsE en de wedstrij dins t.etling kan ook beslist
beEer. zo gaat de 1o1 er uiteindelijk bij iedereen af. DiE is niet onze bedoeling.
Laat zien daE jullie ook serieus wi11en voetballen en probeer er waE dames bij te
zoeken die dit ook willen. Allemaal komen Erainen vrijdag en zondag
Eegen sJc er echt Eegen aan. ,Ie zult zien dat heE dan bet.er gaat.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum ' = atid , thuis * - utt w-nÍ. scheídsrechter veÍzamslen

zo 02 DÍt. 14.00 LENS 1
ZO 09 Eft 10.30 VREDENBI'RCH 2

sJc 3
LENS 1

13 .00
09.15

N.N
N.N

VIOS 1 - LENS 1 (28-0) door: THEÀ
Vanvrege de sEèrke opkomst van LENS begonnen we met 10 tegen 10 (toch aardig van VIOS
{srapje}). zij hadden ook te weinig. Maar omdaE w}j veel te overmoedig en veel sEerker
wàre-n-viogen àe goals bij ons als dinossnoepjes oir de oren. Toch wil ik alle meisjes en
één speciaal, die echts haar benen uit haar .... heefE gelopen bedanken om inzet en moed
om diE verlies zo sportief op te nemen. DE eindst.and was maar 0-28, maar het had meer
kunnen zijn. liij misten alleen Jacky, Paola, Àngelique en DenoÈra. I,iÍj wet.en zeker dat
we hadden kunnen winnen als nieE iedereen gelijk afschrijft.

vijààg 28 iàbiuati LENi KLAVERJAS- en J1KER avond 'da LENSREVUE' 7-



Jrrtí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en

Hoofdleider A en B jeugd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

HooÍdleider

HooÍdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

HooÍdleider

Hoofdleider

D-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
telefooí: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 367 01 21

HarÍy ter Linden
telefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van HeÍp
telefoon: 367 gB 58
b.g.g.:06 53 48 40 50

Aíbelle voor de wed den : zo snel mogelijk, doch uiteÍliik de avond vooÍ ds wedstr|d :

tussen 18.00 en 19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrÍd op LENS, telefoon 366 13 14

(zaterdags vanaÍ.08.o0 uur en doordsweeki r 30 minuten, en niet eerddr, voor verzameltiid)

AÍbellen aininoen: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraoen/orobtemen : bel in eer§te instantie de hoofdleider opl

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

elítal luÍn eanvano sam.k

À1

B1

B2

;i

01 mrE 14.30 Scheveningen À1

12.00
72.30
l-4.30
09.15
14 .30

10.00

09.30

kopv

lon"

11 .00,
L1 .45
14.00
08.30
14.00

13.30

08.00

(ha 1)

(haI )

(auEo)

HBS 81 ..
ZÀÀI,VOEÍBÀ.LTOURNOOI
Delfia 82
ZàÀLVOETBÀI,TOI'RNOOI
RKSI/M 82

thuis

Ehuis

thuis

tshuis

uiE
opstelllngen

Ehuis
uiE. .
uit .

V1

v1
oranjeplein -

v2
Oranjeplein -

v3

01 mrE
mrt
mrt
mÍE
mïE

01 mrt
01 mrt
03 mrt
0L mrE
01 mrE

01 mrt
0L mrE
01 mrt
01 mrE
02 mrt
01 mrt

01 mrt.
01 mrt.
01 mrE
0I mrt
01 mrt
01 mrt

SparEa
vRÍ,I -
wP c1
JÀC C1
IIBS C5

06
01
06
01

c1

c3
c4
D1
D2
D3

E1

E3
E4
E5

F1
F2
F3
F4

I,b

19.00
10.00
13.30

BVO
zLe

C1

:ï

uiE
t.hu i s
Ehuis
uiE

thu is
thuis

18.00
08 .45 .
t2.15

, 08 .45
F5 en F6
.10.45
. 08.45
. 08.15
. 09.00

(auEo)

(àuto)

(auEo)
(auEo)

( auEo )

. . RoEcerdam ".CI eo C3
v2 .

BuurEweg,/w' naar
Daal en Bergselaan

Noord,.veg
. v1
. v3 .
v. BeerssEraaE

(auEo)
(auto)

10.00
09.30
09.30
09.00

l-2.00

01 mrL
01 mrE
01 mrE
01 mrE
01 mrt

09.30
09.30
11 . 1.5

11.15
13.00

VEI,O D1
RKÀvv D2
RvC D3 (vr)
LaakkwarEier
s,lc D3
Duinoord D1

08.45
08 .45
09.00
08.00
11.45
11.30

v2..
v2
v2..
v2

BESPREKINO ]

09.00
09.00
t-0.45
10.45
12.00

v
1

3D5

12.00
09 .4s
09. o0
10.00

Quick E1
vredenburch E2
DTINO E2
DSO El0 (vr)
Quick EII

OI'DERS 85 OPGEI,ET

Groen l.Jit'58 F1
VRIJ - zle bij de
ZoeEermeer F6 '.
HBS F6
vros F3
Den Hoorn F3

thuis
t.huis
thuis
Ehuis ".
Ehuis
r 12.00 uur

uit . Hengelolaan
opBtglllngeD van FI, 83, F4,

uit. Rokkeveen,/z' meer
uiE . . DaaI en Bergselaan
uit . Melis stokelaan
uit . Den Hoorn

- I - 'de urus4evut' bent u at lid van de CLUB VAN 100?

,J.



BIJZONDERHEDEN,
aanwezig van de jeugdcommissie op zaEerdag L maart:

P. v.d. Steen, J. Taal en B, _Vierung
lees onderstaande copy eens GOED door

.@ IS DE CONÍRIBI'TIE ÀI, BETÀÀIJD?
Nee, doe dit dan a.s zaEerdag op IrENS,

zijn er vragen/opmerkingen neem dan 'a-avondE conEacE op de hoofdleider

opstellingen als vorige week meE uitzondering van: \.

*
*
*

*.
*

LENS F6:

I
I
I
Ilrr
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- de afkeuringstelefoon van de KNVB 06-35015009 .

- INFOTHUIS op TV, teletÉxtpagina 603 (na 08.45 uur) '

P . Franco
B.Bektas en P.Franco (laatste zie B1)

. M. en R. RamauEar

' D.Gunay,N.Ranpone,R.vergeer en L. lvormer
I maart.r zie bij opsEeLlingen C1 en C3

J.Drosten en R.Postma op 3 maarE
v.v.d.Geest. en M.v. d.voorE
R . Groos

. P.Pelissier (wegens niet opkomen)
en D.Terrones. , "
K. Faik
K. Faik (zi-e D3) en T,vis
s - Haddoeche

-.:i 
.. ,.tl

M.Àhlik
. E. Rombaut
. F. Sonmez

1 maart: zie bij opsEellingen FL,F3,F4,F5 en
U . UCM].I
R . sookhoo
N.Gielen en S.Toprak (laatst.e zíe F6)
S.de Haan,R.Rocha en Q. de zwatt
O.Oredein,I.Rasul,E.v.d.Spek en S . Toprak

LENS Cl valt

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I,ENS C2 :

I,BNS C3 :

I,ENS D3 :

I,ENS D5 :

],ENS 81:
LrENS 82 :

LENS 83:
I,ENS C],:

met
zonder
met
zonder
meE
vrij op
zonder
zonder
meE
zonder

meE
zonder
met
met
zonder
met
vrij op
meE
meE

zonder
meE
meÈ

LENS E5:
I,ENS Fl:

I.ENS
IJENS
LENS
IJENS

F2:.
F3:
F4:
F5:

AFGEKEURD of NIET?

I Om t" *.t n of het voetbalten doorgaat gelden voortaan onderstaande regels:
I

---------l

1) Verzamel je voor 08.15 uur dan heeft bellen geen zin. Kom naar LENS toe 
"n 

O n", voetbal-
len afgekeurd dan gaat de leider met jullie trainen.

Verzamel je na 08.15 uur dan zijn er 3 mogelijkheden om te weten te komen of je wedstrUd

de afkeutingslijn van LENS: 367 05 22 :

LENS Al t/m F6 (minus Cl) behoren binnen het district West 3 onder categorie 3
wordt vooronder district West 4, categorie 3. Zijn er individuele afkeuringen dan

i geval het thuisspelendè elftal genoemd. Dl t/m F6 moeten dan naar LENS bellen (367 05 22).
Al t/m C4 in dit

Bij algehele afkeuring van het compeE itieprogramma gaan we meÈ veel teams toch actief
aan de s1ag. Thuisblijven is er echt niet meer bij. Wij hopen iedereen te zien (spelers

vnjdag 28 fsbruàri LENS KLAVERJAS' en JOKER avond " 'de LENSREvUÈ' ' I -



SCHADUW PROGBAMMA vooÍ 1 maaÍt

elítal aaDvàno'teoenstandeÍ' uíUthuis veldlterÍeín sam.k LENS

A1 14.30 RKSVM À 1 uít

uiE

uit

. uit

.uiL..

. uiE
MET iII,IJIJIE. uic

uit

MonsEer

MonsÈer

Monst er

13;15. (auEo)

11.15 (auEo)
12.15 (aut.o? )

(auto)

( auEo)

(auEo)
(auuo)
(auEo)

08.00 (auEo)

09.00
t0.45

(auEo)

(auEo)

(auto)

RKSVM B 1
RKSVM B 3
VRIJ

12.30
13.30

B1
B2
B3
C1
c3
c4
D1
D2.
D3
D4
D5

F4
F 5,

uits
uiE

MonsEer
Monster

14.30

12.OO

RKSVM B 2
VRIJ
RKSVM C 2
VRIiI
RKSVM C 1
RKSVM D 1
RKSVM D 2
REGEIJT DE
RKSVM D 3

MonsLer

MONSECI

13.15

10.45

09.45
10.30

11.15

ög. oö
LEIDER

Monster
MonsEer
Monster

10.00
08 .30
09.15

1E
E

10.00

11.00

4 AALVOETBALTOERNOOT Bt EN 82 >>>>> twee zeventalLen gaan op donderdag 6 maart
I- zaalvoetbal len in de sporthal Oranjeplein. Het toernooi wordE georganiseerd door
-E gpg en wie er verder nóg mee doen is t.oE op heden nieE bekend. De spelers van 81
en E}2 die op deze dag worden verwacht zijn:

10.00
10 .45

11.00

t2 .00

RKSI/M F 1
VRr1,
RKSVM F 2
1IRrlJ

MonsEer

Monster

E/n E 5
RKSVM E 1
TRÀI}IEN

F3
uit
uiE

]:ENS 81 :

; Í,ENs 82:

J.BritEijn, F. CijnE je, P. Knorr,,r.v.Loon, À.O-osterveer, M. Oulali
en D.v.d.Steen. '

P.Bodaan, P.Dahoe, F.Elkadiri, P.v.Fessem, K.I1iev, R.Mu1der en R.v.al.Tol

! EDENNUMMERS rrr» de KNVEI is "helemaaI" bij en dat beEekent. daE a1le leden
l- hun persoonliik ledennummer hebben gekregen. De ledenlijsten zijn aangepast en ook!E 6s càmputeruiÉdraai die alt.ijd in dó admini s traE iekamer ligL is bijgeweikt. AlIe
Ieiders onEvangen zaÈerdag een ledenlijsE om mee Ee nemen naar huis want het is altijd
makkelijk om de telefoonnummers van je apelers bij de hand t.é hebben. Natuurlijk komt
er ook een tijst in de mapjes Ee zitEen meE de speterskaarten' vanaf a.s. zaterdag dus
alleen nog rnaar de nieuwe ledennuÍnmers op de ruilformulieren vermelden en helaas
helemaal ianE het sysEeem meÈ de taste eerste drie letters is Losgelaten. vragen ?

verzamelen doen we bij de ha1 . Kom in sportkled!.ng naar de hal t.oe en l-aat waardevolle
voorweïpen en kleding maar Ehuis. Na afloop Lhuis maar lekker.douchen. veel plezier en
kan je niet bel dan deze keer af op woensdagavond bij Fred Grens (3635418) tussen 20.00
en 21.00 uur.

lF ONTRIBUTIE ,rr» deze week zijn de ouders benaderd van wie de zoon nog een
L _.r achEersEand heeft. over dit seizoen. HeE verzoek zal duidelijk zijn en we verwach-
-=Z Een zaEerdag het geld kontant op LENS. Na deze week zeuren rrij nieE meer via de
LENs-revue maar via een incassoburo. Dat kost u onnodig extra geld. wij hebben echter
genoeg gewaarschuwd.

lrt OORWEDSTRTJD, SPELER VAN DE WEEK ETC. >>>>> zondas speert LENs 1 om 14.00
U ,.rr thuis Eegen SJC. Wij rekenen op veel jeugdleCen en hun ouders. KoÍn gerust aIr om 12.15 uur naar IENS aoe wanÈ deze keer .is er weer een voorwedsErijd Uussen LENS

D4 àn S,IC D3. Wij hopen op Ewee hele leuke wedsErijden en heel veel publiek. Natuurlijk
is er ook weer eén speler van de week. Wie dit gaat v,orden :s nog een verrassing- Hij
mag op de foEo met zijn favorieue speler en Lijdens de wedstrijd in de dug-out zitten.
ooÉ ié er weer een leuke loterij. Tot. zondag op tENs !! !

- 10 - 'da ttusnevut' bont u al lid van de CLUB VAN 100?



Op deze dagen wordt er, in samenwerking met
keeperskamp'BETER KEEPEN',.op LEN§
dit evenement §eorganiseerd, Er ziin al ver-
gaande onderhandelingen met een zeer bekende
keeper. Wie dat is blijft nog even een vbr-
rassing. De kosten van dit tweedaagse kamp
ziin bijzonder laag nl. / 50,-. In deze priis zit
inbegrepen limonade, lunch, certificaat enz.

Geihteresseerde keepers kun:
nen zich opgeven b;j
Hans van Rilthoven. Wens je .

meer informatie dan kan je
hem bereiken onder uummer Z
(070) 361 52 08. .

in de eereEe minuut scorde tarek De (1-0)
voor onE èen de cegenpartie de (1-1) en Èoen
de (1-2) voor de EegenparEie l2-2) (2-3) 3-4
en op de lat en op de paaal en dic wa6 het
verelag - p.§ en fïeddx een hele mooie

RÀS C3 - LENÍI .C4-. (5-6) doorr MELIS

LENS D3-BSC '68 D2 (3-1)
. door: GUUS van OORT 6r.

ben i-v.m. ruimxegebrek veríTagen moeLen
inkorxen (red. )

Í,ENs c3 - QuLck c5 (21-0)
doà;: t{EsLEY 6n CHRIST.IAÀN.

Het was eindelijk weer een rustige wed-
Etïijd. heÈ ging heel makkelijk in- de 1e
helft daarorn was de ruEtand 7-0 èn in de 2e
helft"ging het ook goed en er ware mooie
combinaties Èe zien. iedereen heeft goed z,n
besÈ gedaan en dat volgende week ook.

In het begin van de t edstrijd wag heC
overwicht. van LENS zo g}.ooL, dat onze keeper
Jeffrey alle cijd had om met onze re6eïve6
in zijn eigen doelgebied een ander wed-
strijdje Ee organiEerèn. caap, gaap, Dan
ineenE een enelle uicbraak van Èsc en we
Etaan onverdiend meE O-1 achter. Kort daarna
maakE de tegenEtander even buiten het Etraf-
Echapgebied eert overEreding. Een slordig
muurt.je wordt gevormd en Koeman, pardon,
David achter de bal. Met een mooiè curve
verdh,ij nE de bal in he! doel: 1-1. Toch
blijkt BSc kijk gekiegen te hebben oD one
apelleEie. De 6Eand bliifE maar j--1. Maar
dan: Samir onEvangt de ËaI en meÈ een víerke-
lijk geniale lob scoorE hij 2-1. In de daar-
op volgende slolminuten onderneemt Khalid I

."VERSLAGEN
Vetllagen door epeTere ze7Í ge-
schreven zijn generkt mei een'r'
en wo:der: door on1 lecterlijk
ovefgenomen ;
houdt uv,/ werelagen kozt. Vle heb-

get .wàs pretcig om te zien daE heL Lean bij-
na compleet wad.
We hadden nu nog maar 1 invaller nódig. Ik
reken er dan ook op dat het vanaf zaterdag
niet meer nodig -za1 zijn om invallers te
moeEen gebruiken. Toch wi1 ik nogmaalo a1le
invallere bedanken voor de inzet die zij
hebbeir laben zien. De wed6trij'd werd ge-

, Epeeld op een zeer winderige avond en beide
partijen moeBten hier wel even aan wennen. -'

Rae deed dit eerder en voordat jullie wieten
wàt èr gebeurd wa6 atonden ju1Iie dan ook a1
met 3-0 achter. Door goede combinatiee over
de grond konden ju]1ie toch nog voor ru6t op
voorsprong konen (3-4). De Eyreede helf! wae
van minder kÍsaliLeit er werd teveef door het.
midden gespeald wau geen onruet brachÈ bij
RÀS. Door een tegenaanval en een fout(je)
achterin konden juI1ie weer opnieuw begin-
nen. Het spelbeeld werd alleen nog maar
LENS, door een prachtig doelpunt van Fred en
Omar die eindelijk na Èeken weer eens kon
Ecoren wèrd heE Eoch nog een verdÍende over-
winning, Jongen6 ale juI1Íe nu beter je
plaats-houdei dan wae-dib allemaal niót no-
dÍg geweeet. LET HfER OP.

I

keepers
kamp

CN 2 MEI

UIT- en
VERSLAGEN

UITSLAGEN

: i,ENs Fi,
I,ENS F2

LENS F5
IJENS F5

LENS ÀI
LENS 81
E.v.Hol1and B1
JÀC B].
I,ENS C1
DSO C3
IENS C3
LENS C4 :

Monster CI
Full Speed D1
LENS D3 :

LENS D4
Concordia D2
DEVJO E1
RKÀW E2
OSC El
Quick E6
vcs E6

SEV A1
vre&nburch. E}l
LENS 82
I,ENS 83.. .
'Leiden C1
],ENS C2 .. .
Quick C5
Gravenz, sv C3

I,ENS D2
BSC' 68 D2
HBS D4
LENS D5, .
I,ENS E1
I,ENS E2
TENS E3
LENS E4
IJENS E5

- RÀVÀ F1
-.Wéstlandia
- RKDEO F3
- LÀKWÀ F5
- GDÀ F5
- sv'35 F2

I,ENS F3
LENS F4

F1

0-5
1-1
7 -3
3-2

11 - 1
2-4

2t-0
3-4
1-1
3-1
3-1
5-2
6-L'
2-7
1-3

17 - 1
3-1
3-2
7 -1
6-0
'1 -O
9-L
8-3
3-6
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een solo door heÈ.rnidden en rondE fraai af:
3-1. D3', een Èechnisch vaardige naar vooral .
ook karakLervolle p1oeg. Ju1lie 6taan niet '

voor nietE bovenaan, boys.
P. s. Phí7ipe, ol étais-tu?
DEVJO - IJENS E]. (2-7) door: THEo

MeÈ'een nog wat zieke Yarkin en Riza begon-
nen t e aan de r^red6tri jd. Het werd een zeer
eenzijdig due1, waarin I,ENS veel
Éterker wag. Tot 0-7 werd er echter uitate-
kend gespeeld. Goed en Enel BamenEpel en de
spelers van D. wisten niet waar ze het moè§-
ten zoeken. HèE pogiEieEpel wordc eEeedB
beter, waardoor we veel balbeziE hebbdn, a1
moeE dat Eoms wac nauwkeuriger. L6uk ié heE
om te zien, dac er EEeedE wèer een andere
uiEblinker is. Nu was Rocky erg op dreef en
ook .Tordy Epeelde een goede wedoErid (verde-
digend geconcentreerd en aanvallend altijd
aanepeelbaar) . Ik ben benieuwd hoevée1 uit-
blinkers er a.s. zaterdag zijn!
LENS Fl - RÀvÀ Fl (7-1) door: RUUD van HERP

De IKANJERSI van F1 hadden vandaag heb lood
uiE de echoenen gghaald en stopte er een
paar turbo raketten in, de " NÀN.IERS I' van F1
begonnen weer oudererets be voeEballen, meE
prachtige co[Èinatsie'E, perfèct verdedi-
gingewerk en gchiccerende doelpunÈen werd
RÀVÀ meE lege handen naar huie gezondert.
Daujau (bedankt voor het invallen) keePte de
1e helfc, Volken de 2e he1ft, fantastisch

' gedaan herèn.- ir.roóD, Ilkay gr1 Rodnsy sloten
goed de achterhoede. UBut. vo1k6!1, DlEllan
maàkt.è heÈ .RÀvÀ zeer laeEig op heE mldden-
veld. À].fi de kleine gigairt; opeelde een
fantastiEche wedscrijd en Erok 2 maal het
net strak, Umut en Volkan scoorde beide 1

' maal . Rodney ecoorde 3 naaI. líatru61, werd d,e
trI(àNirEB! vatl de w66k, deze knul speelde mee
Ínet RÀVA en waE daar zeer actief bezig,
k1a6se jochiè, gefeliciteerd en bedankr.

'' veel epelerg van F1 vielen vandaag weer in
bij de andere F-teame. (Mannen, grote klae-
ee) .

LEIIS F2 - wastla.adlà F1 (6-0) ' l
door: S-oATERSIQOB

overepelen van Damjan, Alkan, örkaa en veel
loppwerk van Yuori, ChriEEos en Semi werd
het danook 7-0. DominÍc wilIen erij een gro(
compliment gewen. Hij wordt EEeeds beEer.
Jongenr blijf komen Erainén. ,Jé zieÈ gelui:
heE reEulbaat.

F4 - Laakkvrartlcr F5 (9-1)
. ,a'. , door: RICHÀ

.ra, dit LENS-tèam .gaat heel goed. Ook na de
winEer€Eop zijn we heE niet'verleerd om gor
Eamen te Eplen en dat gaat steèd6 bet.er. GI
dat vèrl,eden week werd overklaEÈ met maar
IiefeE 13-0 wAE het nu Lakwa dat met 9-1
'EscampI' met 9-1 verliet. fk heb ook de
indruk dat iedereen hèE naar z'n zin heèft
en dac is dan ook de reden dat het goed
gaat, Wel hebben we de laatste 2 weken wat
Epelera moetsen 'lenen' van andere'F-Eeam6,
waarvoor nog mijn dank. Jongens ga zo door
dan wordc het een mooi seizoen.

LccE goed hct kraDtj., dszc weak ataan èr
c6B aa.D.Èal Ep6lcrB vaÀ JulLio tBaE opgoltol
bLj de a.udorc E-t.rDE, kan jè Dlàt epelon
5eI dan do hoofdlèidor op I I !

LENS F5 -.SV'35 F2 (3-5).. door: leider GlrN:

Het wa6 zaEèrdag lreer een leuke.dag om te
voetballen, Giovani en Renaldo waren ziek e

Dylan kon ook nièE komen. celukkkig kregen
we verEEerking van F1 (UÍrut en Volkan be-
dankt) , We begonnen sherk en maakte 3 doel-
punten. In de 2e hèlft bracht de Cregen6Ear
der een èxEra Epeler in zodats onze besprokt
Cactiek r,íerd verstoord. We verloren uitein-
de).ijk de wedeErijd. Mickel en Michael heb.
ben goed ataan keepèn - UuèEafa en SerhaE
speeldën sterk. Ik hoop daE we a.s. zaterd.
weer compleet zijn. I.Iil]en juIlie we1 komer
trainen op de woenedagmiddag! !??

OVERIG T-NIEI'IíS door: Rtn D van HEI

LENS F2 won met gr.ote overmacht. van Í.1è6E1ar
dia, en leverdè 2 EpelerE aan F4, RoEàDo ar
Berdi bedankE, Quido moeet hefaas door zie!
Ee verEtek laten gaan, beteréchap, 1 spelel
(,Íawaed) waÉ,veel be laat, en speelde niet
mee, lees eeno góed de LENS-RBVUE. LENS F3
walsde over RKDEO heen, Í.ENS F4 (had 2 zie-
ken Ryan en Quido jongens van hart.e beter-
echap) , had'gee'n problemen nèg LaekkwarEier
en wonnen met grote cijfèrB. LENS 85 zander
de leider(e) en keeper Marvin won met groot
verechil van GDÀ, LENS was reuze Eportíe.f r
gunde GDA 3 goa16, Mike nog EEeedE ziek,
Serhats verhuisde naar F5, D.J. bleef zonder
afbellen weg, daÈ kan echc niet. Mw. Wil1en
Be waB vandaag de leidster, bedankt. vaor h(
invallen. Àvner èn Isha keepEen beiden een
halve partij..ÀIIe jongene hebben heel goe<
gespeeld. bedankt. LENS F6 stond met de rur
3-0 voor, naar verloren helaaÈ met 3-6 van
sv'35, v.,aargchi j nli j k hadden onze boys ce-
veel gegeven in de 1e helfE, ook had dit
team 2 zieken, de gebroedere Rijker€, jon-
genE van harbe beterschap.

LBNS F2 , IJEÍ OP I MEIS F2, r'ET OP ! I !

tJ

Woensdag moeEB de F2 uiL sPe1en tegen RÀS
(4-1) en hoorden van Eommigen dat F1 de za-
terdag ervoor had verloren. Het enige wat ik
Èoen kon zeggen was: 'doe je best jongen8'.
,fulliè zijn aan de weaErijd begonnen tegen
een Eeam dat veel beter voeEbaldè', maar wat
een motivatie hadden juIlie. !{ij, oudqre en
leider hebben genoÈen, De 4-1 overwinning
wae dan ook zeer zeker verdiend. Àfgelopen
zaÈerdag legen t{eetlandia, De tegensEander
kwan nieE door onze eterke verdediging heeir
en mec leuk eamenepel en prima keeperewerk
resulEeerde dit in een 6-0 ovèrwinniEg ' .Ton-
gen6 gefeliciteerd. Quido beÈer6chap -toege-
lrenEÈ en we hopen daE jè er a.e. zaterdag
weer bij bent.

ÉEN§ F3 - RKDEO E3 (7-O)
door: iullie leidera THEÀ en zIYÀ

De jongens zongen voordaE ze de kleedkamers
ingingen dat ze gingen winnen. En meE die
mentsatiteit gingien ze ook hets veld in. HeE
zelfvertrouwen BEraalde van hun gezichujee
af. À1 gauw was het 1-o voor LENS (gemaakE
door onze goalEjesdief Volkan en meÈ veel

- 12 - 'de LENSREVUE - bont u al tid van da CLUB .VAN 100?
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TERREIN en cLUBGEBoUW

sponcomplox "Escamp l"
Hengololaan 60O.
tol.: {O7Ol 366 13 14

, SEKO : §oniorBilaldelinq
S6nioÍon zondag / zaal

. W.J.M. Hoijnon, tol.: (O7O) 346 1O 88

. G.J. van der Kloij, tol.: (0174) 41 81 49

ALGEMEEN SECREÍARIAAT

P,F. GÍ6ne
Rogont6ss6laan 49
2562 CN Don Haag

tcl,: (070) 363 54 18

!.EDA!.IIE:
A.c.J..MiltenbuÍó, tol.r (O7O) 30 99 291
c.J. Alting, tel.: (o7o) 389 98 75

SECRETARIAATTOTO/LOTTO 1

G. Kemporman, tel.. lo174l .212602

SPONSOFZAKEN:
R. v.d. Hook, tel.: (01821 521353
H. KooyongE, tol.: (O7O) 397 72 94 .

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN .

A.'s-Grsvsndijk, tol.: lO70) 323 70 33

CONTBIBUTIE BETALING

POST.bank : . . 3367'11
RABO-bank | 129924229

BARKO: à

Sonloíon Zatrrdag
J.C. Ham, t6l.: (070) 387 96 87

......
DAKO: dam6safd6lino

- mw M, Bijkorb, tol.: (070) 367 78 76

JUKO : iouadafd€lino.. .r
P.J.M. v.d. Stscn, tol.: (O7O) 397 Ol 54

mw R.P, Bruijstons, tol.: (O7ol 397 97 22

..-.
_r' AKKO.: AccgmmodsÈecommissio ._ "!V:J.M. l'!aiinon, tó|.: (070) 346 1O.88

EKO : Evon6mont6ncomóissio
mw D, van Strion. tEl.: (070) 361 52 08

rnÀrrurns,
P- Bos. t€1,: (070) 368 03 62
E.V. Gans, tol.: (O7O) 397 55 59

1

van de redactie

Lever copij vóór maandag in : redactiebrieienbrs, clubgebouw of Ilengelolaan 981, 2544 GG Dm Ilaag
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. ' e-mail i aririltenb@worldaccess.nl / faX : (OzO) 30 99 293 (nieqw)
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EINDELIJK WEER VOETBALLEN
(1ang gewachl .....)

Het'-wàren gédenkwaardig
pen weekend. De srekker
.(nou snel) springen we
eerste gang is naar de

Een heerlijk gevoel komt over onsi- e!
sEaan maar een paar (voor die Eeams gchE
balen) afgelasÈingen op. Gelukkig sEaaE.
l,ENs er niet bij. Eindelijk weer eens
voor heE 'eggie' voetballen. HEERLLfK!I!

ceheel opgepepE en door het. dol1e heen,
kussen we de fieÈs, springen'op moedeï

de vrouw en zo begeven ons richEing com-
plex 'Escamp I'. In heE zuiderpark horen
se in de verte het snerpend geluid van
de scheidsrechtersfluitj es en op de
Hengelolaan aangekomen zijn duidelijk de
aanmoedigingen van de supporEers Ee ver-
staan. r'.'1 "..

De laan staaE weer ouderwet.s voI
meE. auto' s; in oirs clubgebouw heersE een
gezellige drukEe en scruikel je over -' -

. spelers en ouders .

Eindelijk weer voeEballenl ."

Lang geeracht, steeds gezwegen,
en uiEeindelijk heE. Èoch ge-
kregen .

uw reila.ctie

e dagefl, afgelo-
loopt. af en snel
ui E. bed. onze
Eelevisie.

Hec ding gaa
ogen wrijven
teletext INF

aan en de
zoeken we

-Tr{uÍg op.

slaap uiE de ,
,pgn . 6 03 van '

t.
d

I
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VOORZITTER:
J.G. Colpa
Tel. : (o7O) 394 19 74

SECRETARIS; r : -
P.F. Grons
Tet. : (07Ö) 363 54 18

LID IVICE.VOOBZITTER}
W.J,M. Hoiin€n
Tel. : (070) 346 10 88

'LlD: I .'' '. ' i;r t

P.J.M. ven don St6en
Tol. : (070) 397 01 54 ', ' .- ,rr.i" ,

LID: '.r:-
A.'s-Gravendiik
Tol. : (O7O) 323 70 33

prltrutucrneÉstsa :

G.J. van doÍ Kleij
T6l. : (0174) 41 8l 49

IJ

llf :. IINTRIBUTIE-AaHTERITANDEN
----- 

-zoals' u ook ondei de kop ' SENTOREN'
kunE. lgzen (even doen hoor), is er helaas
nog een groot. aantal leden dat een forse
contribuEie-achÈersEand heefl of diE sèi-
zoen zelfs nog nieEs heeft beEaald.'onze ' '

laaEsEe smeekbede daEeert .a1 weer van
Ewee weken àeleden en hierop is nog maar '' 'i '' '

nauwelijks gereageerd. De vïaag is waar' ' '

deze leden op uiE zijn. weer een klaag-
zang van de penningmeesEer die deze week
vreei een paai stroppen kon noÈeren in de
vorm van lekkages ín de keuken en weEte-
Iijk verplichEe vei l igheidsmaat.regelern
aan de lichtinsEallaE.ie à raison van Í
1..600, -- (niet. begrooE) eEc.eEc. Zou dat.."
.die leden nog inEetesseren? '

' .wie aé echoea paet, ËrefÍ.t hc;D ,u ,;, ,s! ' I :: -
betaà7t - odnLddeluik waat or.e geduTd ls
echE oÍt t i' '" .,' l' r'"'l-.
voor evenEule informatie over de achcer- '

standen ben ik,'s-avonds bereikbaar op

. Gerard van der Kteij, penningmeester

begj.nE om 14.00 uur. voor, de .vroege vo-
-gels èn echte voetballiefhebbers hebben..
wij nog een tip. Kom aI om 11.00 uur naar'
ons ve1d. Ten eerste.heb je alan.-nog, eeí
parkeerplaaEs in de buuit en bovendien ri kan je'LENS 2 zien speten tegen Teylin-
gen. Deze keer geen. voorwedsErij.d maar
natuurlijk we1 een loEerij van Kees Lut-'
Tot zondag op LENS.

, -_. -_HET BESTWR

-Dè voetballente. Iedér-
een Ín voètballa4d
heef! .eèn beàÈje in de
ij eËaeÈ gezeEen. celuk-
kig konden we afgelopen
weekend weer de wei in.
Hec was véïErouwd stu-
dio sport rond etsenE- -

-.- tiid. Han6 Kraav met de
" a'nàr'yees, . noe hËt ei -

genlijk nadaE-, je drie
"i;her

A1s aIles volgens planning verloopE wordL
nu op 17 Ínaart gestarE met heE opknappen
van aIle kleedlokalen op LENS. De werk- '
zaanÈeden lopen ongeveer door toE medio
mei. In dezè periode zullen wij steeds
een kleedlokaàl moeEen missen (ook in h.9t
weèkend).. Dit vraagE best we1 waE flexi-
bel gedrag van Erainers, leiders en spe:

' ters. wetlicht moeEen we soms zeIf,s uit-
wijken voor het verkleden.naar vcs en
BI"Íf. Meer- nieuws volgE.

I EruS.LUGDUNUM
I - zonaao a-s. sDeelE LENS 1 Ehuis Ee-
-J- - gen Lígdunum.- Een moeili jk Ee bespe-
'tpn tàgenstander meE een zeer sluwe spiÈs

, + ais Keós van Tongeren' De thuiswedstrij--. den leverden'altijd veel doelprinEen op en
-§-1 sbeccaculair voeLbal. Dat moet voldoende
.. ziirt voor veel Loeschouerers om a.s' zon-

da! naar LENS toe te komen. De wedsErijd

PKNAPPEN KLEEDLOKALEN

,'definiEieve" daÈum is bekend.

halingen hebt gezien, zou moetëh, waB
wi1 je nog meer?-Dè uitelagen van ons eer-
Bte (e! vierde) ,waren helaad nog niec he-
lemaal zoals we graag zouden wenaen. ce-
duld iB een Echone zaak, hopelijk komen de
befere reeultaEen nog wel dit eeizoen.
Migéchièn kunnen we een 'kabel' beginnen
mèt sÍgi- zijn achternaaÍn hoort ecÀt uii
onze vereniging.. De club van Honderd iÉ l

bereÍd hern in te lijven.nu hij wat 'proble-
men mec de wcs heeft..Kah hij gelijk wab
EchoenencontracEen (in het groene boekje?)
voor ong eerste afgluiten. Rob .fantden'za1
kunnen beniddelén meE Sigi of zijn zaak-
waarnemers niet ineer toegeBLa'an? wilE u
nieÈ eèn kabel beginnen meE de Club van
Honderd? wij zorgen voor dat beetje extra,
de glanE in de vereniging. Gewoon doen.
UiEepraak van'de week: Wie de voet,bal-
Bchoen paÈt, cerkE hem aan. ._ '-
cegroet, Henk HoppenbrouwerE. s - -
070 - 325 07 89:

p6.: André bgdankt, gelukkig -kon jij,
dankzij ontbetaalde bemiddeling, voetba].-
Echoenen lenen! .i

,,,. lirti.* 
_ 

,o.loi

c)
Jouilitdrufutlbor ttl uu ltttttdch- cn
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achcÍrak

Computercentrq{n

Fotokopieservice,

l{u ook: CANON dQitate totokopie

' voor maitinggemaJ<

Direct Mail

in kleur!

Kerketulnenweg 6

Tel. (070)3590707

2544CW Den Haag

Fax (070)3295168

p rinten
Yanacce

9iro'pt
htribco Itbv,Utie- lnnih§

U!.iverrouwde aclÍes voor ltet uoÍledrg ueruèrken'Jíln Li\,v matltngi

'adveralnde BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 22 februarí

Henk en Joop

Ellen Muns en Rina

. . i Rina

BiISPRINGERS GEVRÀÀGD

Marian Oemed en Ànita

Rina

í

{

openen

10.00 uur -

13 .00 uur

KEUKEN

sluiten

ZONDÀG 23 februari
.. ,1 .

openen TinuÉ en Henk

1O.OO uur . .-. . Rina

- BrirsPRxNcEnsesvRÀÈGD

13.00 uur Rein Heidel, Henk wuhl

BIiIS PRINGERS GEVRÀÀGiD

KEUKEN Nancy + bij springers

KLEINE BÀR Leen

SOEP/IiORST STÀND , . ,foop en Gerard
: . Ji:'

sluit.en :... Rina en Gerard

- zaterdag 22 manrt
"' is'er weer de

Kawrjas-

PLAYBACKSHOW
opgeven Yoor dze show kan je bii:

Diana van Strien (361 52 08)
Astrid ter Ltnden (361 61 43) '

ery jokey
avonden

Gezelligheid is altijd troef op deze avontlen.
De aanvang is 20.00 urÈ en worden gehouden
op de vriidagen:

28 februari - 7 en L4 maart

Uw gastheÍen z[in uiteraard Jan & Jos en het
bargebeuren op deze avonden ligt natuurlijk
weer in de veÉrouwde handen van gC LENS-
baÉenders Marcel en Henk,

W ffiLENS

wijdag 28 fehruari: KLAVERJAS, en JOKER AVOND 'de LENSREWE -.3 -



TENS
NIEUWE boriliponsor(s) LENS

In de komende I,ENS-revue's zullen de nieuwe
sponsors van LENS aan u voor gaan sEel1en. zoi
doende heeft. u ook een beetje inzicht in heE doen en laten.van deze sponsors, waardoor

SPONSOR CORNER advenentic

OTTO KORTEKAAS ;

PROIECT-'WON rÈr GSTO FFERTN G
Abeelstraat 15 .' Riiswiik

.:...,:..,.....,::..,,Í-9Li..-(Q7-9)..Í-?"?-.-{"ï"..I?..............;......

Èii nec ter ore komen wan benodigde diensten en/of middelen u allereerst aan onze i
sponsors denkt. veelal krijgen de mensen die àóngeven da!'ze lid qijn van'LENS een t

ii -'..._ . : r. r 'l',, . '-- :

Deze week wi1lgn-wij u een niet onbekende naam,. zeker. onder de oud gedienden onder ons,
onder de aandacht brengen. OTTO KORTEKAIS Èenc.'een loopbaan a1s actief.voecballer.
bij LENS en ook tegentuoordig is hij regelmaEig op ons terrein te signaleren:'

or.ro heefE een PROJECT- en WONTNGSTOFFERTNG's uèo.ijt'"r, :." sèr.stisd'ir, àu .

ÀbeBlstraat 15 Èe Rtjswljk (Ee1 . : .U,.L,399-53-59) . Zijt er in dit kader nog klussen die
bij u of bekenden van u gedaan moeten woiden, aarzel nieE om otto en zijn bedrijf naar
voren Ee gchuiven. Is dit telefoonnummer niet Ee bereiken, probeer dan'p6-5415551-6. .

Wij heten OTTO KORTEKÀÀS dan ook van harte welkom en hopen dat het rendement van deze
investering zo groot zal zíjrr dat hij nog tange tijd bij IJENs'zaI- blijven. ." ?

.. .,' i .o;
Heeft u ook ngg bedrijven.in, de buurt waarvan u denkt daE deze geÍnEeresseerd zijn in
sponsoring bÍj LENS, aaizel dan niet om conEact. op,.te" nèóen met de spónsorcommi ss ie ,
( telefoonnumme ts , zíe b1z. l tan de r,ENs-ievue), want NIET GESCHOTEN lS ALTIJD MlS.

,DE SPONSORCOI4MISSIE

GIJS LANGSDELIJN (tet sarlnah op 6choot) -.

Gijs beleefde afgeLopen zondag 19.45 uur t.huis zijn hoogtepunE
met een bord Nasi Goreng,van de exoEische Sarinah op schoot. Het
seizoen kan nieE meer kapoE. Gervoon weer sEudio sporE bij Ehuis-
komst. van de naziE bij r,ENS L. zalíg! Een jaar geleden moesc Gijs
nog foeteren bp.sEaàtsen en zijn bondgenoEen van hèE GroEe ;-À
voàtratgetd. pat i,s nu gàrr:.Lig. voorbij. Jan Met de PéE heefE ale 1'.

lichtzirinige voeEbalbestuurders éeq lesje in eenvoud gegevèn. llu
de clubs en de spefers nog. ' ' t_.

,r\. 1 .., r \
voetbal is een simpe] spe11et.je, dau door simpele figirren a1s cijs gevolgd moeE kunnen
erorden op huislijke t.ijdstippen. Daarom heefE Gijs de LENS - KLÀVERJÀSI"iÀIÀTHOi ook Iinks
laten liggen. Troef Nel ligE hèm'a1 elke nacht..wakker Ee snurken, Eelwijl hij Schoppen
z_es straks r,reer elke -z-ondag op heE. . voeEbalveld bezig ziet.

Tot zover de beursberichten. GI.]S LÀNGS DE IIJN

,Ja, hebben jullie daE ooX getàzena De Buisinessclub ÀDO Den Haag ziE vol met (oud)LENS-
ers. voorziEEer is tegenwoordig Henk de Haas. MeE. hem heeft Gijs nog in de LENS-jeugd
gerodrbuta. zè7f zegt hij dat hij vroeger als rechEshatf aardig koà batlen. cijs
herinnert zich Henkie a1s een st.evige bikkelaar, dit in E.egensEelling tot. zijn broert.je
Peter,'die als technisch begaafde -dribbelaar meesEal linksbuiten speelde. Een derde
broer was doelman. In het besEuur van de Businessclub zit. ook Gerard van aei vetde, die
nog sEeeds lid is van LENS, net aLs broer Leo, die de leiding heeft. over Verhuisbedrijf
"'E vèentje,. Dat beàrijf is opgebouwd door de helaas Ee vroeg overleden vadeï cerard,
die in LENS zeer actief is geweeèe, oider meqr a1s 1id van de ,feugdcommissie en de
Seniorencommi s s ie .

.4 ,dè LENSREVUE' atedag 22 maatt: LENS-PAYBACK SHOW

clnI s
d



(BIí@
Voor tel nummers: zie de colofon oo oao. I

advcnrnd€

SUDMETIER ZONWERING

zuiderparklaan25 DEN HAAG tel.z 323 35 62

c ontrib uti e - ac ht e r s tanden
Een groot aantal spelers.heeft een forse contributie-achterstand. Onze laatste smeekbede' dateert al
weer van twee weken geleden en hierop is door betrokkenen nauwelijk gereageerd. Wat beweegt
hen? Sturen zij aan op een speelverbod? Is dat dan de oplossing? Nee, want dat betekent onhenoepe-
lijk dat de betrokken elfallen uit de competitie gehaald moeten worden en dat de spelers die wel
hebben betaald én ook de club zouden worden gedupeerd? Vooral bij de elftallen 2, 3, 6 en E loopt
het aantal spelers met contributie-achterstand de spuigaten uit en mijn geduld is nu echt op. Ik weiger
ook als een bedelaar achter deze spelers aan te gaan lopen! Zij die blijven denken 'dat komt wel' of
'het loopt zo'n vaart niet'zullen van een koude kermis thuiskomen. . 

. 
: .

Voor hen waarvan de betaling deze maantt (februari dus!) niet [innga is, zal een incassoproce-
dure worden 'tngezet. De extra kosten die dit met zich meebrengt, komen ook voor hun
1sfusning. r.

DOE ER NU EENS IETS AAN EN ZEG NIET DÀT U VAN NIETS EEEF'T GEWETEN!

Voor eventuele informatie over uw achterstand ben ik's-avonds bereikbaar op telefoon 01'?4-418149.

' ., '

Sènior n--AAL
WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tiid thuis uit kles-sc zàel - scheldsÍech tet

na 24 teb 19.00 I,ENS 3 . - WESTLÀNDIA I 41772 . Oranjeplein N.N.
20.00 LENS 2 - WESTLÀNDIÀ 5 41113 oranjeplein M. vrijenhoek

22.00 LENS L - 'SNOWCÀ4P L 39867 Oranjeplein H. Boxhoorn

2O.OO CIIÀMPIONS I' - I,ENS 1 39855 ', Oranjeplein À. VeensEra,:
19.00 HÀIJVE MÀÀN 2 - Í,ENS 3 . 

-,. 41755 De SchÍIp N.N.

L9.OO vCS 2 . - LENS 2 4tlg4 Ockenburgh N.N.

}PilTELLINGEN en L\GGING van de SPORTHAj\JU ziin BEKEND

wo 26 feb

na 03 ÍEt
wo 05 Dr!

vr 07 nrÈ

wi'dag 28 februaÍi: KLAVERJAS- en JOKER AVOND 'deLENSREVUE''5-



Seniore ZATERDAG
UITSLAG(EN). , .'3 - 5

scheidsíochtet

' LENS 1, RFC' 95 1

- 4.
WEDSTRIJDPROGNAM.MA

.: .j i,,
datum tiid thuÍs uit veld

za 22 f.eb 14 . 00 WIK "1 ' '
rryo 26 feb 19-00 LENS 1 í!

za 01 Ílr! 14.00 MÀRINE 1

L\GG\NG TERRETN| ' .'': '' .

BIJAFKEURING': .. . ,..
:r

..,.,

AFSCHRIJVEN

-L. Ln jri., * ,
. , r.t- :t.33687 D. SchouÈen

:_

: r .' ' .t ; t

- Szw vriend. "u. wuii '. '. ; .

- LENS I . 33714 ,l. de Lange

WIK - zuiderpark '- 2e gedeelEe - t.el.: (O7O)

I,ENS 1

388 74 2t

' - tralneir ólt 12.45 'uur (rqet-ei) ';'. . r, : ':
;.t,,- verpllcht afbellen btj ntet;kóaen Èrairen tl

ri.r

(010) s21
(079) " 362

39 80
85 59

Fred Lancel
cerard Sinke '

Èe1 .:
rel .i

@ SenIOren ZONDAGa

aavo!toÀE1c
U I T S.L'A G E N

dh**no
VER}TIZHS

HMSH 1
LENS 2
vros 3
HBS 5
IENS 5
LENS 6
Í,ENS 7
RÀVA 7

'- ' r,ÈNs r; ' .- vros 2
- LENS 3r.._ LENS 4
- WIK 4
- HMC 3
- wP5 .
- I,ENS B

ríonderVelde
tYeentje '

.t . :è: , i... ,. ; ..

0-4
4.- O

4 -',3
5-1
3-1
3-3
4-3

Zlnkwt'Í 27
2544 ÉC Den Haag
Tcl,z O7O-766t114
Fax.: O7O-Ió75393

;

' ' . ZoeaetrnG€r' Tcl.. oi9-]6102,.r

** .trEtíS 4: _vaawege eea Èekott aaa Bpeleta lD LENS 3,4 eD 5 7s gekozea om LENS 4 ulÈ de
coapet,ítle Eerig . te'ttekkea.t aadez ovetteg fret be|'.okkea speJ-eis 78 gaasde
.. . : .i. _..t .-i ,. .-; r.. '. l

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiid thuis - uit scheldsrachteÍ veld

zo 23 feb IJENS 1
I,ENS 2
O8ÀNJEPLEIN
I,ENS 5

r.,ÈNs 6, 7

Straver
van Hoorn
Kraan

14.00
11.00
12.00
11.00

IJUGDT]NT]M 1
trvr,rNosN z
LENS 3
wP2

5561
7264
9124
10443

e[8

J
H
E
N N

v R

I
1

2

IJ
2

1

2

dt 25 feb

zo 02 $rt
.. 1,9.30 LENS t/m 23 ADO Den Haag. À1

14 . 00 LENS r - S,rC 1
11.00 QUICK STEPS 2 - IENS 2

N.N

,f. OosEerling
D. van viersen,.
F. Èen Brink
N.N. " :

N.N.*j':......
TRAININGEN NIET GESELECTEERDEN,:. ELKE DONDERDAG 2O.4S uur

11.00
11 .00
10.30
10.00

LENS 3
SVH 3
WESTLANDIÀ 9
OR. BLÀUW 3
I,ENS 8

RÀVA 4
ÍJENS 5
I,ENS 6

."ï: I

5604
'1317
915 9
10486
1220t
13654

6 - 'ae LtNsnrvue' ; . .- ; zaterdag 22 maaft: LEI-VS-PAYBACR SHOW

N. N. B.

I

, -; !.



OPSTELLINGEN
LENS 1r./m 3 ':
LENS 4 t/m 8,. :

AFSCHRIJVEN

vrorden dóor de trainers bekend. gèmaakt
als bekend

4q
Í,ENS
LENS
IJENS
IJENS
Í,ENS

4

5
6
7
I

À. de Groot
I.l. Hei j nen
F. Sekeris
R. Scholten
Z. Gungör

(070) 32s
(oio) .i346
(070) 323
(079) 351
(o7o) 390

Ee1
Ee1
Eel
Ee]
tel

15 50
88
30
16
33

10
t7
84
03

co[Èactpergoon wedatrljddag: Bert VierlLng teI.: 06 54 67 3L 54

':r

LIGGING VAN DE TERREINEN
2e gedeelte ceI. :" EEI. :

ORÀN.]EPIJEIN
GDA

zuiderpark
Madeste).n

(070
(070

- ?eq cE zql
- .397 90 L8)

OOGGETUIGEN SCHRIJVEN

Itr{SB - LENS (2-0} .' door PÀt L V.d.STEEN
.r..'Eerlijk is eeifil:<,'à1= ", een eIfial de overwinning' verdiànde' was het ".

HMSH. Toch hield LENS ze lang op 0 - 0. De basis was een gedegen achEer- :
hoede meE o..a. een,zeer sEerk spelénde Brian Linger en een..grote inzet
bij de rest. HMSH was echÈer slimmer en over de hete linie neE. iets
sterker. LENS kon opbouwend,/aanvallend te weinig brengen om de trainer
van LENS D1 en Cevens doelman van 1IMSH echt te . veronErus E.en. Dat vonden
veel jeugdspelers van D1 en D2 Eoèh wel'iàmmer. Helaas hèE was nieÈ
anders en Eoen 20 minuEen voor tijd HMSH de 1-0 scoorde r,ras de vredstrijd eigenlijk
gelopen. vlak voor het eindsignaal r.rerd heE door een schiEterend doelpunE nog 2-0.
Zondag vracht Lugdunum Ehuis. Weer een zware klus. Succes!

DAMES ' Voetbal Nieuws
IRAINING: vriidagavond van 18,15 uur tot 19.30 uur

AF§CHRf,IYEN: mw. M. §ikers, tel,z 367 78 76 (trsining en wetlstr[iden) '

de thuiswedstrijder worden gespeeld op velil 3 ' 
.

UITSLAG(EN) : LENS 1 BI,AT]W ZWÀRT 2 0-3

' Fl /MES GEZOCHT >>>> na veel gebet sEond er zondag gelukkig een compleet dames-
Lf elftal op het veld. Bellers en regelaars bedankt. Duidelijk is dat ei nog een-

..2 
"u.rtul 

nieuwe dames nodig zijn om het seizoen met een gerust. gevoel a{ té kunnen
maken. Neem daarom liefhebbers mee naar de EÍaining en kom natuurlijk zelf ook. Succes.

f,euS f - Élauw zwarc (0-3) ' '' '' door: JÀCKIE
Hoi allemaal, hier is Jackie. En ik moest deze week een'stukkie schrijven. we moesten
zondag tegen Blauw.zwari. Het ging we1 goed voor de eerste wedsErijd sinds lange t.ijd.
I,le hebben we1 verloren meE 0-3. De eerste 40 min. gingen we} goed, maar de LaaEsEe 5

min. van de 1e helft was zwaar.. ! (ze1f verzinnen) , want t.oen vielen er 2 goals, balen
dus, En in de 2e helft"was iedereen moe, dus viel er nog een goal', jammer genoeg: Nou
ja Eot a. s. zondag r.egen VrOS. Groetjes......

WEDSTRIJDPROGBAMMA

datum tiid thuis - ult w-nr. scheidstochter verzamelen

zo

zo

zo

23

02

09

feb

nrt
nrt

14,00 vros 1

14 .00 LENS 1
,J.

IJENS 1

sJc 3

LENS ].

N..N.

N.N.

75540 N.N.

10.30 VREDENBURCH 2

' vr[dag 28 íehruari: KLAVERJAS- en JOKER AVOND 'Íle LENSREVUE' 7-

09.00

13.00

09. r,5

t'



J rrlÍ@ VAN HET JEUGDFBONT

ALGEMEEN CONTACTPEBSOON en
Hoofdleider A en B jeugd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 Ol 54

Hoofdleider

Hoofdleidèr

C-jeugd:

E-ieugd:

HooÍdleider

Hoofdleider

D-jeugd:

F-jeÍsd:

Ruud Vereecken
teleÍoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 367 01 21

b.g.g.: 06 54 64 57 67

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 156
Ruud van Herp
telèfoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

AÍbellen vooi de wedstÍiiden: zo snel mogelijk, doèh uiterli,ik de avond voor de wedstriid :

" tussen 18.00 en 19,o0 uur. bij de desbetreffende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dag va-n de wedsÍijd op LENS, teleÍoon.366 1 3 14

(zaterdags vanaÍ 08.00 uur en doordeweeks Í 30 minuten, en niet eeÍd6Í, voor verzameltiid)

Aíbellen lraininqen: t 45 minuten voor aanvang van de tÍaining, alleen .op LENS, te.lgfoon 366 13 1 4

Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie.de hoofdleider op! -- :. ' I t'' '

AÍoekeurd oí niet ? Bel bi.i twi.ifel op
..:i:::::l;i::::r::n::==ir::;; -

zaterdag na 08.15 uur naar de L

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

(070) 367 05 22

sam.kelftal datum aan

A1 22 feb L4,30 sEv Ar (vr) 
. ,:l

.': 'V 1 . '.

Lemaireweg/H. v. Ho1
Buurtweg/wasgenaar

sp. p. Polanen/MonsEer
Kerkepolder,/Delft.

v3 .'
Brasserskade,/DeI fE
. À1bardastsïaaE

'oosEeinde,/voorburg
Kastelenring/L' dam
. . vlamenburg -. .

Sav. Lohmanlaan .
. DedemsvaarLvJeg .

Ehuis

Ehuis
uit

t.huis
Èhuls

uiE
uit

thuis
Èhuis
uit
uit'
uit.
uit.
uic
uiE
uiE

V1 13.30

11.00
12 .15
09.00

t

22
22
'))
22

Ëz
B3

c1.
c3
c + l'.

D1
D2
D3
D4

,D5

E2
E-3

E5
,F 1
F2

F4
, F5

F5

.' 22 feb

.: .22 feb
- , 22 f.eb

22' feb
22 feb
22 feb
22 feb
22 feb
24 feb
22 fëb
22 feb
22 feb
22 feb
22 feb

feb
feb
feb
feb

10.00
12.45
11.00
'09.30

;.
vredenburch' B1
H. v. Hol-land Bl
JÀC 81

Leiden C1 (vr)..- .
DSo C3 (vr) . . .

Quick C5'
Gravenzande sv C3

L2 .00
14.00
10.30

thuis'.'
uiE.
uit

(auto?)
(auÈo? )

v 1 . '." ., .":-09.00 
',v,Tuyll sÉ.park/z'mèer 11.15 (auto)

. . . v 3 :..-. 10.30
v 3 09.00

10.30
10.00
13.00
14.30
13.00
18 .00
09. oo
12.00
11.00
0g .45
09.00

09.15
08.30
12 .-3 0
14- 00
11.45
17.15
08.00
10.45
09.45
08 ;00
08.15

Monster 91 (wr)
Fu1I Speed D1
BSC', 68 D2
HBS D4 :
concoidia D2

DEVJO E1
RKÀvv E2
osc E1
QU]-CK tsö
vcs E5

(auto)
(aut.o)

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

f9b
feb
feb
feb
feb
feb

09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
13.00

09.00
09.00
10.45
10.45
12.30
12.30

RAVÀ F1
westlandia FL
RKDEO .F3

Laakkwartier F5
GDÀ F5
sv'35 F2

1

2

z
2
2

v

v
v

BTJZONDERHEDENz

*

*

aanwezig van de jeugdcommissie op zaEerdag 22 februari:
xl tér r,inden, P. v.d. Stean en B' vl'erling

lees de volgende copy eens GOED door!

'- 8 - ue tttsaevue' ateftlag 22 maart: LENS-PAYBACK.SHOW

' )')
22
))

.22

.22' '))

. Ehuis
, Ehuis
. thuis-. thuis
. tshuis
. thuis



*

*

*

is de cont.ribuEie aI betaald????
zaterdag op IJENS :

,:
öp vacanÈie van 1 t/m.8 maarE??.BèI dan,nu aL "de hoofdleider

Nee, doe diE dan a.-s

s , opstellingen,als vorisjë week met uitzondering van.:

0

0
0
0

0

o
0
0
0

I,ENS 82 :
],ENS 83:
].ENS CI:

LENS 81: - zonder
meE
meE
met
zonder
meL
zonder'
meE
zonder'
zonder
zoirder
meE ',.

s.À]aca en B. BekEas
M.Bssiad en P. Knorr
B.Bektas en A. Hammiche
M. en R.Ramautsar . .- r'":'..
N . curschke
R . PosEma ''
R.PosÈma (zie I,ENS C1)
N. Rampone
N.Rampone (zie LENS C2)
R. Rit.shsardjoepersad
M.Peerebóom '
I-KaSUI .t' | .

. \ L., ..., ..

+

LENS C2:

LENS
LENS
LENS
!ENS

D3:
F5r
F6:

mte

AFGEKEURD of NIET? '

weten ofhet voetballen doorgaat gelden voortaan onderstaande regels: . : t.i.r-.., '.I.."
. :,

Verzamel je voor'08.15 uur dan heeft bellen'geen zin. Kom naar LENS toe en is het voetbal-
len afgekeurd dan gaàt de leider met jullie tainen. . . .i"' , -: .'_

' i :,
Verzamel je na 08.15 uur dan z[n er 3 mogelijkhedeir om te weten té komen of je wedstÍUd

- de aÍkeuringstelefoon van de KNVB 06-35015009
- INFOTHUIS op TV, teletextpagina 603 (na 0E.45 uur)

A1 t/m F6 (minus C1) behoren binnen het district West 3 onder cabgorie 3. LENS Cl valt
district West 4, categorie 3. Zijn er individuele aÍkeuringen dan wordt Voor Ai t/m C4 in dit

-'t
I
I
I
I

I
I
I

i,r
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

LENS
onder

I
I
L

geval het thuisspelende elftal genoemd. D1 t/m F6 moeten dan naar LENS bellen (367 05 22).

SCHADUW PROGRAMMA voo?.22 februari

Bij ÀIGEEEÍJE ÀFREITRINC van het conpetiÈieprogramma gaan w
de elag! Thuieblijven iÉ er echt nieE, meer bij. .. t,[ij hop
leiderE) voor onderEEaand programmà:

,.1
en

met a1le Eeame coch acci-ef aan
iedereen te zien (epelere en

veld/lenein sam-k LENSelÍIal aanvano teoenstandef

A1
B1

c1c2
c3
D1
D2
D3
D4
D5
E1
E2
F1Ë)
F4
F 5,

I4
L2
13

30
30
30

RKSI/M À 1
RKSVM B 1
RKSVIVI B 3
VR I J
RKSVM B 2
TRÀINEN
RKSVM C 2
TRAINEN
RKSVM C 1
RKSVM D 1
RKSVM D 2
TRÀINEN
RKSVM D 3
RKSVM E 1
TRÀINEN
RKSVM F 1
TRÀINEN
RKSVM P 2
TRÀINEN

(auto)
(aut.o)
(auEo? )

(auEo)

(auto)

(auto)
(auEo)
(auto) '

uituit
uiE

MonsEer
MonSEeI
MonsEer

13.15
11.15
L2.).5

14
09
1')
09
11
09
10
r4
09
t0
10
L1
10, 1.)

'L2

30
00
00
00
15
45
30
00
00
00
00
00
00
00
30

uit .
inuis
uiE .

Èhuis
uit. .
uiE
uiE

thuisuit .

uit.
Ehuis
uiE .

tshuis
uiE .-.

thu is

13
08
10
08
r.0
09
09
13
08
09
10
10
10
11
72

15
45
45
45
00
30
15
45
00
00
00
00
00
00
30

Monst.er

/ MonsEer

F3
F6

5

Monst.er
Monster
Monster

MonsÈer
MonsÈer

Mons t.ex

(auto) 
,

(auEo)

(auto)

(àuto)

t/m E
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BEDANIíT SPONSOR '^;, :

LENS Dtr bedankt hierbij haar sponsor voor de prachtige tassen.l

HOTEL 'Campanile"
Gorinchem

"t€1.: (0187)' 625 877

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

J

r

ll IEUW9 vAN HET TRAINERSFRONT ,r,,> we zijn v,eer een paar stappen verder. Reno

ItI vort<irtli, nu noq rrainer van IENS D1, gaat volgend seizoen de C1-selektie trainen
I!"n leiden. .Ieróen Hoefnagel maakt de overstap van de D2-selektie naar de C2-

"efef..Èie. 
-iÈ.o Hoefnagel is aÍ jarenlang de trainèr van de E-se1ekEie en dit blijft' ook

;;i;;;à-;.i;;à"-'óènà"ót aatd. Nu-op zoek naar_rrainers voor de D-jeugd en wervolgens de

,è"É ,an de Eraiíersstaf inct. de keeperg;rainers invullen. Meer nieuws z.s'm.

v OORJAARSVAKANTTE >>>>> van 1 t/m 9 maarE hebben de scholen voorj aarsvakanc ie '
Een. mooie kans om nog eens lekker op vakanEie Èe gaan. Sr inoeE echEer.ook
gevoeEbald worden op 1en 8 maa.rt. Ons verzoek aan de ouders/sperers rs om nu

Ë-uà" a" hoofdleiaei door te geïen als'je óp f en/of 8 maarE niet aanwezig benE om

àtbatterr. wij kunnen er dan rekening mee houden

F ONTR1BI1TIE ,,>,, ae'opioep om èontri.uuii.e té betaldn leieit. "nàuwetijks resítca-
L , t.n oD. Snel zullen we met het bestuur rond de Eafel gaan ziEten om over dit

- 
pióUièe* re gaan praEen. De oplossing. ligt voor de hand en. zal. waarschijnlijk

*"raeí-àài-àire (íeugdÏ1edÀn *"t 
"àn 

cont;ibuËie - achtersEand. noà de mogèlijkheid
k;fí;;"-à; roor eé.r íader ce bepalei daEum in.maart te betalen anders wbrdt'er hen een
;ËËÍ- "; urainverbod opgelegd.- ook zullen wij niet schromen om een incassopfocedure.. Ee

iïàiÈ"". ..r,à.i f,er niet 2ó .reí kogen en beEaat-a.s. zaterdag kontant.op LENS. (lees
;:;.;.. à"k àe kopy van oíze penningmeester woor j-n. deze r,ENs-revue)-'

alvas
te vo

r' .. . :

" '-'. ,.'' ., . ,.. .'. ...':/.,ff
er zaterdag maar liefsE 12 spelers nieE óPkwamen dagen bij hun team.
eÍ sommige spelers Eoen ze gebelal !'rerd.en mooie smoesjes wisten te..'
verzinnen,
àLte niet opkomers een brief hebben gèklegen met heE verzoek om even Ee

verklaren waarom ze nieE zi jn gekomen. 1:'. , , '. , ! ,- ....

spelers die diE nieE deden a.s. zaEerdag geschorst zijn. ''

spelers die wel gereageerd hebben maar geen geldige reden hadden er deze
keer afkomen met een s Erafreservebeurt -. '
wíj diE nog allemaal zeer mild van ons zelf vinden-
wij tropen àaE. in her vervolg iedereen af gaat bellen bij _de- hoofdleider. I

er- zo'À 10 spelers pas op zaterdagochtend afbelden cerwijl ze dit aI '.
opvrijdagavond hadden kunnen doen bij de hoofdleideÍ.
dit zeer vervelend is omdat teams dan nog maar moeilijk kunnen worden
aangevuLd. . ,. il
er nog;10.ooo,- koncributie betàald moet worden door de ouderó van ^ onze
j eugal.
iríi-uisen ddt ièdereen meE een konEribut ie- achters t-and deze a.s. zaEerdag
komt betalen op LENS. (zie ook kopy hieïvoor- en voorin de LENSrevue).
er zelfs twee jeugdspelers zijn meE. een achtersEand van vorig seizoen.
deze E.wee vanaf 1 maarE niet meer mogen spelen- ..

r

' 
" werken. ": ""."

, .l , lr,pnS o+ ver.rolgèns met 3 - 2 wist Ee winnen. ' ..1- ".

,. .ïBWS C4 zaEerdag de komptimenten kreeg van de,Eegenpartij over hun goede en
' -,; sporEieve spel.' ' " 'rij (en' jullte leider ook) diE leuk vinden om te horen.

.', r,ess cr iauèrdag een knappe 1 - o overwinning behaalde op het steÏke trys '
." li'de overwinning dik verdiend was en C1 nu een göede sEap heeft gedaan naar
" . handhaving in de hoogste regionale kfas.'*ii 

"aoppË" 
deL deze kopy en hope.r- dut. we zaterdag weer allémaal kunnen

' voetballen. ' )" 
'' '"
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'. alT-',. &. r
VERSLAGEN

UITSLAGEN

feeBt Ios. De rusE8Èand was 3 - 1 en de
eindEtand 8-2i en dan te bedenken daÈ onze
tegenetander paE I wed6trijd had verloren.
Eed goed begin nèt. uitEEekende doelpunten en
een aÈerke verdedÍging. PROFICIÀT I

LBIg q4 - uolstqr C3 (2-21 door: UMUT.

we begonen de 1e he1ft. goed we hadden veel
. kaneen gehad en hun ook en toen haden we

pauze en de 2e he1fE Econden we 1-0 achtser
en ten 2-0 achEer en de laaEete minuten had
niewe geechoord en fredy in de kruising en'we bedanken abdoel en weely en criEEiaan dat
ze wouden "medoen

HVV À1
I,IesE landia B1
OIJIVEO 81
Graveniande 82
IJENS C1 .,

LENS C2 -,,
I,ENS C3
LÉNs c4 :,
I,ENS D1 ,.
Gravenzande. D1
I,ENS D3 ,

I,ENS D4
BSC' 68 D3
RKAW E1
HMSH El '.'
Te Werve El
wippolder EL
Gravenzande E5

F1

F3
F4
F5

LENS
LENS

, LENS
LENS
IJENS
],ENS

LENS À1
I,ENS 81
IJENS 82 , 

.
IJENS B3
IryS Cl' r
RKAVV C2
RÀS C3 --
Monster C3
vcs Dl
T,ENS -D2
sv'35 D1
Quintus Dl
LENS. D5

0
1
2
3
0
a

0)
0'
2
1
a

1
1
0
3
3
4'
2
0
6
0
3
1

-1

6
2
6
I
1
I
1
2
2
b
6
3
6
3
1
3
1
I
0
0
1
3
0
3

1

I

L

_P.s.: onze tegenEbander lieE via de jeugd-
commieEie het volgende weten: 'HeÈ waí een
prima, éporxiève woeEbalparLij en LEN9 c4 iB
een zeer gedieciPlineerde pLoeg. ' BestaaÈ er
een groter compliment? volgenE mij niet!

._.-' '-- ,' i ' ., .'.' - {ELJ§

- ],ENS
- LENS
- ],ENS
-, ],ENS
. LENS'j- RÀs F
. DUNO

VERSLAGE,N
versiagen door speleÍs zeTf
ge1cbxevea zijn gernerkt net
een '*' eÍ, wotden door ons
Tetterlijk overgenomen. (red. )

IJENÍI D3 -SV'35 D1 (6-1)
door: GUUS vah OORT sr.

lENg D4 - Qu{EÈiir D1 (3-2) door: tlÀRRY

Een koude wind maar a} in de derde minuut
een bpwarmertje van Ranlto: 1-0. ook al neE-
èèn laat IGaIid II mèt èèi1 paar fraaie ak-
tie6 zien daE hij bij D3 EhuiBhoarts. vervol-
gene epeeilt Eddie zich vrij en scoor!: 2-0.
,feffrey s, die fïaaie paeajea aan zijn mède-
epelera liep uit te delen, dachE nu een6 aan
zíc}Ize].f en EcoorE (meE'het achuerhoofd) 3-
o. Dan l-oopt Kha1id I rustig -de ba1
binnen:4-o: Thierry apelend op de voor hem
onwennige mid-mid poai'Eie handhaafde zich'prima en wiaEelde. in dE ruet met Guu6.
LaaEEtgenóemde sÈeetde cechni6ch aLerk, maar
mÍstè op een haar na eon verdiend doelpunE-
je. HeE overwicht van LENS i6 zo groot dat
Mark nogal eeng aI§ rechÈEbuiEen opduikt en
doeÈ daÈ nog goed ook. Nogi 2 veldedigero
noemen die ijzeroterk epeelden: Philipe en
David. Komen goed voor hun man en de paÈ-
eing ia prima. Daar gaat mijn vriend van het
eergEe uur, volkan: 5-0. Eindelijk een uit-
braak van SV'35, maar .reffrey P. redt moe-
dig. Dan een miBvereEand in onze verde- ' idiging: 5-1.
volkan kan diE nieE'pruimenr 6-1 (diu -is ,

eéhE de juisEe sÈandl). P.S. Rietish, waar
wae je ?l

E1

E3
E4
E5
1
F2

. - Quick F9-- GDA F5" '- HBS F6,,r .'
- RVC F6 ..

IENS C1 - I,VS C1 (1-o)
door r 'YVOIiINE,

I Lsrs c2 RKÀW C2 (8-2) dóor: LEQ

Na een Lange vlint.ereEoP hebben wà een'hee1
gedreven elfÈaI zien spelen. In de 1e helfE
hebben we veel kaneen gecreëerd. maar jammer
genoeg niet benut, IrVS kreeg vlak voor ru6t
een penalcy, maar gelukkig keek onze keeper '
de ba1 ernaa6t. In de 2e helfE bleven wij ze
onder druk,zeEten. Àf en toe lieÈen we een
steekje va11en,.maar dat leidde gelukkig
niet tsoE een tegendoelpunE, Door heL vegl.
inzet en nabuurlijk heel veèLtraining in de
winterstop kwam er in de Laatete minuut toch

- e-en nooi doelpunt voor one.. JongenÉ Éantas-
Ei6ch gedaan. We hebben genocen en ook ju1-
lie Erainer. Na afloop kwarn hrj glimmend de
kantine in, op naar de volgende wed6Erijd.
.Iu]Iie zijn al-lemaal, etuk voor 6tuk echte
KÀNJERS.! ! , ,!,

'Vorige'week kregen wij een brief van de
KNVB, met de mededeling dat wij (D4) rnet
ingàng van 15 februari wan póu1e gingen ver-
anderen. VIij glngen dus van de 6e klaBEe c
naai de 5e k1as6e B, dit. ia een pronotie van
maar 1ièfBÈ 11 poulen. Mijn mannen waren
,daarom ook zeer gebrand oÍí vandaag te laEen
zien dat ze dit ook indeïdaad waard waren,
en dab ze diE lraard zijn kunnen we wel zeg-
gen. ïn deze lopper moesten we alleen onze

' 6pitB cary mieeen, deze 1ag zíek. op bed.
Vèrder moesten wij in de 2e helfË Kavigh
mieeen gezien deze aI ziek aan de wedecrijd
begonnen wa6, Heren van harte beterEchap. De

'wedetrijd wae van een zeer hoog gehalte, je
kon deze r,red6tïijd vèrgelijken meÈ psv-Az,
(2-3) '!r,anL ook de heren van IrENs hebben Ia-
ten zien dat ze net zoalE AZ het laatèEe
beeEje extra in huie hebben. Klas6e heren.- Het was een mooie wedEtrijd, al]-e EupPorEer6.
konden zien dat LENS neB iets Eterker wa6,
net iets meer aan de ba} wae, en, neE i,e,ts

.J
ClsKÀ en JÀÀP

De'voetballers va; c2 zijn zo Ee zien goed
de wint_er doorgekomen. Zij zijn in veel
vriendgchappelij ke weds.tsrijden (o.a. op
kun6EgraE) goed bezig gewee§t. Nu vraB het
RKÀW die het ontgelden- moeEÈ. Na een ach-
tersf,and kwamen we pae goed op dreef en na
een miElukÈe penalty baraEte het doelpunten-
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meer duels wist.en Èe !,innen. DiE iB heE ka-

"àÈl"i "i".a.ré 
p1oeg. Haren niet aIIèén de

"|',ooort"t", 
maar- ook-julIie trainer\Ieider

ie'Léer troÈe op juI1ie. Ju11ie hebben we-
àà.ó. f.È".t zie-n àat er niet 11 individuele
epelere in het veld 6taan, maar een eenheid,

"à;t .lftal. Ga zo door heren, klaeee gevoec-
ba1d. r .-

RKÀlÍV E1 - LBNS E1 (3-1) Cóor:THEo

een Epannènde wedotrijd tegen een gelÍjkj
waardige EegenoEander. De 1e helft v,a6 dui-
deliik voor LENS. l.l€ kwamen voor, na een
schiËterende aanval over rechEE en Rocky
ecoorde.in de kruising. tedereen werkÈe kei--
;;;à-;; à"u ,.t nodis-ook, want RKÀvv werd -

Eteedg steiker. vooral Yarkin wae ovèral,
knap hoor. Een gelijkspel waE een terechte

"itèi.g, 
maar hËIaaó wèrden een PaÀr foutje§

achcerin afgestrafg en omdat LENS nog wat
kaneen onbeÉuE lieg werd het deze keèr èen ''

nieuwe epeler van F6 scoorde aIle doelpun-
. Een, MicËael v. H. €peelde zijn 1e partij en
--- deed goed zijn beaÈ, hij wiÉt heE publiek

uitótàkend tè vermaken met rare capriolèn'
' .fongene bedankÈ, narnèns RVC en LENS. À1 met

a1 heefE dezè hoofdleider genoEen, a.Ë. za-
Eerdag epeteri we allemaal weer oP LENS en

. probèíen we er weer een Ieu,ke 'dag ;ra.n.lee
maken .

wippoldtir E1 : LBNS El (1-3)

LENS F-NIEUWS

HIEPER DE PÍEP! À11e8 ging door. Dus we kon-
den weer gaan voeEballen. I'le waren bijna
compleeE. Gelukkig kwam Rodney en Umut on6
helien. Volkan kwan net ietè te laaE' t{e
gin-gen er hard tegen aan en dat deed de te-
IenËcander ook. Zè waren neE iets becer dan
ónze jongens. Dat viel niet zo op want jul-
lie gingen er steeds weer kèihard tegenaan.
zoaaÉ dé vonken eraf sProngen. rk vond het
een erg Epannende wedstrijd. .rongenB, aIle-
maal góed je best gedaan. Blijf zo doorgaan'

ÉBNs Fs - EBs F6 lo;aleerSelheftel le=AlOel
vandaag wae her eindelijk weer zover. Na- de
wintèrgtop epeelden de jongene hun eerste
wedetrijd-. ons team werd'verBterkt door Rod-
ney en Damjan. De jongenB epeelde gced over.
D..T. was ei'na lange tijd weer bij en deed
goed zijn beaE, Hij had er duidèlijk weer
iin irr.-Rodn.y.eri Damjan veroverde regelma-

. tig de bal van de tegèngEander. Nog bedankt
voór het inva1len. I6cha is behoorlijk oP
ziin knie qevalle;r maar voetbalde even later
g"íoon we.í door. Iecha iB een echbe LBNS
tijger.
ook Marvin ]aat zien daE zijn extra keepér-
Btïaininq vruchEen-af gaat werpen. ondanks
drie ba1len om zijn oren heeft hij er velen
Èeqenqehouden, En zo hoort heb ook. René en
afiar-epeelden de bal goed naar hun Ploegge-
nàotjes-af en zo kw?men we vaak bij het doel
van de ÈegenEtander. Helaas kregen ue er
geen eentje in vandaag maai duidèlijk ie daE
ér ""n sgórrenEeam aan heE onÈEt.aan i6' De
inzets was geweldig' Goed gédaan, jongèns!!!
van de Eègènpartij, die erg sPorEief wa6,
kregen de jongene een mini tom-pouce die
voloens mii erq lokker waE.
.ramíer dat-de Íeider er geen eenuje kreeg.

Eindeliik kon afgelopen zaterdag competitie-
,,redEtríÍden wordÉn gèspee1d, het waE Prach-
tiq voeÉbal weer duÀ konden onze F-6Pe1er6
zi;h heerlijk uiÈleven oP de velden'
F1 verloor meE o-2'van RÀs, de [KÀNJERs.rl

hidden waat.ehÍjnlijk tood in de ochoencjes
;;;a à. $redatrijd liep op a1le fronE.en niet
echt. l-ekker, en aIa,we one ook niet aan-ge-

'."ikt" afepraken kunnen houden, dan wordE
il; ;;q laàtig om aLe TENvI een wedaErijd Ee

;i;.;;; ',r"rg"ía. keer beter. Aan de- con-diÈie
lacr hei niel want bijna alle F-l ePelers

,àpéelden vandaag meeidere wedetrijden' KÀN-

JÉRS, BEDANKT. F2 won méE groE'e cl]terE-van
oUllo, o"X hier 2 spelere die 2 r'edEtrijden
.lc""iden. Gefeliciteerd en Bedankt ' Helaag
bieef I epeler zonder bericht weg, waarom???
ónze Fa kàn niet winnen van Quick, bij dit
Eean kwam 1 6Pe1er veel tè 1aaE, Iees voo-
ii"-n-<roed heË krantje. ook hier 1 ÉPeler

" ài; ;"í 2e wedeErijd-wilde epelen' BedankE'
F4 won 6impe1 van èDA, klaeae boye' Quido U'
van harte Éeuersehap.'E5 veÏloor Yan HBs

maar kreqen na de wedstrijd een lek\er ge-
É"t i" lr"í de tègenstander, dit mag vaker
oebÉuren. ,Mike É. van harte beEerschaP' F6

iÀ" """ 
Rvc, 3 epelera van IJENS (Serhat,

Jéroen en Dylan) speelden? meL Rvc mee, en
.""xi" f,"t ànze P6- Eoms erg lastig' rtnran de

door: IJEO

door: Ruud van Herp

. IJENS E3 - QuÍaÈ F9 (1-6)

i r ' .--1''-
EÈNs E6 : Rvc F6 (3

bIi j f
Staas
F5:

door: THEÀ

dóori ook THBI

J:

Na een verlengde grinterstoP eEonden we.-weer r

Ee popelen on het groène grras. tè beÈreden,
o. àr-ra voegbalkun6ten te vertonen ' -Direct
i"".ï-fr.t 

-Ë"gineignaal werd duideltjk dat-
wii .in de weóstrija zaten. r,ekker ÉeI op de
bal, qoed de duels aangaan en met eèn aange-
paEce verdèdiging (I'Iouter en Michael) . Leroy
in de goal -
(uitEtókend gekeept). Een 6terk bezet mid--
denvetd (r,t*[i, càrtoe en Taoof ik) en in de
Jf,'i;;-c';t;;t. Er werd sevoetbard afa nooic
tàvoren. Ée iuetetand wàa 1-t, na een heel
mooi goal van Nikki. In de 2e helft kwam
ièràv-a" verdediging versterken, ging Taoof-
ik.kàepen en echóof wouEer door naar het
middenïé1a. Nikki en carlos scoorden nog'
He1aa6 lieten AwinaÉh en Viehal ver6E-ek gaan
zonder af te belIen. À.8. zaierdag vroeg uiE
de verel, en ik reken op àL1er komgE' ,-

:.f

-1

Hè, hè, we konden weèr gaan voetballen'. He
waren helemaal campleeE, zodat er jongeno
bii Rvc qingen helpen (zij hadden er ce wei-
nià) . BedankE ':eroen (híj ecooïde zelfE
nogl , Oylan en serhaÈ! Àan ónze jongene kon
ie-qoed- zien dat zè uitgeru6t waren na die
Íanàe reeke van afkeuringen. ze voeEbalden
ieei et.erk. Renaldo gaf de cegenstander
ftink partij meÈ zijn bekende slidÍngs; Gio-
vanni verdeàigde goed, zodaE de tegenetandel
een hele kluif aan hen had; Michel ging er
goed Èegenaan en spaelde goed over; Umut !o!
Ëedankt voor hec invallen; MuEtafa 'voetbald€
ook weer Íjzer eterk. We hadderr in de 1e
helfÈ een Éeel goede keeper. Mlchael ie zijr
naam - ga zo door jochie en tot éIo! een
nieuwe àanwinst Imran - Iekker gevoeEbald er

zo doorgaan. Jammer dat Ftank én Mark
vreg gaan veel -succes gegrenet door de
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JERREIN en cLUBGEBoUW , ALGEMEBI SECRETARAAT

P.F. Gr6n§
Ragsntessolaan 49
2562 CN Don Hasg

tsl,: (070) 363 54 18

BEq&]IE:
A.c.J. Miltonburs, tol.: (070) 30 99.2911 ' .

c.J. Alting, tol.: (o7o) 389 98 75

CONTBIBUÏIE BEÍALING

POST-bank
RABO-bank

33671't'
129924229

Sportcomplox "Escamp l"
H6ngololoan 6OO

t6l.: (070) 366 13 l4

sEKO : soniorenaÍdolino
SonioÍen zondag / zaal
W.J.M. Hsijnsn, tel.: (070) 346 1O 88
G,J. van dcr Kleii, tol.: (O174) 41 81 49

SonioÍen Zaterdsg
J.C. H€m, tet.: (070) 367 96 87

DAKO : damesaÍd6linq
mw M. Rijkors, tel.: (07o) 367 78 76

JUKO : iauqdaÍd€lino
P.J.M. v.d. Stoen, tal.i (O7Ol 397 o'l 54

BARKo : Earcommissio
mw R.P, Bruijstons, tal.: loTol 397 97 22

SECEETA RIAAT TOTO/TOTTO

: q. Komporman, tol.t l0174l 212602

SPONSORZAKEN:

COORDINATOB TECHNISCHE ZAKEN
A.'s-Gravondijk, tol.: {O7O) 323 70 33

AKKo : AccommodótieóorÍímissie
W.J.lí. Hóijnen, tel.: (07O) 346 1O 88

EKO : Ev6nement€ncommigsie
R. v.d. Hook, tol.: (0182) 521 353
H. Kooyonga, tol,r (O7o) 397 72 94

mw D. van strion, tel.: (O7O) 361 52 08

TRAINERS:
P. Bos, rel,: (O70) 368 03 62
E.V. Gans, tel.: (O7Ol 397 56 5'9

T

van de redactie

Irver copij vóór niaantlag in : reilactle[rleíenbus, clubgebouw of Hengelolaan gtl, 25iH GG Den Ilaag
(wiizigrngen tot maandrgavohd mogeliik) ,

IJITERSIE II\LEYERTERMUN COPU :
J

maandag 20.00 uur in het klubgebouw wedstrijdverslagen : zondag 16.(X) uur

- e-mail ! amittmb@wortdaccess,nl / fax : (OzO) 30 99 293 (nieuw)
(op maandag uiterliik tot 1E.30 u

DE TELEURSTELLING
(dè EtrohalE)

HeE is heE begín vorige week; meE sornbe-
re blikken kijken een aantal mensen in
ons clubgebouw uit. heE raam. Er lopen
terreinmeesterg.van de Gemeente over ons
complex. ze prikken.meE een stok in de
grond. MÉrten, prikken weer en lopen ,

hoofdschuddend naar het volgende veld.
Er kan nog nieE gerold worden. Op de
radio zijn de weersverwachEÍngen Ee ho-
ren en prompt va1len spontaan de eersEe
regendruppels uiE de lucht. De volgende
dag liggen onze veldeí, ondanks de goede
drainering, er slechE bij.
Iedereen hoopt op die ene strohal-m, eraar

menig voetbalvereniging Éich maar aI te
graag aan wil vastklampen. Die sErohalrn
komE op vÍijdag. De soÍnbere blikken van
heE begín maken plaat.s voor een brede
glimlach. ER WORDI GEROLDI I Weliswaar op
2 velden maar er kan gevoeEbald worden
op ons complex.

Opeens is heE 'alle hens aan dek'. Onze
lijntrekkers moeEen aan de slag. Snel
een Eelefoontje naar onze Eerreinmeester
.Ioop én in eeà mum van tijd staan er
kaarsrechEe lijnen op de vetden. Dan
volgt. de EeleursEeILing,

Ibent u al lid van DE CLUB;UAN 100? Ae LENSREVUE'
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>>>>> een blik 'op EeleEekst en een Eele-
fooncje leerÉ ons dau (hoe onbegrijpe-
lijk het ook is) de KNVB alle wedstïij-
den in ons distsrlcL voor a]Ie caEego-
rieën afgelast heeft. I .
Wel mochE er, meE toestemming van de
consul, vriendschappe 1ij k gespeeld wor-
den. En daE $Jerd er dan ookl

wij hebben gelukkig een meer dan pÍima
jeugdcommissie en werden er in
een korE Eijdsbestek veel wed-
st.rijden op LENS geregeld. zo
werd heE, ondanks de tefeur-
stetling van geen compet ie -
vóetbat, toch een heerlij k
voetbalweekendj e . uw reilach

.5' ^G.

advenende

samenstelling Bestuur

VOORZITTER :. ' '
J.G. colpa
Tel. : (070) 394 19 74

SECRETARIS: . ,

P,F. GÍens
Tel. : (0701 363 54 18

," i,"";]:ï i, '' 
Éd$,.",,i ,''d'

LID IVICE.VOORZITTERI
w,J.M. Hoiinen
Tel. : (070) 346 10 88

Llo:
P.J.M. van don StBon
Tol. : (o70) 397 O1 54

. LID:
A.'s-Gravendiik
Tel. : (O7Ol 323 70 33

't
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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À AAT DE BAL WEER ROLLEN ???

ltr :xffilàjl.:'l.B:,:'ïï:f,:: B:ïà:BE"
"- was uit de grond. Mets man en macht wer-

den de velden gerold. DaE eas hard wer-
ken maar ook LENS profiteerde er van.
BedankE gerneenteererkers, van Escamp ! ! !
HeLaas nog geen cornpet i EievoeEbal $ranE
daL werd"toch alsnog afgekeurd ???
Overleg met onze consul leverde Eoestem-

.ming op om op veld 2 en 3 Ee spelen.'SneÍ wèrden èr oefenweds Erij den geregeld
door dé jeugd- en benioiencómmisé ie . 

-nar
was klasóe It rinaetiSr ireer eenà leven '

in ons clubgebouw en op de velden. HeE
moeL nu maar eens afgelopen zijn met. 'de
afkeuringen.

lbor nt ltotttlclt- et lanilittlruhxrl

.:
d s ruÍ c híÉ,iupi(í qsir(kJJrtjc\. tïftrrÍcn, .n!Étorjo.n. rcrtin*r3ÍÍi.r

itrh'lc'rm. ën Aëbintrrèk.rnics kunr ri hii onr r.àchr. 
-

èri*in.Íl[ritd èÍ.rÍ!ir.$ à,r4r.*&ffií

HET BESTW

I-l rnsu - LENs
Fl af= de weerqoden het toelaten her-t-.----=-

-vat 

ook LENS 1a.s. zondag de com-
peEitle. HMSH is op de vrederustlaan de
tegenstander. Een heuse derby derhalwe
en een mooie. gelegenheid om eens te ko-
men.kijken hoe LENS 1 overv,inEerd heeft.,
zondag t.egen Slikkerveer zagen wij ze
een acceptabele lredstríjd sp_elen. De 2
1 bverwinning was dikverdiend. Tegen
HMSH spelen is echt.er andere koek. :

Veel àucces I

PEI,ININGMEESÏEB :

G.J. van der Klèij
Tel. : (0174) 41 8Í.-49

. ': :,:
Er is gelukkig weer gevoeEbald, allemaal voeEbalvers lagen in de .

IENSrevue, dus daarom maar een kore sEukje van de CIub wan Honderd.
Desondanks kunt u ger.roon 1ld worden wan de CIub van Honderd. .

Uitspraak -van de week: praat

Gegroet,
. !r_

ps.: NieE nu ineens allemaal
niet werwerken I I !

NEt ninder en zeg wat,neer. : ., : -

Henk Hoppènbrouwers ,. tel.: (.070)

lid.worden bij zo'n korE stukje;

325 07 B

dat. kan iI

2 Ae LENSREVUE' jeugdspeleÍi be en de L:ENS-AFKEURINGSLUN: 367 05 22

ws uit I
TI

e bestuuÍskam

a
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adrcpak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook cANoH un'fl.,[ïffi*"

voor mailinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6
Tel, (070)3590707

2544CW Den Haag

Fax (070)3295168

Pr,nten vanacce
rO'pfgicont ftbv.ributie. l4nirrg

lJw ver rotlt cle a(lÍes voor liel volle{l ! veÍ!^/etken van uw'mirllihgs

advenEnde

openen

10.00 uur

13 .00 uur

KEUKEN

sluiEen

,.. BAR NIEUWS

BAB ROOSTER

' zÀTER-DÀc 15 februarl '

.Henk en Joop

lnge, Jenny de Groot
E1len Muns, Jac, Taal

openen . .

10.00 uur

13.00 uur

ZOIIDÀG L5 f,ebruarí

Inge, .ran Lamers

. Marian oemed

Jan Lamers

Tinus en Henk

Steven en Rina

Nancy 'én Rina

bi1 Bprirrg.r" g"rrl"rgà I I

KETKEN PeEer en El1ie

sluiten Rina en cerard

KLAVERJAS- en J OKERAVONDEN
;,

Ze gaan maar door die 'Ían & ,Jos. Nog maar net bijgekomen van de
kaaiEmaraEhon en hup de volgende klaverjas- en jokeravondèn zlJn
alweer een feit. Door het volle LENs-programma (ja, zeg nu niet

28 februari 7 e[ 14 Daart.
NoEeerE u heE even in de agenda? ! Meer nieuws in de volgende LENS-revue.

Evenementen Commissie

ffiPTAYBACKSHOW
Zoals jullie ,"tln i" dè in'schrijving weer begonnen
van dit LENs-evenemenE. Deze wordt. gehouden op zaterdag 22 maart. ÀIs
je mee wilt doen, geef je dan op bij Diana van Strien (351 52 08) of
Àstrid Eer Linden (361 61 43) . ToE op heden zijn er al 12 acts
ingeschreven. Dus wacht niet te lang. voor degene die zich aI qpgege-

ven hebben of nog gaan doen is het. de bedoeling daL er Ehuis geoefend wordt. ook voor
de spullen, die Je-nodig hebE voor je acE, moeÉ 3e zelf zotgei, rnleveren van de muziek
hoor je zo spoedig mogelijk. Opgeven kan nog EoE zaterdag 15 eaart. Meer nieuws vo1gE.

hent u dl lid.vdn DE CLUB VAN lOO? 'de LE SREVLLE - 3 -

. dat LENS nieE bruist) zijn de volgende vrijdagen gepland:



is,ë, IÍ@ Vo r telÉÍooÀnumnle -§: 7ie .le eolofon n neo 1

advert€nde

.. SUDMEU ER ''.
_: -:-\ij'.. '.

ZONWERING

zuiderparklian 25 DEN IIAÀG tel.z 323 35 62

Senio en. L
,i

WEDSTRIJDPROG,RAMMA

tiid thuis klessa 'zaal hterdatum

di 18 feb

:

Ioa 24 feb

19.00
20.00
21.00

wo

ma

wo

vr

25

03

05

0't

f:o
IFE

Drt,

D.rt

I,ENS 2
],ENS 1
I,ENS 3

- NOORDZEE 4 .- 4:-087 OranjePlein
_ SNOEKIE 1 

" 
r.a_, 39950 .r Orànjeplein

- OSC 3 .4L'746 OranjeP1eÍn

C. de Bruij n
c. de Bruijn
E. Hart.gring

.N.

. vrij enhoek

Ofanj eplein . Boxhoorn

orani eDLein ,
'r I t

. VeensEra

_ 19 .00 LENS 3
20 .00 LENS 2

ÍIESTLÀNDIA L 4L772 Oranj eplein
wEsrr,ÀÀlDrÀ 5 .4]..-1i9 : ,, oranjepreirr

N

I
ï
À

22.00 ,,ENS 1

. 20.00 C}IÀMPIONS 1

sNolllcÀI]rP I
LENS 1

" 39867

, 39855

i
19.00 HÀLVE MÀÀN 2 , -.. LENS B 4L755 De.Schilp N.-N.

19.00 vcs 2 - LENS 2 41094 Ockenburgh .N.N.

OPSTELLTNGEN en L\GG|NG van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

{

Se ioren ATERDAG
WED.STRIJDPROGRAMMA

za 15 feb 14.30

ia 22"feb 14.00

wo 25 feb 19.00

BIJ AFKEURING ,

I,ENS 1 .

I4rK I
IJENS 1,

LENS 1

szw

- 337r1
.::.1 .
, 33687

D. v.d. Zwan

D. SchouEen -

Ee1 ..:
te1. :

(010)
(079)

521 39 80
362 85 59

- . RFC' 95 1

-vriendschappe I ij k
, i - -t 'i ' -':r'.

- Ëra{nen oE 12.45 uur (net À1) -.' I
: yérplicht ëfbellen hij niet koo'er tralnen ! !

AFSCHfrIJVEN Fred Lancel
cerard Sinke

jsugdspeleo bellen'de LENS-AFKEURINGSLIJN: 367 05 22- 4,'ae LENSREvUE'

(

i

f l



Sen
aore zo D G,}

@
ralvàrÈoEÈIc

'li: 
"r 

'

i+
'-ri

11

:-

.00

.30

.00

SCHADUWPROGRAMMA'. :,'
r 1 ...

SCHEVENÍNGEN 1. - Í,ENS 1

SCHEVENINGEN2-LENS2
. overige teams TrÀINEN

,
UITSLAGEN

SLIKKERVBER 1
SIJIKKERVEER 2
QUICK.
DEI,FT

LENS T
LENS 2
],ENS 4/s
I,ENS 8

,-1
1-4
4 -.4
,-q

WEDSTRIJDPROGRAMMÀ
scheidsíechter veld

VonderVelde
tVeentje #**no

H}i.IHS

Zlnkrtcrt 27 ,
25+4 ÉC Dcn Haag
Tel; 070.166lll4
Íax, : o7O-3675391

Zoercrmccr
Tel.l O79-161O231

datum tlid thuis uit

zo 15 feb'

zo 23 Eeb

- LBNS 1
-,.vros.2
- LENS.3
- I,ENS 4
- Í.lIK 4
- HMC 3
- wPs
- . I,ENS 8

'.:--
Mank
vis
IJEMCKETE
de Kler

Straver
wan Hoorn
Kraan I :.
van tieshouE

!4
11
10
12
11
13
iI

55 94

9t62
942't
L0479
L2L96
45035 -
46726'

H.
H.
H.
M.
N.N
N.N
N.N
N.N

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

HMSH 1
I,ENS 2
vros 3
HBS 5
IJENS 5
I,ENS 6
LENS 7

1

2

rr.oo- navt' z

L,ENS 6, 7 eD I

Í,ENS 1
I,ENS 2
ORANJEPIJEIN 2
GDA 5
I,ENS 5

5561
7264.
9t24
9383
10443

14.00
11.00
12.00
íz.oo
11.00

- I,UGDUNI]M 1
- TEYI,INGEN 2
- IENS 3 ...
-.IENS 4 '..

- WP2

À. de Groot
w. Heijnen
F. sekeris
R. Scholten
z. Gungör ,

VRIiI

J
H
E
N
N

2
3

70
94
60
,18

52
09
r9
51

7
1

,N

TRATNTNGEN N1ET GESELEKTEERDEN :' ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
IIENS 1Elm 3 . :
LENS 4 r./m I :

AFSCH.RIJVEN

Í{orden door -de trainers bekend gemaakt
al-s bekend

a
T,ENS 4

],ENS 5
LENS 6
I,ENS 7
IJENS 8

(070)
(070)
(070)
'(079)
( 070)

346
323
361
390

i t:." : '-

325 15 50
10 88

Ee1

tel.
EeI.
Ee1.
EeI.
tel.

30
16 -
33

r7
84
03

" | | ; i.. -'i., 
i r ^y...r'... ,ï :j.

conÈactperaooa wedatr-ÍJ ddag: Bert vÍerllng
.:

VAN DE TERREINEN
vrederusElaan
Melis Stokelaarn
DaaI en Bergselaan
À. KorEèkaasplanEsoèn

- tel.: 06 54 67 31 54

.|\
LIGGING

eL
e1
e1

L

f

(070)
(070)
(070)
(070)

367
367
358
397

HMSH
vros '

HBS .

RÀVÀ

bent u al lid van DE CLUB'VAN 10O?

Escamp fI

'de LENSREWE - 5 -



ES Voét al Nie sr-

TRAIIT{ING: vrijdagavond van 1E.15 uur.töt 19.30ruur
ÀFSCERIIVEN: mry. M, §ikers, tel,:367 78 76 (training en wedstriiden)

'., de thuiswedstriiden worden gespeeld op vóla'3

datum

WEDSTRIJDPROGRAMMA ,...r'r ,. t;j1 i. r

tlitl thuis tet

, zo !§ feb

zo 23 teb

-'. ,;.':".r.r .. :
14.00 LENS -1": .r"f .-.i , - , BLÀIrW ZWÀRT 2

10.00 vlos 1 -- LENS 1

N.N. 13.00

09.00N.N.

7 IJN WF .E! -{+!AR V9O..R ?? >,>>>> zondas hervaEEen wij na een re range winrerscop
Ií lirl!:!ijl1,l]f weer de'compeEirie. of we er klaai voor zijn is nos maar de vraas.

; : De opkom-st-bij de training is zeer mager Èe noemen en bovéndien hóren wii steedó..oaE een aanEal dames er_mee zijn gestopt. schrifEelijk opgezegd is er echter iog nietdoor de meesEen. op de. tedenlijsc suaan nog-steeds t<éuri!-rz íamen. wij topen aàr àÈredames ons niet. in de steek lateri. ptaak het-Éeizoèn dus nétjes af en k;fr a.è. .vrijdag
eens allemaal trainen. zondag Ehuis tegen Bfauw zwart.mei Éop.ii:t .Ë-" volledig É"uË tlt{eeE je nog een kandidaat speelsteÍ neèm haar dan vrijdag eui:" *ée nààr ae traÍnint.

,i.';t l, Ií@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en
HoofdleiderA en B jeugd: Paut van den Sreen, Chopinstraat 103, 2Sb1 SV ben Haaó; i.t. SóZ Ot S+

' 'Hoofdleider

, Hoofdleider

C-jeugd: Ruud Vereecken
teleÍoon:.391 04 89

E-j6ugd: Leo Straub

Hoofdleider D-jeugd: Harry ter Linden
. '. '..' telefoon: 06 52 7OO í 56 . 

l

telefoon: 367 01 21
b.g.g.j 06 54 64 57 67

Hoofdleider F-jeugd: Ruud van Herp' releÍoon: 367 98 58
.,'. 

J 
* \,..,...,:,. r; ï.. \, .ï., .?.g:gii !f .§a +0 +o so')

ffi;il; ;;;;;;;;ii;;; ;; ;;;;-,;;;il;;"ffi ;#il;";;;;. ;;;;;;ö ;
. tussen 18.00 en 19.0o uur, bij de desbetrefÍende hoofdleideÍ.

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, telefoon 3ó6 I 3 14 ?- ' '- r
(zateÍdags vairàf o8.oo uur en doordeweeks + 3o minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

Aibetlen traininqen: i 45 minuten vooÍ aanvang van de training, alleen óp LENS, telefooh 3OO' ta t+ 
-'.';'

Vragen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op! l

.-4f9*Ecrd-eÍ-qel_.i..-e.-el.-Qii.-lWiiÍgl..gp.-i9l-6j9-qg.na-.-0--8-,1.1...q.yt.$._ul.-a_-,_-LE!-!-q:.a-Í.tsgy.tit_-s.:lÍI1-Í oTol 367 ós 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD
. Jr:, - * q' l'. !,

elÍtal datum aanvano tandet sam-k

(Hw)

(aut.o)'
(auto.? ) -
(auto?)

À 1 15 feb 14.30 lÍllv A1 uiE Hoogenhoucklaan 13.15

feb
feb
t et)

. '15

.-., J,)

. r 15

.B I.
.B 2
B 

-3'

C1
c2

14.30
r.2.30
10.45

r-3.00
09.30
18 .30
1r.00

westlandia 81
OLÍVEO 81 .' :
Gravenzande vv 82

Hoge BomeÉ/N'wijk
Pijnacker

cem. sp . park/cravz .

uit.
uit
uiE

13.00
11.15
09.30

11 .45
08.45
r7 .45
10.30

15 feb
L5 feb
17 feb
15 feb

t]VS C1
RKÀW C2
Feij enoord
RÀ.S C2

D1

thuis
thui s
thuis
Ehuis

v
v

1
1

: 6.- 'de LENSREVUE' leugdspelers betlen de LENS-AFKEURINGSLIJN: 367-05 22

l
D

- 1.



c4
$IEDSIRTiTDPROGRN{!{À À-B-C-D-E eD F JEUGD (vervolg)

Ehuis
uit.

15 feb
19 feb

09.30 Monster C3'
18.00 . RÀS C2

15
r-5

v3.
Àlbardast.raaE

. v1
. sp . park/Gravz
. v3
. v3,
Benthuizen

09.00
17.00 (auto)

feb
feb
feb
feb
feb

feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb

15
15
15

15
19
15

15
L7
15

15
15
15
15

D1
D2
D3
D4
D5

E1

E3
PA

E5
F1
F2

FJ
F4
F5
F6

11
10
13
t4
08

.00

.00

.30

.45

vcs D1
Gravenzande
sv,35 DI
Quintus D1
BSC'68 D3

D1
Ehuis
uit

Ehuié
thuis
uit.

thuis
Ehuis
uiE

Ehuis
ÈhuÍ s
Ehu is
E.hu is

Gem
10.00
09 .30
12.30
L4.00
07.30

09.00
17.30
09.00
10.00
11 .00
17 .15
08.00

(auto)

( auEo)

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

(auÈo)

feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb

10.00
18.15
10.00
11.00
12.00
18.00
09.00

uit.
uit
uit
uit
uiE.
uit
uiE.

RKAVV E1
RÀS E1
}IMSH E1
Te Werve El ,
wippolder E1
RÀS E2
Gravenzande \ru

Kast.elenríng,/L' dam
kunstgras

. Vrederustlaan

. vredenburchweg
Oude Laan/De1ft.

kunsEgras
Gem. sp. park,/Gravz .E6

15

19

09.30
09.30
17.30
1.1.15
11.15
13.00
13.00

09.00
09.00
15.45
10 .45
10.45
L2 -30
12.30

RÀS F1
DIJNO F2
RÀS F1
Quick F9
GDÀ F5
HBS F5
RVC F6

v2
,_v2

kunstgras
v2.
\t)

BIJZONDERHEDEN.
aanwezig wan de. jeugdcommissie op zaEerdag L5 februari:'., ,r. Muna, O. t".al en R. V€reecken

lees ondersEaande copy eens GOED door

zijn er vragen/opmerkingen neem dan 's-avonds contact op de
hoofdleider

ís de contribuEie a1 betaaLd? Nee? .... doe dÍt dan a.s, zaÈerdag op LENS l.!!

opqteLlingen aIs vorige week met uitzondering van:

*

*
*

3)

*
* I

0

d
0
0
o
0

0

o

LENS

LENS
]JENS
T,ENS
LENS
IJENS

LENS

],ENS

E}I: zonder
met

B2t meC
83: met
CIr '. zonder
C2: meE
F4: zonder, meE
F5: zohder
N.Gielen s.v:p.

F6: zonder
met

S.ÀIaca,B.BekEas en P.Kncrr i- .
M. Essiad
B.BekEas en À. Hammiche
M. en R. Ramautar
D.Gonegh :

IJ . Wormer
,J.in 'E HouÈ
S.Baran . . ,r "'' -
À. Bekdur

konEakt opnemen met de hoofdleÍder M
S.Baran (zie bij F4) en F.Scaas en M.Staas
I . RasuI

afgekeurd of niet ??

1) verzamel je voor 08,15 uur dan heeft bellen meestal geen zin. Kom naar
en..is het voeEballen afgekeurd dan gaat de leider meE juIIie trainen.

2) verzamel je na 08.15 uur dan zijn er drie mogelijkheden om Ee weEen Ee
. . je wedsErijd doorgaat of nieE t.w:

Om Ee.weten of heÈ voetballen doorgaat gelden voortaan cnderstaande regels:

- de afkeurings Ee lefoon van IJENS: 3670522-
- de af keurings E.elefoon van de KNVB: 06 - 35015090.
- fnfoEhuis op Tv Eeletextpagina 603 (na 08.45,uur)

7

LENS toe

komen of

T,ENS À1 E/m F6 (minus LENS C1) behoren binnen het distÍicE l{est 3 onder categorie 3.'
LENS C1 valt onder disE.rict. West 4 categorie 3 ! ! Zijn er individuele afkeuÍingen dan
wordt voor À1 E/m C4 in dit gevat het Ehuis-spelende elftal genoemd. D1 t./m F6 moet dan
naar irENS bellen (3570522 ) .

bent u al lÍd van.DE CLUB VAN 10O? Ae LENSREVUE,



.. SCHADUW PBOGRAMMA'voor 15 íebruari,

Bij algehéle afkeuring van het competit ieprograÍnma gaan wij mët alle t.eams Eoch akÈief
aan de slag. Thuisblijven is er echt. nieE meer bij. !{ij hopen iedereen t.e zten (spelers
en leiders) voor ondersEaand programÍna:

elftel eàrrvàna, leaenstander uity'Ihuis veld/teÍràin sam-k LENS

E4
Fb

À1
B1
B2
B3
ci
c3
D1
D2
D3
D4
D5
E7/
E3/
Ft/
F3/
Fs/

14,30
L2 ,30
13.30

RKSVM A1 uit .
RKSVM B1 UiE .
RKSVM 83 uit -
V R I.I .,
RKSVM B2 uiE .
TRÀINEN ..,..,.
RKST,IM C2 ui t.
IRÀINEN '.: ..
RKSVM CI uiE .' . .
RKSVM D1 uit .
RKSWÍ D2 uit.
TNÀTNEN
RKSWÍ D3 uit.
rRÀINEN/VOETBÀI,IJEN Of ZI{IEMMEN
TRÀINEN
TRÀINEN
?RÀINEN
TRÀINEN

Monster
Monster
MonsÉer

.13.15 (

11 .15 (

12.15 (

a

a

uco)
uto).
uto? )

14.30
09 . 0'0

.L2 -00
09.00
11.15
09.45
10.30
14.00
09.00
09.00
10.00
.09.00
10 .45
l-2.30

13.15
08 .45
10 .45
08.45
10.00
08.30
09.15
13 .45
08.00
09'.00

'1C. O0
09.00
10,45
12.30

Monster
l"lonster
Monster

Monster

MonsEer

(auÈo)

(auto)

(auEo)
(auEo)
(auco)

bij.
spelers
KOT

Monster
E2.
E4 /Es
F2.

we hopen m.n. van E3,E4,E5,F3,F5 en F6 nu
afkeur ing, . Steeds komen er slechEs enkele
die er wel zijn nieE getraind kan worden.
allemaal dus naar LENS. ook bij afkeuring

ook eens'voldoende s!:éleis tè zien
spelers op waardoor er meE de paai
we hebben ook de zaal beschikbaar.
!!

H
.:

ET BEKERTOERNOOI ,rr» door de vefe afkeuringen krijgt het bekeit.oei'nooi.,
waarin B1,'C2 'en p1'aI bezi§ waren middetÉ poulewedscrij den, een andere opzet. De
reeds gespeelde wedsErijden vervallen en vanaf 1 april sEart. het nieuwe bekertoer-

I

nooi met een knock - ouE sys Eeem waaraan van LENS minimaaL meedoen 81,CI,C2 en D1. Ook
voor À1 hebben we deze keer ingeschreven. Het is echter nu nog de vraag bf ze d.eze
inschrijwing alsnog accepteren. DaarnaasE doen de winnaars van de eerste reeksen ook'
mee aan diÈ bekerÈoernooi. Wie daarbij ziEEen van LENS (82/3, C3/4, D2/3/4/5 ???) weEen
wij niet precies. Meer nieuws z.s.m.

ll -KLASSERS GEZOCHT >>>>> de afgelopen periode met vele afkeuringen en grore kou
f n"uO"r, ons helaas een paar r-klasJers gekàst. 'rven' geen zin meer. Hierdoor

- 
hebben wij weer plaaEs voor enkele nieuwe F-klassers. Weet je iemand die vJel wil

gaan voetballen op school of in de buurE neem hem dan mee naar de training. Hij mag
iustig eens mee trainen en voeEballen om t.e zien of hij heE leuk vind.

lllUAenAXeaAR ,rr>, af gelopen zaterdag ionden wi j r"'rr".1 j eugareàen Eelefonisch
\ln:;"H:eÈï:"i"',fr!"i"*::::ï:iËï:"ï":.i:jn:il.l"i,ï"!l:'"ilE"5;3ïEi i:i'i5'";"
ander telefoonnummer geef dit dan z.s.m. door aan Paul v.d. sEeen (3970L54).

lI OETBAL WEEKEND >>>>> afgelopen vrijdag Eoen we het groene lichE kregen van de
f consul hebben $re snel voor zo veèI mogelijk t.eàms vriendschappe lij ke wedstrijden

- 
geregeld. Dit is ons redelijk gelukt mogen we ieggen. Maar liefst 15 Èeams kwamen

in akaie. Door de geringe trainingsopkomst van 82, 83 organiseerden we voor hen geen
wedsErijd. EersE maar eens komen Erainen hoor. Voor D5 konden we'geèn wedsErijd +inden
en bij E4 en E5 hadden we E.e veel afbellers ??? voor F3 en F5 was niets te regelen en
ook F6 had te veel afbellers. waar we echter geen rekening mee hadden gehouden $ras dat
heE uiEgerekend deze zaEerdag het eirÍde van de Ramadan was. DiE betekent feesE bij
velen en dus geen voeEbal. Begrip hebben wij hier zeker vooÉ en zeker ook waardering
voor de jeugdleden die Loch sEeeds kwamen voetballen en trainen ondanks dat.ze aan de
Ramadan meededen. Een hele opg?ve. velen belden voor zaterdag af en dat gaf ons de
gelegenheid om de teams aan te vu}}en. Te veel. belden helaas niet af en bleven zo maar
weg. Hier hebben wij èeslist geen begrip yoor. Met kunst.- en.vliegvrerk hebben vríj aIle
Eeams kompleet kunnen laten spelen. Sommige silelers speelden zelfs twee wedsErÍjden.
BedankE. Zaterdag sEarE hopelijk weer de competitie. Wij hebben genoeg van aI die
afkeuringen en sèhaduwprogramma. ook wi11en we weer normaal op heL veld kunnen trainèn.
MochE heÉ echLer Eoch niei zo zijn dan gaan wij niet bij de pàkken neer ziÉcen maai
verziirnen wij toch weer schadus,progràmma's én atternatieve Erainingen. Komen ju11te dan

i-allemaal ????

-.8 - 'de Lzrusnevut' jeugdspelerc helen de LENS-AFKEUflfiIGSLJJN: 367 05 22



.'Evenementen 
Gommissie

ffiPLAYBACKSHOW ]

Zoals jullie weEen is de inschrijving weer begonnen
van dit lJENs:evenemént. Deze wordt. gehouden op zaterdag 22 nbaEt. Àls
je mee witt doen, geef je dan op bij @ of
Àstrid ter Linden (361 61 43) . Tot op heden zijn er al 12 acts

'" . , , inqèschreven. Dus wacht nieE Ee 1ang. voor degene die zich aI opgege-
ven hebben of nog gaan doen is het de bedoeling dat er Ehuis geoefend wordt. Ook voor
de'spullen, die je nodig hebE voor je act, moet je zelf. zoÍgen. rnleveren van de muziek
hoor je zo spoedig mogelijk. Ópgeven kan nog tot zaterdag 15 roaart. Meer nÍeuws vo1gE.

' AIT-
&-

VERSLAGEN
UITSLAGEN

.r, JÀc -.LENS c4 (8-2) door: MELIS

,fa jongens eindelijk was heE.

is heE heerlijk om weer een wedstrijd t.e
spelen. Over de wedsE.rijd kunnen we kort
zijn. In de eersEe helfE werd er (te) wei-
nig de zijkanten gebruikt om echE gevaar-
lijk Ee wofden. Dat. de st.and dan 4-0 is,
is- niet eens zo gek. De tweede helfE ging
weer waE bet.er waardoor JÀc meer moeite
had met, het spel van LENS. Onze keeper
ging ook nog voetballen en werd vervangen
door een speler die nog een hele moeilijke
bal eruiE hield. Na mate de Eweede he1fE
verliep keJam ook de vermoeidheid van eer-
der genoemde spelers wat de sEand van 8-2
gxoEendeels verklaart.. Toch ben ik ondanks
alles tevreden. EEN WEDSTRIiTD EN T,EKIGR
IIEER IíÀÍ WIL EEN I.BIDER MEERIT HOPEIiJK
was heE niet éénmalig dus ga ik er van uiE
daÈ er weer wekelijks gevoetbald kan wor-
den.

HBS D4 - I,ENS D3 (2-'.t )
door: GUUS van OORT sr.

Na een, noodgedwongen, mediastilte ,eer 'r
. eens een verslag. Eindelijk weer voeEbal-

fen en wel op het kunstgras van het altijd
gastvrije en sympathieke HBS. Ranno opende
de score à la Maradonna meE de hanri : 0-1.
HeE in die fase goed spelende HBS kwam
door een misversEand in onze verdediging
a] snel Eerug 1-1. Maar daar was Ranno
weer 1-2. HBs drong ean maar Eddie onze
keeper redde een aanEal malen fanEastisch.

- Toch werd het nog 2-2. DaÍj. is i.,ENS warmge-' draaid: Ranno speelt zich vrij en bedienE
Thierry: 2-3. Nu leeft Ranno zich weer

. uiE: 2-4. Daarna de beurE aan Samir 2-5.
Nil een mooi moment: HBs-verdediging maakÈ
overEreding. Vríje t.rap. Muurt.je wordE
gevormd. À1s Koeman'krulE David de ba1 om

. heE muurtje.' op de laE ! Een door LENS
genomen hoekschop wordt door HBS slechE
verwerkE, Ranno duikt. opt 2-6. vervolgen§
verdwijnÈ een a1s voorzeE bedoeld schoE
van RieEish in het doel en Rietish zelf
verdwijnE in deze krant: 2-?. Prachtig
.weeÍ, een heerlijke poE voetbal. Einde-'rijk.

Í.ENS F1 - ouick F2 (1-o)
door Rt llD van HERP.

Afgelopen rrrijdag werden de velden gerold,
t.och kon er op zaterdag nog sEeeds geen
compet i t ievredstri j d worden gespeeld, omdat
de gesEeldheid van het veld nog wat Ee

I,,ENS À1
IJENS 81
HBS
IENS C1
RKDEO 1

rÍBs
JAc
LENS D1
I,ENS D2
HBS
.TÀC
Í,ENS
LENS
}IBS
I,ENS
I,ENS
HBS

_ DEViIO
- ÀDO DH
- I,ENS 81'-eooon
- LENS C2
- IJENS C3 '

.r LENS C4
-- ÀDO DH
_ ÀDO DH
- LENS D3
,. LENS D4
- Monster
- Monster
- LENS E3
- ouick
- Quick F3
- LENS F4

E1
Ë2

F1
F2

F6

.2

.0
-6
.3
.L
.2
.8
,1
.0
.2
.8

L9
.0
.1
..5
.1

0
7

7
1
4
2
I
4
7
5
2

1
!2

0
1

VERSLAGEN

zover. Er kon en mocht gevoeEbald worden..
Nu er een (vriendschappellj ke )r wedstrijd
gespèeld kon worden .hield'.daE wel in dat

' er eeÍder verzameld worden. De meesten van
jultie kon ik vrijdagavond bereiken meE
deze (fijne) mededeling. Helaas was nieE

'iedereen bereikbaar zodaE zaEerdag er maar
8 man waren. Gelukkig waren;er spelers van
D3, D4 en D5'bereid om met ons mee te
doen. Er werden afspraken, omdat de I'TIJ-
GERS" van D4,aI een wedsErijd gespeeld
hadden en de trBOYS' van D3 en D5 nog moes-
Een voeEballen cq trainen. De inzet die
zij a1Ien hadden is zeker een GROoT com-
pliment. Dat ju]lie dan verliezen was voor
mij van ondergeschikE belang. uullie heb-
ben weer een wedsErijd in de benen en daE
is wat. t.elE. Na a1 die weken van cralnen

bent u al lid van DE CLUB VAN 100? .'deLENSREVTJE'-9-



wensen overlieE. Onze.'j eugdcoöroinator had
weer wedstrijden geregeld voor F1 en F2, ..

- beide. teams speelden tegen Quick. Bij FL
.,ging de strijd redelijk gelijk op, het ene
..Ínoment was ouick sterker, het andeÍe mo-
ment nam LENS dè t.ouwtjes weer in ha'nden. ,.
SporEief gezien een hele leuke partlj om
naar t.e kijken, soÍrÍnige spelers. hadden
problemen om.-zich sEaande Ee houden op het.
hardé g1Édde ve1d. Bij rusE.sEond de teI=
ler op 0 - 0. In de 2e helfE werd door de
inval leider (,rohn) waE kleine wijzigingen"

. aangebracht, hierna liep het aanvaLlend
iet.s bet.er. UmuE scoorde als enige een :'. hele mooÍe. goal vandaag (zaterdag a.s. wil'ik graag een herhaling zien). Edwin stond'
vreer prima te keepen en wist de nu1 vast
te houden. Onze sEofzuiger (,Ieroen) ruimde
heel wat ballen weg, I1kay,. hield goed het
koppie erbij, Damj an (F3), liet weer zien
waarom hij vasEe invaller bij F1 is, t
Manuel, stoorde veel en.goed, Rodney; be-

'hield goed heÈ overzichE; Umirt., leed'in
heE begin veel bàIverlies maar herst.elde
zich uitsEekend, volkan, deed goed z'n
besE in de spits. Kortom alle boys speel-'den een goede en degèIijke Í.redsErijd.

'
IGNJERS !!! GEFEI,ICITEERD I!! .,. 

,

r,ENS. F2 - gUrCK r'3 (5-1)
door: -S

SPOOR

De eerste keer in het. nieuwe .jaar dat. F2
compleet was + een nieuwe speler; Ferdy' SomÍnez, een goede binnenkomer, die goeíl
was voor 2 doelpunten. Gcied sanienspéI is
geboden Eusgen de spelers. Eric en Ferdy,
2 spitsen die allebei wiilen scoren dat
bereiken jullie alleen door elkaar goed te
kunnen vinden..verder een goede wedstrijd
meÈ een goed verdedigende SEanley, Quido

. en Ravael . De wedst.rijd werd beslist met
5-1. DoelpunÈen: Ferdy, Erik,',fawaed en

'' Qriido. À.s. zaterdag beginE de coinbet.itie
en dan zijn jullie naEuutlijk ÀILH{AAIJ op
tijd aanweàig. Kijk goed in het. clubblad
hoe laat jullie moeten verzamelen.

-:.i, É

TOT ELOT
NOG I^IAT

.BII{NENGEVTTOGEN
F-N]EUWS

i

!

Slordig !!lSlordig !!lSlordig !!!

LENS F1 - Qutch F2 (1-0) geaEi-BUD

es maar herstelde z ich
n, deed goed z'n best in
alle boys speelden eèn
e wedstrijd. KAN,IERS ! !l

Onze hoofdleiders LEO èn RIruD zijn hele-
maaL vergeten Èe vermelden, daE onze aan-
wezige F- en E speleas 2 $reken geleden bij
de woensdagmiddag training een echE VOET-
BÀI-DIPLOT{À en/of KEEPERS-DIPLOMÀ onEvin-
gen. Er werd met de jongens waE oefeningen
gedaan op een heel zwaar te bespelen ve1d,
na deze training was'de uitreiking van het
fe1 begeerde diploma. federeen was foor
diE examen geslaagd,'bij deze alLemaal van
harEe gefeliciEeerd namens LENS. Ook aan
de ouders kon je zieii dat zij heel erg
trots waren op de kinderen. Sommige jon-
gens waren Eijdens deze Eraining zo vies
geworden (waarschijnlíjk een comp'leeE mod-
derbad genomen), de aanwezige trainers
werden bedankt door de ouders, zij waren
enorm blij meE het. vuile wasgo,ed.

. een trotse leider en scheidsreshÈer
Àfgelopen vrijdag werden de velden gerold,

- toch kon er op zaEerdag nog sEeeds geen
I compeEit iewedstri j d worden gespeeld, omdat

de gesEeldheid vah heE veld nog waL te
wensen overLiet.. Onze j eugdcoördinaqor had' weér wedstrÍjden geregeld vooÈ F1 en F2,' beide teams speelden tegen Quick. Bij Fl
ging de sErijd redelijk gelijk op, het ene
momenE" was Quick sterker, heE andere mo-
ment. nam LENS de Eouwtjes weèr in handen.
SporEief gezien een hele leuke parEij om
naar t.e kijken, sommige spelers hadden
problemen om zich sEaande te houden op het.
Èarde gladile ve1d. Bij rust st,ond de Eel-
Ier op,0 - 0. Ín de 2e helfE werd door de
intal. leider (John) Í{,at k}eine wijzigingen'

'aangebrachÈ, hierna liep heE aanvallend
' ieuÀ beter, Umut scoorde a1s enige een
, hele mooie goà1 wandaag (zaEerdag a.sl wil

ik graag een herhalÍng zien) : Edhtin stond
weer prima te keepen en wisE de nul vast
te houderi. Onze stofzuiger (.Teroen) ruimde'
heel wat ballen Í{eg, llkay, hield goed het

amjan (F3) ,' lieE weer zien
e invaller bij F1 is, Manu--
1 en goed, Rodney, behield
cht, UmuL,'leed in heE be-

' de LENS-revue

koppie erbij , D

waarorn hij wast
eI, stoorde vee
goed hec overzi
gin veel balver
uiEsEekend, vol

1i
ka

.' de spits. Kortom' goede en degelij k., GEFET,ICITEERD !!!

.i jl

lay.-out / grafische vormg€ving:
C.l. Alting en A.C.J. Miltenburg l

. reproductie: . . .'. . . LENs-huisdrukkerii

oplage
ven íerkints '..._. . 

.
woeJrsdagqchtend klub

ó00

. reallsetie M. van Zilfhout
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preekwoord en een vpeL g-e - ,u= tui'rru"rur,íjo i'"o;,;rrtu
..Om met het laaEsÈe të be- .;' zíj konden,zich yolledig uiE,ii, ae íeIe àèer-s. en.,, aeís de r,nus - paaitmaraÈËon,

veldges,teldhe iddeskundigen Fe hebben ge-
raadpleegd en ce hebben aangehoord,.-er
vanuiE dat dit pas de Eweede helft ïan

lang gekoesÈerde wens van d
toreni,eindel,i j_k. 

:i_E ..yervyf:li
'' Het werd'een spektàkel ïan
., orde, dat wij niet-graag ha

den willen missen-' . i '.,..,.,,,

kaarters;
leven E.i j -
zodaE , een

e órgani'sa-

1

'', Een bekend s
. sEelde vraag

...ginnen gaan.

"e.o-T:.i
de èeibte'
cl-

februari wordt,.,

Te pess imisLisch
lijd zal tleÈ lere

of. te opt.imisEisch? De
.^.,- a,,,-.-:-. : ....:i

: .i_ ,'
afgelopen weekeind hàdden; we Ee nraken meE.
de zoveelsEe algehelei afgelasting op rij
en derhalwe weer geeir ïoetbal en'daE was
de één z'n dood. De ander z'n brood ,

r'raàr, af s u ons diep in tret' É ' '
hart'kijkt zien we toch liever
dat er nu eeïs eindeliik qe- r
voetbà1d wàrdr t ." ' '! ' '' - )1

- .. t' rl, , r -i:: 
.,lt .:i )i.. ru:r ',in ,idorti,

,r-_l i: . iL.n I', ,... ) 'r .r.)"

bent u al lid'van de CLUB van..10O? 'de LENSREVUE'.
J,'.. r, :.
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.,. ,, 
'* nieuws uit de bestuurskamer

I

samenstelling Bestuur

^I

adv!Ítrrd!

een kleedkamer van een'andere verenigÍng
op ons complex.

---.-_---------<-..-- '1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

--VooRzlTTEB: '

J.G. Colpa
TÉ1. : {o7O) 394 l9 74

SECRETARIS: "
P.F. Grcns
Tol. : lOTo) 363 54 l8

PE{N|NGMEEéTEB : j'
van der KI6ij
: (0174) 41 81 49

LtD tvlcE-vooRzlTTÉnl
W.J.M, Holjnon
Tei.: (070) 346 10 88

LID :
P.J.M. van don Steon
Tol.: (o7O) 397 Ol 54

LID :
A.'§.Gravondijk
Tol. : (070) 323 70 33 I

G
diver
À11e
WEST
disEr
onder

EWJZIG D E AF KEURING SREG ELI NG
>>>>> de KNVB heefE de afkeurings-
regels enigszlns aangepast en de
se Eeams in caEegorieén ingedeeld.
LENsEeams behoren EoE het disEricE
3 (m.u.v. IJENS c1, die vaIE ondér
icts wesE 4 categorie 3) en zijn in
staande caÈegorieën lngedeeld:

r ENS - ROODENBURG >;>>> dE UiI-
I - soraak van de KNVB is binnen. LENSr iè als thuisspeiende vereniging

weranEwoorde líjk voor heE publiek en dus
veranÈwoordel ij k voor het niet uit.spelen

" van de íedsErijd. DaE heE iemand is ge-
rreest die voor heÈ eerst en hopelijk ook
vooÍ het 1aaËst op IENS is geweesE maakE
hierbij nieEs uiÈ. LENS za1 een boeEe
moeÈen beE.alen en de kosten van de mon-
deLinge zaak. Een geluk is echter lreI

. dat r,ÈNs 1 geen punten ifl mindering
krljgE en daE het resEanE van deze lded-
sErljd (nog 25 minuten, I.ENS meE 10 spe-
lers) z.s.m. uitgèspeeld zal moetèn oor-
den meE de tus8enstand 1-0 voor LENS -

., CTIVITEITEN KLUBGEBOUW ,,,,>
A i" deze perrode van gedwongen rusE
=-r aan heÈ voeEbalfront, het kan nog

i wel even duren helaas. zijn extra acEi-
. viteiten in het kl.ubgebouw biEÈere nood-

' zaa]K om vereniglngsLeven en de clubkas
op peil te houden.

" Goed voorbeeld is
klaverj asmarathon
vanaf deze plaats

' en bar'organlsatie
maakten. '

wellichE heefE u nog anderè creatieve
, ideëen en/of suggesEies. HeE zou leuk'zijn aIs er meE name voor de lagere se-
niórenefEallen een aantrekkelijke acEi-
viteit op heE prograruna kan komen. Kom

er mee voor de dag, wij ondersteunen u
graag bij de uitvoerLng'. 

,

HET BESTWR

en
de
sb

caE
cat
cat

1
2
3

LENS 1 (zoweI zater-
IJENS2t/mBalsmede
IJENS À1 r/m', F6 (C1 di

zondag)
dames

: w.4 )

nuËit a" di8t.rict WEST 3 al heÈ voetbar
afqekeurd dan geldÈ dit voor ],ENs 1 E/m ' .

hef laagsre F-t.eam (minus C1). ook kun-
nen ze overgaan tot. heB afkeuren van
hele catego;Ieën. op Nos/teleÈeksE pagi-
na.603 laÉen ze dit middels een nieuwe
schermindeling zien vanaf L februari-
,Door middel vàn een :t laten ze zien wel-
ke categoríe is afgekeurd. Ook INFO-
thuis laaÈ op pagina 603 van ÈeletexE
zien wat er is afgekeurd. Ook zij houden
de caE egorie- indel ing aan maar hanteren
noq wel-de oude schermindeling. Daar-
naàst taEen zij bij een individuele af-
keuring ook zien eJelke EhulssPe1ende
.elftallen er af§ekeurd zijn. Kijk èr
eeng naar en je za! zien daE bellen naar
I.ENS 'nieÈ meei nodig is-

A, PKNAPPEN KLEEDLOKALEN,,,,,
lLfff.;,ggtï:-:?:í 

"::E 
::IË"EB:I """

alleen was er een fouEje gemaakE met de
olanninq. BinnenkorÈ vlordE er echt een
Legin gémaakt. De juiste daEum komts
z.ó.m in de LENsrevue tse istaan. wij heb-
ben nu wat. meer Èijd om e,e'à. af te
stemmen met de andexe Escampverenlgin-
gen. In het weekend zullen we immers
soms een beroep moeEen doen oP

de bijzonder geslaagde
van 'zaterdag j .I. ook
dank aan organisaioren
díe dit alles mogelijk

.,,, ,u'.* "'ulf.., ."n"

Vttor ol uo lattlck- at lonilicdrulavl

dus niB u* bíicfD:piÉr. qrn.kunj.r. ÍrkruÉn, èÍtvÉt,nÍrcn, v.ilinskrutÈi
cn uw !n,uw.. iuhilcum- cn rphrrtckrunic* kunr u hij ,,ns !.rÈchL

.!'tÈíihh r-r'*r ox.drr,./"ir è "n 
t!l,..rai.
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| 1 w(?) coNTRtBUTtE EN DE BODEM VAN DE CLUBKAS >>>>> zoals bij veel vereni-
l;! SinSen het gevaf is; zijn de conÈribut iebetal ingen en de kant.ine- inkomsten de'.

-belangrijkste 

pl jlers waarop onze f ÍnanciëIe h'uishouding rust.- Nu door de
vorstperiode de inko-msten uit de kanEine wrijwel stil liggen, is de club nog meerr
afhankelijk van de andere inkoinscenbron: de contribuLie. Helaas is er nog een te groot
aa-nÈal leden dat blijkbaar denkt dat de min of meer verplichte r,rinEerst.op ook voor de
cont.rilluE iebet al ing opgaaE.

-Om hen uit de droom te helpen: onze beEalingen voor gas;'1icht., water,' veràkering,
belastingen, peÍsonele kosten, knvb - contribut ie etc. éEc. lopen deze maanden gev,oon
door .

Hoog tijd dus voor de groèp leden, spefend maar ook nieE-spelend, die kontribuE ie - ach-
Eerstand hebben- om nu direcE aan hun verplichEingen Ee voldoen. Dit kan conEanE via de
penhingnieesEer of een van de bestuursledAn of (nóg bet.er) via bank- of giro-overs chrij -
ving .
voor eventuele vragen over de hoogte wan de achterÉtand kunt u bij ondergetekende of
Martin Reuv'er lerechE. I^Iacht niet langer want verder uiEsEel is echt ohaanvaardbaar en
zal Eot vervelende maaEregelen (zowel voor u als voor ons) leiden. -

T'W PENNINGMEESTER

advertenth BAR NIEUWS

{

openen

' 10. 00 uur

13 .00 uur

BAR ROOSTER

a ZÀTERDÀG 8 februarl', r

. . Henk en .,oop

, . Henk, Rina

BIiISPRINGERS .

Rina

BI''SPRINOERS ..,

Marian Oemad, Ànita de Bruin

Rina

I

. KEUKEN , .

sluiten

ZOIiIDÀG 9 f€bruari

" openen ' .':i

,10 . 0O uur

-, Henk. en cees

Rina en Steven

KEUKEN

s luiten
Eflie en PeEer

Rina

D TJEENKOMST BARMEDEWERK(ST)ERS >>,,> afgetopen vrijdagavond ,u"'.. ,ooi d"
fl cweede maat diE seizoen een werkoverleg voor alle bij de bàr betrokken mede-!Z werr(st)ers. HeE was eèn goed bezochEe avond, afgeslócen met. een minicursus
'Eappen', die overigens zowel door de 'leerlingen' aIs de ' beoorde laars/proevers ' als
zeer leerzaam werd erwaren. Goed geradenr vooral de proevers h,aren klitisch en kregen
er geen genoeg van I

aan de hand van de, overigens iets achterbl ilvende, re"trttucen 
".,lut 

i"t u"t=a" nuïrluut
werd over een aanÈaI onderwerpen gediscussieerd. N.a.v. de fors gestegen energielasEen
uerden acLies afgesproken, zoals een beEere isolatie van de koelcel en aanpassing van

adreÍrak

Fotokopieservice r

'Niíooh CANON digitate lotokopie
in kleur! :. .

voor riiaili4ggemàk'

Direct Mail .

t; ' ".tr: , .

Comp

q,.';

.,íl -' ' :

utercentrum

I -:t i. ."';

Kerketdlnenweg 6

Tel. (070)3590707

2544CW Deà Haag

Fai (ozo)32s5168.

Ur,4/ ver rouwde adres voor hel volledrg verweÍkeln van urv mailings

,;. .bent u al lid van de CLUB van 100? 'de LENSREVIIE.. - 3 -
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hèr biivulschema. Ook een haidplasEic .afschermingsdeur in de koelcel za1 energielasEen.
i:il";;';;;;;ïEl,l'eii'-nàË-p,i"iïeíÍign.id werà aflesproken zo veel mosefij\-1"1!i"?:9:
àén; u.nt"i de bar èn in de keuken Ee weren. U bent dus gewaarschuwd. verder zar'voor

"à, uóÉËià aiÀchéiaing tr"i.., Èr"i.,. bar en keuken d.ir.v. éen halve (klap)deur worden

;;;"4à;-;"à;i-àè rieí"t.jes onder ons nieE ongehinderd mèer door kunnen 1open.. ,

ookhetschoonmakenvanbarenkeukenkreegdenodigeaàndacht'.BeIangrijkvoorde
;;;;ik";;-;;ii àé t",.,t..,-àaar, ook ,oor_u aÍs consumenE van de producten daarvandaan. I

óó:.-i"ià-ó"""l"iirS""tr.r,''Èij. tt"t uf of niet teveel weggooien van n.ie,t'. le:r, verlioopbare
etensÍ,Jaren.

U begrijpE.dat het een nuttige bijeenkomst- is geweest -meE S9!?:9-:Eof toE nadenken'
N";;;;iLjk )ijn e, "ier àitiià fuÉr1... oplosslnsen, maar posicief en gezamenl:ijE :
il;à;;kó hieiaan is de winsÉ wàn dit sooit a'onàen' rn de loop van het' seizoen za1

nos een derde bij eenko*" Ë 
-ïàigèil --.- ----- -' . , .' . .-

'...
rs uwl int.eielse gewekE en denkE u 'hé dats lijkt mij ook we1

Er ziin noq qenoeq vacaEures achE.er de bar, dus wat' let u' '

lrèrài-" aa; Éij RÍa BruijsÈ.ens of een van de besEuuÍsreden'
onEvangen .

wat

zij
om aan

zulIen

er

mee Ee werken':'-'.
u meE open armen

''

bloemschïncursus
Hedio februari organiseert LENS i.s.m. I'lAXl FLEUR eeh cursus '
btoemschikken. oó auuivaintè-cuisrilomvat ó lessen met een i

', tiidsduur van 2 uur. Deze worden gegeven om de.14 dagen en wor'
dón gegeven door eàn gedlplömeerde docente. De. kosten ziin (incl.'
rtÀiË"r'is materiaat) f ízo,oo. Ètte cursusavond §àit u naar huis'

. met een bloemstuk met een waarde van f 25,00. : .

- 
-..+ 

;Li

Voor verdere inforóatie kunt u contact opnemen met Kees Lut '

liil cl 82). opgeven voor deze cursus 
-bl| 

de ber eni h€i óursus'

àÀÉ runt u ín na,ele,eed:eltery?n l.e.o'.o0votfgeit.:',: 
- :,i i

1

efc a1 '

anH Free fighting soccer. reEs nieuws, ]evèri geweldig vèè] geld ob. HeE

enige wat j e moet' doen i$ een gewoon voeEbalvefd meE daaromheen een
kooi. Na, anderhal f uur wordE gekeken.hoeveel doelpunEen er I emaakt zi ln
en hoeveel spelers er nog kunnen,l open. t wi,j -.van de, CIub van, HoÍiderd zLln
bereid deze k'ooi !e fina4cieren' Àan public iteit geen gebrek. '

, niet moeili l

DegemeenEe is ook gelijk bij, dats opknappen van die velden he
eI gekost en n-iemend weet heE nog 9Jant je mag er ook. bijna nooiE op.

Degemeente ,moet alIeen nog Eoestemming geven voor diE nieuwe kooi-
voeÉbal . uic betrouwbare I bron heb ik begrepen.daE er maar ]iefst twee

wethouders voor naar LENS toekomen. fn New York, ij Feyenoord en Àjax doen ze ër ' oèkb
k over. De contracten -over uitzending kunnen via oud-LENSer Rob J. (ex-,

wCS ) lopen, hi j doeE daE waE vaker. Euro spórt en Tv WEST, deze grote TV .sEàÈioàè zÍ n

in de race voor de uitzendrechEen. ÀIs u nu tid wordc van de Club van Honderd kunE u in
één van de prachEige sky -boxen Eerecht )iomen, deze wörden boven -de kooi"gemaakE. Uniek
uiE.zicht. wordE dus nÍ 1id!

-i' .l 'i."'-t" ]'',tt-' - ''.'.J'.t 'Uitspraak van de $reek: -. : :^' ., 'voór ej'echts hoidetd guldea zlt je goeët bll de club va, ÈoÀderit'- 'J'-"

Gegroet, .. , : t

Henk Hoppenbrouwers (070) 3250789

j

psi, Wat. heefE Den Haag waE Rott.erdàm niet heefÈ en elordt l4arcel A- nog 1iql 
.
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tEhIS MARATHON
Op zaEerdag 1 februari 1997 was heE dan eindelijk 'zover'
tlà een relàcief vrij koÍEe voorbereiding, ,erd de eersEe
LENS - kaartmaraEhofl georganiseerd. Voor dezr:,
duÍende, : kaarldag hadden zich. 24 klave r j asrie

12 uur
rs-en-6 .

nadaE
enomen, om. de
lleEjes. veel
ig beanE!,roord

jokeraars opgegeve
iedereen zijn insc
slaap te verdrijwe
gespannen gez icht.e
wanE het liep a1s

n. Na een aantal medeiielingen van hu ishoudelijke aard <n
hrij fge td becaald had en de nodige koffie toE zich had g
n, kon er om 10.00 uur r*orden begonnen met de eerste . sI e
nende vraag nHoe zou diE .lopen?'|. Deze vxaag werd spo( d
een trein.

Na Èwee uur was het tijd om de inwendige meàs Ee versEexken. Daartoe was er een rulme
iià"i "it àà airu."u beiegde bocerhammen en rwee soorEen soep v,elke op vocrtreffelijke
,iír".góetuf"erd rr,erCen àóàr u", aanÈal, broodnodige, wrÍjwill_igers. Tijdens.deze korte
;;í;; ;;;à-;;-ài àii tr tg-óà"péó"ree.a wie er.als eérste oÉ de LÈNs -marathonwisseltrop -

hee kon komen Ee sraan, zËài'; iàa"ree., weeÈ is speculeren een risicol'oIle bezigheid'
iiànt àil. 'ivedeEtenu die àe revue passeerden kwamen in het hele stuk niet voor' Een van

àiË-,""àétr""i àinaigde ,Ëits-op-aè iàutsue plaats en zij-n vasÈe maat slechts enkele
Dlaatsen hoqer. 5 uur en-ve1e slelleujes lagèr was door àezelfde groep vrijwilligers
ËË""i"iËr"óËàà:.r-*à.- "i-i".ià i =àorte"-"arades {aaraan iedereen zich tegoed kon doen en

daE ook inderdaad deed.

Bij.hetjokerenwerder,volopgetachenen.gektapE'Regelmatigr''je-rddeconcentratie'
doorbroken door riEmisch ó;Èï"Ë vàn de jokéraarè. Men-maakte zich op voor de laatsEe
'lnóít.ips en zoals bekend wéqen àie het zwaarst. Hier en daar vJerd een geeuw ternau$'er-
iËIË'EiaEi:oíJ;Ë: ;Ë;';;-iàr,uii..g-*.àr van de oplopende spannins. Er.werd.sesEreden
EoE de laaÈste minuug "" 

-t"É" 
,óesË au plaaeselijËe ieker.meèster nog a]1es l:n !aal!

Ë;;";;":-;ó:iS ""i ,"= daE bekekel. De èpanning was om Ee snijden. zou tret de Àmster-
dammer zijn die in Den-Hààg-*ÈÉ nótt"taa'ms kl aierj assen'nog góed stond-bij heÈ ingaan
van de laatsEe ronde? Of-Iócn-"og- iémand anders? fret lO puntón verschil werd het toch
nóg iemanO.anders.. Hieronder. votgt rde..volledige uitslag' ..i. ',. ..

ilokereÍr

1. . Truus EIs ing
2 . "',Rina Bruij sEens
3. Yvonne Elsing

Klaverl aqEen

BerE. Lfnnenbank
Henk Gelderman
Hans zoutenbier
Rein Heidel
Jan Ham
Paul vd Steen . .
Gexard vd Kleij
Adri vd Lu i j tgaarden
cerard Bruij stens
MicheI Franken
Dennis vd Steen
wiI He ij nen

13.
14.
15.
16.
),7 .

t8,
19.
20.
2L.
22.
aa

24.

18739
18119
18043
18004
L7978
17838
177 84
17589
7'.127 0

17 013
76825
76484

Ci,ska Heidel
Marian oemed
Menno À1Eing

peter van Fessem
Frans Kaffa -. .

Joop Hei j nen
EIly van Fessem
Ànit.a de Bruin
Rahíed Oemed
ziya congör .
Jos witting .
oEto Dahoe
wim Kluennen
Lammie Ham

Ronald Ham

2068 puncen
212 9 punEen
213 3 punEen

4

5

6

2449 punEeq.
2?05 punEen
2 911 Punten

.t

1-.

4.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
L2.

punt.en
punten
punEen
puntèn
punten
punten
punEen
Punten
punEen
punEen
punten
punEen

/
Bii de Loterij zijn 2 prijzen nieE afgehaald'
maàndagavonden bij ,Jan Ham.

.2osi1
2052A
2006r

'19521
19s09
]-9440
1910 9

19105
IYUbJ
18959
188s5

punÈen
punfen
Punten
Punten
punten
punEen
punten
punEeÈ

PunEen
punCen
punt_en
punten

Wi'j wilten langs deze weg alle mensen die
slàgen enorm bédanken voor hun inzet. wij
zijn iemand te vergeten. , .-

zich vrijwiltig aanboden om de2e dag ee dóen

laS:n ons niet aan een opsomming: 
:u"n 

u1: ,.

Deze. volgens iedereen, uiEersE -àeslaagde.dag ii voor herhaling vaEbaar'
;i1;;" ài;-;; geen vakanties zijn en ei niet gevoeEbatd wordE' Dus in de
wii-ii:n vast ;an plan om diE evenement volgende winter. te 

_herlt:I.en ' .

.la'n ttam en Jos WiEtinS

De nrs zijn 264 en 27O. Àf te halen op de

Dat kan echter
winEersEoP.

' b"rt u al líd van da CLTJB van lOO? ''deLENSREVUE'-5-



S(BIí@ Voor telefoonnummer§: zie de colofon oD Daq, 1

advertentie

SUDMEUER ZONWERING

zuiderparklaan25 DEN HAAG tel.: 323 35 62'

Seniorep ZA[f,

datufi ttid thuls

WEDSTNUDPROGRAMMA

uit klasse zaal - scheidsrcchtet

M

C
c

:

eb
eb
eb

f
f
f.

10
11
1g

EA
dt
di

19
"20

20
2r

.00

.00

.00

.00

.00

osc 1
IENS 2
LENS 2
IJENS 1
LENS 3

overbosih
" Oranj eplein

Oranjeplein
Oranj eplein

I oranj eplein

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

LENS r '"
QUINTUS 5
NOORDZEE 4
SNOEKIE 1
osc 3 -

BEKER ,

75605
41087
39850 '
41,746

. lI. SÈorÍn
igen .i -

. de Bruijn

. de Bruij n

. HarEgring

Senioren ZATERDAG

g ewtj zigde AF KEU RI NG S RE GE LI N G :
,, rjg . g"gp""v-."v :g-:"o-ri-r l"y*" LE{s;:ry,y!g-

hter

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiid thuis uit w-nf. veld

za 08 teb V R I!,

wo 12 feb' rg.OO szw - LENS 1 . sporthaf Forum Kwadraat

za 15 feb programma helaas nog niet bekend

za 22 f* 14.00 WIK 1 - LENS I 33587 D. SchouEen

wo 26 feb 19.00 LENS 1 - szw vriendschappel i j k .:. ..2

LIGGING SPORTHAL, Forum KwadraaE, de vliegerlaan, voorburg - tel.: (070) 387 08 00

BIJ AFKEURING : EralDen on 12.45 uur (ret À1)
ve4rlicht afbellen blj niet koren trainen I I

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
Gerard sinke t.e1 . :

(010)
(07e)

521 39 80
362 85 59

'-6- "de LENSREVIJE 22 maart de LENS PLAYBACKSHOW



@ Seniorén Z NDAG
.dvaÍlËÀtL6

SCHADUWPBOGRAMMA '.
bij algehele afkeilring

- 14.00 UUT I,ENS 1 - SLTKKERVEER 1

12. OO uur LENS 2 - SLIKKERVEER 2
Indien afgekeurd wordt er gespeeld op

het kunsEgras van Slikkerveer: sportpark
Reyerpark, Kastanjetaan, Riddeïkerk.

11.00 uur overige elftallen Erainen

W,EDSTRIJDP.ROGRAMMA,:í
uit scheidsrqchter veld

VonderWde
tYeentje è*-"*

VM}TTIERS

Ànkwert 27
254+ EC Dcn Haag
Tel,: O7O-1663174
Íar; Q7O-1675193

Zo€te]me€l
Tel.z 079-!6tO2ll

datum tiid thuis

t1

R
P
N
N
N
N

zo 09 feb I,ENS 1
À.IJTIOR 2
LENS 3
I,ENS .4
VREDENBURCH
QUICK STEPS
ÀDEIJAARS 4 .
OR . BIÀT]W 6

L1.30
11.00
11.00
12 .00
11.00
12.00
12.00

VRIiI
- IENS 2
- SVH 2
- soÀ 3 -

],EN
IEN
I,EN
LEN

7290
919 3
94 01
10454

' 1-2L7 4
t3622

' +b /uc

MaÈhysen -

ogier ' :
Enthoven

N.
N. ,,

N.
N.

2
3

5
4

'-.

s5
s6
s8

.," Het programTa 
-van l:5- februari is helaas nog nieE bekendl

gewijzigde AFKEU RINGSREGELING:,,
zie copy voorin deze LENS-revue ''

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG.20.45 uur

OPSTELLINGEN
I,ENS 1 t/m 3 :
LENS 4 t./m I :

AFSCHRIJVEN

worden door de trainers bekend gemaakt'aIs bekend ' '"'
l ,, ...

'A.

ry.
F.

,8.
z.

],ENS 4

LENS 5
LENS 6
LENS 7
LENS 8

Sportlaan 1
van vredenbuchweg
Nijkerklaan
Guntérsteinweg 1

vredenburchsreg

Ee1
Ee1
teI
teI

: (070 )
: (070)
: (070 )
: (079 )': (070 )

32s
346
323
361
3 90,

de Groot.
Heij hen
Sekeris
SchoIEen
Gungör

"" tèr . 50
88
30
lb
33

15
10
L7
g4
03

sontactperaooD wedatrÍjddag: Bèrt vierling - EèI.: 06.54 67 31 54

LIGGING VAN DE TERREI'NEN

À],TIOR
VREDENBI]RCH
QUICK STEPS
ADE!ÀÀRS
OR. BLAUW

Langeraar
Rij swij k '

Ee1. :
te1 .:
tel. :

te1 .:
Eel .:

(ot'l2)
(070)
(070)
(070)
(070).

L4
13
50
04
43

31
78
50
23
35

60
399
363
393
3e9

beni u at tíd van de CLaIB vsn , OO?

sp.park,ruliana

'de L-ENSREVaIE',. - 7'
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DAMES, '-Voet aI Nieurais
IRAINING: vriidagavond van 18.15 uur tot 19.30 uur

AFSCHRIJVEN:. mw. M. §ikers, te.l.z 367 7E'76 (training en wedstrijden)
-de thuiswedstr[iden worden gespeeld op veld 3 :.

WEDSTRIJDPROGRA.MMA
datum tiid thuis uit ', tet vefzamelen

zo 09 feb 14.30 DEN HOORN 1' - I,ENS 1 Woudseweg,/Den'Hoorn 13.00 (auto)

g e wij zigd e AF rn a ruN GS nn GE LI N G :
zie cbpy ioorin deze LENS-revue

K OM OP DAMES !!! ,rr» volgens de ledenlijsE hebben vre 16 dames op IJENS. volgens
de crainingsopkomsE ziEEen we ongeveer oip de helft. waaÍ blijft de resE??
Toch gaan ie Ëinnenkort. weer woeÈbalten,' vrijdag hopen we echE iedereen op de

Eraining te zien. Géen zin
schriftelijk door Ee geven
minimaal af Ee maken. Geef
maken en Jan kennende. gaaL
je teamgenoEen.

meer om Ee voetballen dan is het echt verplichE om dit
aan éle sekretaris. ons advies is echEer om het seizoen
de nieuwe Erainer, Jan Lamers, de kans om er ieEs van Le
dit best lukken ook. Bovendien is'heE. spQrt.iever Eegenover'.' DOEN EN .......,..§UCCE§!! . i-

.t f,tIí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN conirnxrprRsooN en I '- ' r' . -, '- . .- .

HooÍdleide|A en B jeusd-: Pqul van qen §leen,. Chopinstraat ]Oq,,_I,5.] 9{ oe".Hr"n, tel' 397 01 54

HooÍdleider C-jeugd: Ruud Vereecken Hoofrlleider . D-J€ugd: Harry ter Linden

HooÍdleideÍ.
telefoon:391 04 89 telefoon:06 52 706 156

E-jeÉgd:. Leo Straub ;: 1... . ,.- t,r...HooÍdleider F-ieugd:' Ruud,van HeÍp
telefoon: 367 01 21 . telefoon: 367 98 58

. b.g.g.: 06 54 64 57 67 b.s.s.: 06 53 48 40 50
ir. .' -ï,',''.

Afbetlen voor de wedstriiden: zo snel mogeliik, doch uiterli,ik de avond voor de wedstrild : -,..
tussen i 8.@ en 19.00 uur, bi.i d e .desbeirefferide hooÍdleider.

. ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, telefoon 366 13 14 , -..

(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks + 30 minuten, en iriet eerdéi, voonierzameltijdl

AÍbellen traininoen + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14 '
bel in eerste instantie de hoofdleider op!

I bii twijfel zaterd na 08.15 uur naar de LENs-afkeurin slijn (O7O) 367 05 22
Vraoen/o Íoblemen

clital da lum aanvand

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

tedenstandeÍ 'uit/thuh veldfierein sam.kLE/S

À 1 . 08 feb 14.30 LaakkwarEier AL Ehuis V1

Àlbardastraat
v1

Kerkepolder/De1ft
V3

13.30

B I'
B2
B3

08
08
08

feb
feb
feb
feb

18.30
12 .00
t2 .45
14.30

ODB 81
DEV,fO 81
Delft 82
DSVP 82

1vr)
uit

thuis
uiE

thuis

L7 -45
11.00
11.30
14.00

(oDB) 
:

(auto? )

-8-'aercwsnevug' . .' 22 maart de LENS PLAYBACKSHOW



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

elltal aanvano tedenslandEÍ sam.k

v

v
v

feb
feb
feb
feb
feb

08
08
08
08
08

08
08
08
08

c1
c2
c3

D1
D2
D3
D4
D5

E1
82"
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5
P6

08 feb
08 feb
08 feb
08 feb

11.L5
t2 .45
1t- - J.5
10.15

08 feb
08 feb
08 feb
08 feb
08 feb

10.00
12.30
11.00
09.00
12.00

thuis
uic
uiL
uit

i uiE

09.00
11.30
r.0.00
08.0Ö
L0.45

10. L5
11.30
09.45
09.15

10.00
09.1s
08.15
10.00
09.45

Lhuis
thu is
Ehuis

. thuis
thuÍs
thuis

09.00
09.00
10.45
10.45
L2.30
12 -30

ToNEGIDo cl (vr)
wP cl
DWO C5
Loosduinen C2

DWO D1
GDS D1 .... -.
PEC DH D1 .
Loosduinen D4

, FUI-] Speed D2

FuI1 Speed E1 .
v,cs'E2 

_vcs E3
Laakkwart.ier E5
we;tlandia M2

Quick .F2 (vr)
vërburch F2 .

vredenburch F4

wesElandia FB
wes!landia F7

v3 ..
. zuiderpark .

sp.p.viest/z'meer
. Made6teijn

. : 'v1..

..Erasmusweg..
MeIiq SEokelaan

. Madesceijn . '.
Kerkepo l de r /De 1fE
\-
Kerkepolder/DelfE
. Dedemsvaartweg. . .. DedemsvaarE.weg .

,J. v, BeersscraaE .,
Hoge Bomen/NaaldwiJk

Èhuis
'uiE
uit
uit

(auEo)
(auEo)
(auto)

(auEo)

(auEo)
(auto)

(auto )

(auto)
(auto)

11.00
10.00
09.00
11.00
1L.00

uit
uit
uir
uiE
uit

08 feb
08 feb

09.30
09.30
11.15
11.15
13.00
13.00

feb
feb
feb
feb

2
1

)
2
2

BIJZONDERHEDEN.,
aanwezig van de jeugdcommissie op zaterdag I februari:

R. v. H€rÍr, P. v.s. Steen en B, viérIiag

p lees onderstaande copy eens GOED door

àiin er wragen/opmerkingen neem dan 'a-avonds contact op de hoofdleider

opstellingen a1s vorige week meE uiEzondering van:

M. Àbd i
S.ÀIaca en P. Knorr
M. Essiad
A. Hammiche

D . Gonesh
L . Wormer ..i . .
R.AalbregE. en iI.in 't Hout

*

*
*
*

0
0

o
0
0
0
0

0
0

.. LEN
I,EN

. LENS
],ENS

,, ],ENS
IJENS

. LENS

. meÈ
, I,ENS
, Í,ENS

zonder
zonder.,
met
meE
meÈ
zonder
zonder
zonder ..
S , Baran
zonder 1

àonder
meE

. . À.Bekdur
S . Baran
A. Bekdur

(zie bij F6)
(zie bij Fa)

sÀ
SB

B2z

CI:

F4:

F5:
F6;

AFGEKEURD OÍ NIET

bij twijfetachtig weer dienerispeters vanaf 08.00 uur te bellen de LENS-AFKEURJNGSLUN 367 05 22
Mog1 je voor gE.fi) uur yerzanielen dàn heeft bellen geen zin omdat we dan nog niets weten en hom dan gewoon

nnar LENS toe, Spelers die na 09.00 uur moden verza-melerr kunnen ook de TV aanzeÉten en af§lemmm op

[rlIOfSLrIS. Via telet&it pgn. 603 latm ze daar vanaf + 08.45 uur de aÍkeurinlen zien, De mogeliikheden ziiie:

'1r

CATÀGORIE 1:'
CATÀGORIE 2:
CÀTAGORIE 3:

. , . . . . '. . . . . , ; . . LENSzat leir/onl

. . ., ., I,ENS zon 2 t/m 8 en LENS-dames
LENS A1 t/m F6

Zijn er indivirtuele afl<eiringen'dan wordt het thuisspelende elftal genoemd. Dit geldt allèen voor LENS Af t/rn C4'

De andere spelers @1 t/m Ff) moe(er dan bellen- met de LENS-ÀFKEURINGSLUN. Er is nog een mogelfikhcid en

dat h via dJ afl<euringsfijn van de KNYB District Wesl 3 t,w,: 05-35015090. (vraag toestemming om te bellen)

!! SPEEL JE LÀAT .....BEL DAN OOK LÀAT !!
JIL---

oàt u-'at il ,an de cLt)B van loo? | ,.LENSREVUE' - I -



>>>>> om Ee weten of het.. v-oetbal len doorgaat gelden .voorEaan' onderstaande regels:

1)

2)

Verz?mel je voor 08.15 uur dan heefE bellen meesEal geen zin. Kom naar
en is heE voetbaLlen afgekeurd dan gaat je leider meE jullie Erainen.
verzamel je na 08.15 uur dan zijn er drie moge-lijkheden om te weten te
komen of je wedsErijd doorgaaE. of nieE E.w:

LENS toe

de afkeuringstelefoon van Í,ENS: 36'10522 -
- de afkeuringstefefoon van de KNVEI: b6 - 35015090.
- Infothuis op Jv teleÈextpagina 603 (na 08.45 uur)

(x) ';
(x)

(x) LENS À1 E/m F6 (minus c1) vallen binnen het d
vaIE onder.disErict wesE I cat.e§orie 3.- zie ook d

S C H A D U W'P R O G R A M M Avbor 8 februari

veld/terreinaanvanq teqenstàndet

isEricE WesE 3 onder' càtegori e'
e tekst voorin deze LENSrevue.

sam:k LENS

3. C1

elftal

À 1 ..'
B Í...

14.30
L2 .45
17.00
11.30
11 .15
r-1 .30
14.00
11 .30
10.00
11.30
15.30
13.00
10.00
09.00
10.00
09.00
10.45
09.00
12.30

11

11
r2
11
08
11
14
r2
09
0s
09
09
10
08
12

RKDEO À 1
RKDEO B-1
HBSA2
tralneE .
RKDEO C 1
trainen .
IiBSC3.
tralnen .
RKDEO D 1
trainen .
HBSD4
tÍalnBn
tralnEn
HBSES
tralnen
Èïalnen .

tral'nen '.
HBSFS
tralnen

13 .00
11.15

(auEo)
(auto)

uiE
uiE
uit
uit
uit

Nootdorp
Nootdorp
kunsEgras

NooEdorp

. kunstgrag

. Noot.dorp

ku-nsEgr,as

kunstgras

kunstgras

15
45 (auEo)
15 ,

45 (auto)
15
30 (auEo)
15
30 _ 

(auEo )
45
45'^ . \*
15 , (auEo)
45 ' :
00
45 -.

15 (duto)
30

B2/83
ur.....
c3 ..

D 3 ..-D 4 / D 5
Et/82
E4/Es
ET/F2
F3 .

FslF6

D1
D2....

uiE

uiE

uiE

uiE

:
,F RAINERSNIEUVTS ,rrr> de j eugdkoÍnmissie ën de technische kommissie hebben de

I afgelopen maand regelmatig bij elkaar gezeten oft over de t.rainerssÈaf te praten
À van diÉ en voor volgend seizoen. NaÈuurlijk hebben wij ook de wensen van aI onze'
jeugdtrainers aangehoord. vervolgens zijn.wij gespÍekken meE de trainers aangegaan. Er

.. àoesten door diverse parEijen keuzeè worden geÍiaakt. HeE resulEaat Eot nu Eoe is daÈ
Andre de KeE en Ramon liageraats volgend seizoen geen trainer meer zijn van een
jeugdetft'a1vanI]ENS.Beidehebbenbe1oofdomera1].esaanEedoenomhune1fta1te
Éetróuden woor de klasse !',aaiin zij nu spelen. Andre en Ramon kennende gaat ze dlt ook
lukken ook. Succes hierbij en natuurlijk o'ok bij je verdere trainerscaffiere . Wie vleet
zien wij jullie nog we1 eens teruE. vooÍ de A1 hebben we PeEer KIomP vastgelegd voor
heE koménóe seizoen. ÈeEer heeft. jarenlang op hoog niveau gevoeÈbaId. Eerst. aIs

. spits,ook nog in LENS 1, en vervolgens als laatdEe man in LENS 1. Na vorig seizoen-Ís
pèter door eén blessure noodgedwongen gestopE a1s voeEballer en dit seizoen is hij'
Ieider van LENS 1. Bovendien" vólgt hij sinds kbrt de.cursus oefenmeester 3. Voor 81
hebben we, de overeenkomsE meE Fred Grens verlengd. Aangezien vrij volgend seizoen 4 B-

'elftallen kri'iqen qaan we een tweede B-setekt.ie formeràn en Leo Meeuvrisse, "momenteel

trainer .rran dó-tweéde CjseLektie,' wordt hielvan de trainer. De komende wekeh gaan wij
verder'met de invulling van de. Erainersstaf van de jeugd. Meer nieuws volgt z.s.,m.

' '' 't ..:_
ll uva-voeTBALKAMP >>>>> ook de KNVB districE .WesE.3 organlseerf in augustuÈ een

É voetUalkamp voor spelers van 10 t,/m 14 jaar. van 11 E,/m 15 augustus zijn de
. rl' akkomodatiès van Vèrburch of RKÀw beschikbaar voor de voetbalkampen.. Je kan zelf

opseven bii aanmelding op welk komplex je ingedeeld wilt worden..Iedere dag moet. j_e

' ,èÍt nuu, ÉeU komplex- toèkomen want dagelijks ben je neÈ voetbal bezig wan 9.00 t/m
ii.OO ,ur. OntbijÈen, dineren en slapen doè je thuis. De lunch en het programma. zitEen
wel indegrepen níj ae prijs van Í r4O,- p.p. evenals de begeleiding door gediplomeerden
E.rainers, een ochtendtraining met enkele spelers van HFC ADO Den Haag,4 tegen 4,
voetbalEennis, zaalvoetbal, 1^,edstriia eEc.etc. Teveel om op te noemen. Ook krijgE"'
iedere deelnemer een leren bal en een T-shirt van heE voetbalkamp. Voor meer info of
eàn aanmeldings for-mulier kan je betleri naar SiWiegman.of F.de KaE (071-5812450) van de
KNVB. Ook Paul v.d.SEeen heefE mèer info beschikbaar. : !. '..

- lO -: 'te LENSREvIIE' 22 maaft de LENS PLAYBACKSHOW ."
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,11 'OURNOOILIJST ,r.r, de toernooilijsÈ welke hangt naast de damestoilet in heL

I klubqeboutr is weer aangevuld/aangepasE - NoEeer de data en naÈuurlijk probeert
--!- ig6sfsg. deze daEa ook-vrij t.e hóuden. w5 lletuafren door t/m l juni 199?'

Il E/SJES HiltDE SETZOEN >>>>> naruurlijk.gaan er aan heL eind van dit seizoen weer

l( u"r, aantal Eeams op reis. B1 vertrekE op 4 mei naar Frankrijk (Euro Disney) en gaaE
.!--\ yg1y61g9ns naar Belgié (Àrdennen) om Ee survivallen en als laatste spelen ze een
drie-dàags Éoernooi in ràsterlee (Belgiè). Op 10 mei komen ze terug. C1 gaaE een- lang
,èàxena in - tg mei) op stap naar een bungalowpark in Nederland. c2 gaat wellichE Ewee

daqen naar Limburq. Dt qaaE -naar een groOté Eoernooi in België (Genk) van 8 t./m 11 mei.
D2 gaaE erellicht. iaar r,Ímburg (1? - 19 mei) als er daar tenminste onderdak gevonden kan
,oróerr. D4 gaat zeker ook op sEap lL7 - 79 mei ) maar de ïeisleider twijfelE nog welk
iààinóot nij zàr gaan bezoeÈep. Èr en E2 gaar. naar Limburg. (t1 .-.19 mei) en waarschijn-
lijk nemen ie dan-ook LENS D2 mee. Ook E4 had plannen om die richting op Ee gaan (9 - 11

*ei), og diE atoorgaat ??? van de overige Eeams hebben wij (nog) geen.berichÈ gehad.
plannen moeEen nu we] snel gemaakt woiàen. IteE regelen van deze tripjes kosE veel Eijd.
De komende maand wi1len wij-echt.er aI1es definiEief afronden. Meer nieut,rs volgE z.s'm.

'F ALENT OP LENS >>>>> Daniel Lorsheijd, keeper van LENS c1, is uitgenodigd om bij
I nf'C ÀDO Den Haag enkele crainingen te volgen en oe fenwedstri j den Ee spelen. DIE zaÈ

--!- er natuurlijk dík in.want. als kéeper van heE dist.rictsteam was Daniel bijna de
enige speler dle nieE bij de j eugal zat. van een Bvo. succes l! !

f OLBROEK r,rl, één of andere loibroek heeft vrijdagavond na 19.00 uur heE casset-
l- ieUand-ie uiE het anEwoordapparaat gehaald. Hierdoor kregen de bellers naar 36?0522
-!Z geen géhoor. Heel vervelenà- en het Leverde enige misversganden op. De 1o1-
broek wordt bedankt en verzocht orn heE cassettebanalje Eerug té brengen naa, LENS. '

,F OT SLOT ,rr» door de klaverjas- en jokermaraEhon op LENS en doox de afkeuring bij
I n*oBO weiniq akt.iviteiEen deze keer voor de LENS-jeugd. Í,ENS A1'en D4 gingen

À zwernmgn. r,EíIs cl vermaakEe zich opperbest in ale gymzaal en r,ENs E2 en -F1 speelden
bij Rijswijk op het kunsEgras. De resE vras vrij.

al EGRIJPEN >>>>> wag opvalg is.dag er neg steeds spelers/ouders zijn die of de LEN§-

Íf r"rrru niet lezen of nieE begrijpen. Toch staaE er steeds heel duidelijk in vermeld
t nàe je Èe *ec.n kan komen oi hèi voeuballen doorgaaE of _n-iet en- welk schaduwpro-
g.u**;-àr -à.,ànEuée1 afgewerkt. gaat worden. Dè IrENS-revue Éoeè lezen kan echt veel
íi;;;";;"il;-;;;;.Gi: Doen !!r

bloemschikcursus

:Medio februari organlseert LENS i.s.m. I'lAXl FTEUR een cursus

bloemschikken. De duur van de cursus omvat ó lessen met een

tiidsduur van 2 uur. Deze worden tegeven om de 14 dagen en wor-
den gegeven door een gediplomeerde docente. De kosten ziin (incl.
het Oasis materiaal) f 12O,OO. Elke cursusavond gaat u naaÍ huis
met een bloemstuk met een waarde van f 25,00.

Voor verdere inÍormatle kunt u contact opnemen met Kees Lut
(127 61 82). Opgeven voor deze curtu§ bii de bar en het cursus-
geld kunt u in twee Sedeelten van f 60,00 voldoen.

de LENS-revue

lay-out / graÍische voÍmgeving:
C.l. Alting en A.C.J. Miltenburg

bent u at tid van de CLUB-van l0O7 'de LENSREVUE ^ - 71 -



AIT.
'& 

..

VERSLAGEN
UITSLAGEN

zakje chips. De zaEerdag erop was het weer
een beetje feesE, we gingen lekker zwemmen
in hec zweÍrbad nMorgensEond" . . .'

Zweulen ln het zweÉad .'MorgenBtond{' ' doori ELT,EN KurK
,-

Rijswijk E1'' Ri j swi jk F1
- I,ENS E2
- .LENS Fl

1 februarl
-. - door: MEliIs'

Deze zaÈerdag weer algehele afkeuring- Dus
op naar het zwernbad MorgensEond met ouders
en spelers. Kavish jongen, waar was je
nou? Het wag zoals altijd weer do1le preE
meE de boys. Na eerst. allemaa1 een duik in
heE diepe t.e hebben genomen, was hec drin-
qen bi'j de kleine duikplank. 9lat voor ca-
Ëriolei ze daar alfemaal uithaalden, het
was lachen. Onder toezichE van ëoach Harry
en vader ÀbeI was het dolle pret. Ook en-
kele zusjes en broertjes gingen mee zlrem-
men. Daaina was het weer. dringen, maar dan
bij de gliJbaan. vooral Eoen ze een rups
gingen vormen !,ras het uiÈkijken geblazen.
t'taai-al meE al heE was geslaagd, vooïal de
jongéns onderling, ToP KLÀSSE. coach Harry
ging iets eerder heE zwembad uiE, om voor
zijn jongens al vasE paEat te,best.ellen.
waàr'iinó je vandaag de dag nog zo'n'Iei-
der, nergens Eoch alleen bij LENS D-4.
Harry, alvast bedankÈ namens de jongens,
heE was echt te gek.

VERSLAGEN

HeE is alweer de zoveelste afkeuring. HeE
is alom bekend dat eerst de vorst. uit de
qrond moet zijn en de velden gerold voor-
óat erop gevoeEbald mag worden. Nu was er
vooÍ de aidere leden van LENS een kaarE
maraEhon georganiseerd zodat er ook geen
schaduvprógraÀma was. HeÈ geval wilde daE
hec vooi mij persoonlijk eens goed-uit-
kwam. HeE wórd vrijdagavond nogal laaE,
dus het vroeg uit de veren komen ['as er
voor mii nu nier bij. Heren organisaEoren
bedankt daL u diE vandaag op uw planning
had sEaan. Nrj ik weer een beetje bij de
oosit.ieven kom hoop ik toch ook weI dat
^het ECHTE werk weei v-Iug mag gaan gebeu-
ren. Mocht heE zaterdag weer niet doorgaan
dan verwachE ik Al,l,E spelers op LENS op de
aangegeven Eijd. WaE. er gaaE .gebeuren zieí 'jullie dan wel.

zaalvoetbal 
-in 't:zantje door ÀSTRfD ':'

Fl NIE'JWS door Ruud van HERI

RlarswrirK F1 - I.ENS 11 (0-7)

À1weer was. aI het voeLbal afgekeurd, voor
de F2 t/m F6 waren er ditmaal geen scha--
duwwedscrijden. voor LENS FI lsas er wel
een wedstrijd gep1and,. uit bij Rijswijk
kon ons team lekker spelen óp een prima
kunstgrasveld. In de Ie helft speelde
volkau D. met Rijswijk (zij hadden maar 6

spelers) mee, in de 2e. helfE werd de Rijs-
wijkSe ploeg veisterkE met l'ÍanuéI P. en
EEut K. (Jongens bedankt, jullie speelden
een grandiöze part.ij). .Daslan D. (F3),
soeelde op proef meE ons mee, deze knul
gàat .reioàn- v. o. (wordE oP'18 naart 1997
geopereerd aan de achLlleepezea) vervan-
gen, wij l,Iàren zeer Eevreden ovèr het
Àpeli' bedankt voor heE invallen. Edvtin R.
màakte tot 2 maal toe een prima save, de
keepers EraÍningen van Menno À' gaaE nu
eóhÉ vruchren 'afwerpen. À].ft T. opende de
score (Eotaal 3x), daarna vras utnuE K. (Lx)
aan de beurts. Met de rust stond het 0-4.
In-de 2e helfE ging onze ploeg nog neer
corÍÈineren en er werden heel wats kansen
onbenuE ge1aEen. Gelukkig scoorde I,ENS
(ÀIfi (2x) er volkan (b.) nog een paar
mooie goals uit mooie - 

voorzet Een van
Rodley v. H. die vreer sÈerk aanwezig iuas.
rlkay Y. speelde een puike parEij. De op-
sEelling: 1. Edwin (K), 2. Rodnèy (RÀ), 3.
Jeroen (LM), 4. rlkay (LÀ) , 5. Damjan
(LH) ,5. uanuel (MM) ,7. Volkan (s) ,8.
UmuE (RH) , 9. ÀIfi (S) . .Mannen, wij zagen
een leuke en sporEieve parEij voeEbal,
toch'hopen wij daE er volgende'week ueer
gewoon èompeEiEie wedstlijaeq 21j.1. :,

- ,, -t., ....,,,

I.ENS C4 (tt'Rr,r)

I

De wedst.rijden waren nqg sEeeds afgekeurd
iwm de nàwóeën van de vorsE periode' Twee
weÈen gelden konden we gelukkig vóetball-en
in àe irachuige zaal 'E zantje, we speel-.
den teóen onze eigeir rENs D3. We moesEen
om 10.àO uur verzamelen op-LENS, waar' we

na een lekker bakje koffie in colonne veÍ-
irokken naar de. zàa1 . aangekomen bij de.'.
zaàt uree:< daE ook de belangsEelling uli ''

àà o: ieei grooE was (11.man),' vrat' tijdens-;-
àà Éiui"i"g-rel anders is (gemidderd 4 a s '
man). Onze eigen D4 was zoal's arErld weer
compleeE, 13 man. Klasse heren. Harry en
nànè liot.ara.hadden een EournooiEje uiÈge-
zet waar onze mannen naar harEelusE konden '
,óètn"rr"n, 6 Eegen 6- oflze jongens.vonden
dit hart.st.ikke leuk om mee Ee maken' De

o"à"ii rur."" onder heE genot van een-heer- ''
iii:. n"r.ie koffie en een stukje. appeltaarE
iií* É"tiv's verjaardag) (wii hebben híet-
,àn "iets van gdnetkt... red.) vanaf de

iiirun" Eoe hoé onze È.ijgers er een heel
Leuk sDekE.akel van maakEe, aI was het soms
weI qeïaarliik om daar te ziEEen want onze
iónqóns schoÉen de bal soms weleens een
ÉàËÉiè t" hoog en ce hard, omdat' zij niet

".ràía riin ol in de zaal te voeEba]Ien'
Éeg ,as eiq gezellig, en na afloop was er : '
,àór ar:.e [ijg.ts een blikje cola en een
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Hengelolaan 6OO
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S€niorEn Zatordag
J.c. Ham, tel.: {o7o) 367 96 87

ALGEMEEN SECRETARIAAT CONÍRIBUTIE BETALING

'i;,..r i

P.F. G.ons
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RABO-bank
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-;.
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W.J.M. Heijnen, rel.: (O7O) 346 1O 88
G,J. van-doÍ Kloii tol.: (O174) 41 81 49
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mw R,P. Bruiistens, tÉ1,, loTol 397 97 22

AKKO : Acc odatiécommissie
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'1
I

van de redactie I
I
I
I

Ir.ei-er copij vóór maandag in*, *q.&;l,;rË#"*.,,"*]"ï.H#""jr";::ffi1ï e8r,25,14 GG Dm Haag

maandag 20.00 uur in het }dubgebouw ' wedstrildiersl.agen :.zondag 16'fi) uur '

.,.., _'. , . e-mail : amiltenb@yorklaccess.nr. / fax : (070) 30 99 293 (nieuw)

-(op rnaandag uiterlilk tot 1E.30 uur)

TIIIERSTE INLEVERTERMUN COPU :

.':.-.,: DE ZONNIGE KANT VAN HET LENS-LEVEN
; ' ' (blÍjven laehen)

I
J

'- t' .,

DaE niet atles alEijd van een leien dak-
je gaat is duidelijk. Het'gaat nieE al-
Éijó zoals we willen en'dan is het eche
r.re} eens moeilijk om het LENs-leven'van
de zonnige kant Ee bekijken. Dit over-
komt veel nensen. en zo ook uw redacEig.
Soms zien wi.j- heE'nieE zo ziLgen en dan
is een 'Il,apen' om diE kenbaar Ee maken:
EoeLsenbord, PC, Papier en Printer.

in hèt verkeerdè keelgac eIi heefE zo een
averechtse trerking. Toch zijn .er veel
mensen, achEer de schermen. hard aan het
werk om hun posiEiewe sEeenÈjes bij te
dragen.

waE. dachE u van b.v. ons bestuur, de
senioren- en jeugdcommissie, bar,/keuken-
medewerkers, leiders, Erainers, sponsor-
commissie. de club van 100 enz. ,

Geruggest.eund door hun Eomefoze inzet en
ent.housiasme volgen in hun 'slip-sEream'
die vele andere vrijwilligers.

Een gevaarlijk 'wapen' dat wel. Maar in
net àchrerhoófd daE.''ie positief, kri-
tisch opbouwend Ee werk dienE. te gaan,
schrijf je een arEikel- soms lukE het;
§oms íiei en schieE heL arÈikel weleens

,ziàaa j i' teouéri, LENS-KAABTMARATHON 'cle LENSREVUE'



,rrr» zÍj proberen alEijd maar weer,
buitsen het voetbal, activitelten Ee onE-
plooien om zo te zorgen daE LENS bruist.
Een paar namen: 

t,Jana & ,Jos',' onze kaart.-
special isEen: "-Zij organis_eren, onder .

voorbehoud daÈ er geen compet. it.ievoeebal
is, op zaEerdag 1 februari een kaarEma-
raEhon. Keeè, de IJENS - loterij man, gaaE
binnenkort meg een bloemschikcursus van
stsart. Dan is er Diana yan de EKO; zij
is bezig met de voorbereiding van de
alEijd succesvolle lJENs-playback show.

Tot. sloE hoofdleideïs -Leo en Ruud, Zij
onderwierpen onze jongste IJENS-ers afge-
lopen woensdag.29. januari aan een heus
voeEbalexamen. .-: .o' t
zomaar een paar mensen uiE het. rijt.je
van velen, die altijd blijven laihen en
gelukkig de zonnige kant van
heE IENS-1even blijven zien.
Zij verdienen onze sÈeun. zij -
weEen als geen ander daE, zo-
als een IJENS-eI pure sang ons
schreef, | 'thex gTas is nieÈ
t,aJ-f 7eeg, naar haTf vo7".' uw iedactie

ÉÀ.^.''Ef,.Y

E. ^§.

N/Eur4ls 
vAN HEr TlAwrnsppsw

-Ílà 

de aansEelling van Peter van
Velzen als hoofdErainer van LENS voor
heE. komende seizoen heefE het. bestuur
gesproken meE de huidige 2e lrainer van
de seniorenselecE ie, te weÈen Emiel
cans: Het besEuur heeft gemeend het voI-
gend seizoen geen gebruik Ee maken van
de diensEen van Emiel Gansi voor hem ,.zullen we een waardige opvolgèr gaan ' '
zoeken.

Emiel heefE Ee kennen gegeven het huidi-
ge seizoen met zijn spelersgroep zo op-
Eimaal mogelijk te vervolgen, heEgeen
door Pet.er Bos afgelopen week nog eens
bevesEigd werd: I{ij verwachEen deze no-
tivaEie en inzeE zeker ook bij de. spe-.
lers in deze compeEit,ieloze fase, zodat
heE. seizoen succescvol beëindigd kan .

worden"- '. ,1. -, .:: .

i) LAUW ZWART - irruS ZZZ
a-a

- 
A1s de vorsE uiÈ de grond Ís en de

vélden gerotd zijn. (echt niet eerder) ..

kunnen we weer gaan voeEballen. Hopefijk

is dit a.s. weekend rreeï het geva] wanE
' alleen maar uraÍnen. is roch ook nieE
aIIes. Op 15 december 1996 speelde LENS
l zijn laatsEe kompet it iewedsErij d. Toe-
gegeven enige rust na deze weds-trijd was
best op zijn plaats maar deze rusE duurt
nu Eoch echt t.e 1ang. À16 we zondag weer
mogen voeEballen is Blauw Zwart. de Ee-
genstandèr. .cdépeeld r,rordt om 14.00 uur
op de Dr. Mansveltkade !e Wassenaar.
zoàls we eerder aI schreven gaaE IJENS 1
een heel belangrijke fase in. spelers,
begeleiding en Eoeschouwers zullen posi-
tief ingesEeld moeten blijven. Moulden
opsEropen en gaan I Medereen weeE dit.,
maar nu de uitvoering nog. Heel veel

:

UT AART MAEATHON OP LENSl\_.- Bij algehele afkeuring wordE er .

a.s. zaterdag 1 februari een klaverjas-
en jokermaraEhon georganiseerd op.LENS.
Een initiatief daE wij van harE.e onder-

.steunen- tdij. verwachten dat heE een ge.-_
slaagde dag gaat worden en nqpen naast I

adver[enda

samenstelling Bestuur
'tr

VOORZITTER :

J.G. Colpa i ,

Tol. r (070) 394 19 74

PENNINGMEESTEB:
G.J, van dor Kloij'
Tel. : (O174) 41 81 49

!rD lvlcE-vooBzrTTERl
W.J.M. Hoijnon
Tol.: (070) 346 10 88

LID :

A. 's-Grav6ndiik ' 'l
T6l. : {07O) 323 70 33

SECRETARIS:
P.F. Grens
Tel. : (0701 363 54 18

LID:
P.J.M. vBn don Stoon
Tel. : (0701 397 01 54
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A" Èaarte'.s ook veel EoeBchouwers .iè zien. r.,Blts
Het kaarten duurt. ,van 10-00 toE 22.00 uur. Ons k
als heE gezellig is.'Ons adviès is dan ook om ge
de kaarters niet. te sEoren. veel plezier.

is aI vana
lubgebouw
zellig naa

f0
b-La
rL

9.30's-morgens geopend.jft h,el1icht. langer cpen
ENS Ee komen maar daarbij

BAR NIEUWS

fiexruaeenv KLEEDLOKALEN >>>>> cp maandag 3 februari gaaE de gemeente beginnen
\rIeE heE opknappen van . onze kIeedIokalen. De werkzaamheden duren r./m half april .

-ïreE 

spreeKE. voor zlch daE we t.i jdens iieze 'opknapperiode hier waE hinder van zullen
ondervinden. Met de gemeenEe proberen wij deze oveilast tot een minimum-Ee beperken.
Toch za1 er: bij Èoerbeu{.E een kleedlokaal nieE Ee- gebruiken zijn voor een lraining. Een,rerzoek aan de t.rainers 'óm tijdens deze periode.goéd op te retÉen Ààe.rèàI kleedLokalen
er.. echE nodig zijn om t.e verkleden. probèer ook iekeni-ng te houden ÀÀt-lroepen aÍe naje komen. -: , trr - ..',.:...."'
(l,'i'r.:- *.:a;,-'li ai. r ''!i .. .,, .. :-, I{ET BESI'UUR
l.' 1-r'

advenendc , ..

{
BAR ROOSTER

- ZÀTERDÀG 1 februart
,i

openen : Henk en ,foop

. 09.00 uur Tinus

IO.OO uur Hènk en MarceL

.12 . 00 uur f nge, Jan Iramers
i ,; " 

'. bÍjEprtDgarE

L6.00 uur Henk en Marcel
J ..: ..-'l-8.00 uurHenk, Marce1 en Luc Verkuyck. biJ sprÍngere

?0.00 uur .: .- : ..,f Luc.+ bijspringers
21.OOuur..: Henk, Marcel,' Luè

, :l

eÍnde maraEhon en sluiten ?????

ZONDÀG 2 reËJuart '
oDenen

- 
1O.OO uur' .

KEUKEN

,.; sluiten :. .

. , , Tinus en Henk

. ,: SEeveh .en Rina

. ElIÍe en Peter
I

. . ' He.nk en RÍna
t

adreÍrak

Computercentrum

Nu ook CANON"digitaIe lotokopiel
., . .. , . .. , ín kteur!. .:;

voor mailinggemak

Direct Mail
I

',: 
i

'")t

Kerketulnenw'èg 6
l,' .J

Tel. (070)3590707

2544CW Den Haag

Fax (070)3299 !ss.

UvJ ver,rouwde adres toor hilt volledig verwerkenvan urv'maitings

, b ar /lgeukenme dew erke rs av ond

A.s. VRIJDAG, wórdt eÍ vooÍ alle bar/keuken medewerkérs een 2e werkoverleg gehou-
den. Deze avond vangt aan om 2O.OO uur en zal ongeveer duren tot 21 .30 uur. Naast
een goed gespÍek ontbreken een haple en drankje niet en wordt deze avond afgesloten
met een kleine biertapcuísus.

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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b:loemschikcursus
-Binnenkort organiseert LENS i.s.m. MAXI FTEUR een curíus' .
bloemschikken. Deze cursus wofdt gehouden medio februari op de
ffirlrl: of woensdagen. De duur van dè cursus omvat ó lessen met

' een tiidsduur van 2 uur. Deze worden ge8€ven om de l4 dagen.

De lessei worden gegeven door een gediplomeerde docente en de
kosten zijn (incl. het basis materiaal) f 12O,OO. Elke cursusavond
gaat u naar huls met een bloemstuk met een waarde van f 25,00.

I Vror verdere informatie klnt q contact opnemen met Kees Lut
(123 61 82). Opgeven voor deze cursus kunt u bii de bar.
Het cursusbedrag kunt u in twee tedeelten,vah I .é0,q0 voldóen.

, IAARTMARATHON
+

zaterf,ag I februari ,'
,: 1. ul ;

' . 
: Zaterdasis her gin rzover. D E KAARTMARATH ON-. .troÍen. gr,coynptitievoetbaí se-

speeld moet woideir, gaat deze dag helau niet door. Deze wordt dan uitgesteld naar een nader te

bepalen darum. Aanwezic 9.3O uur stan 1 0.00 uur precies. Deelname f 1 5,00 ler,p!rs991^,
Daarvóor kriigt u TWAALF uur kaartplezler, fràtis koffie gedurende. die periode.'Om + l2'00 uui

boterhammen met soep en om t 17.30 uur salades. Omdat dit geen normale drive is, kaart :
iedereen individueel. D.w.z. u begint met bv uw eigen partner enJpeelt drie spelleties-telkens met

een andere tafelgenoot. Na drie spelle{es wordt er individueel een nieuwe tafel getrokken. We spelen

' verplicht gaan. Iischriifteld te voldoen op zaterdag I februari 1997.tot uiterliik l0'00-uur. De

mogeliit«heid,tot inschriÍving is reeds gesloten; maar eventuele laaftomers-kunnqn het. altiid nog '
proberen, met dien ,.rita,,?. dat voór-lnschiiivers altiià de voorrang.àenieten. i ' ' 'i ". .'
Voor ..í loterii wordt gezorgd.lokeraars kunnen gewoon dooriokeren, m.d.v. dat na elk uur i I 0

minuten pauze genomen kan worden.

Edvrin CoreEt.i Wie kenEi hem , niet . ,MeE zijn enorme snelheid rende hij. in'
{ anHo vroegere t.ijden óver de Lensve lden als wodàn de goddelijke genezer :

voor. de voetbalkwalen. Hij doeE dat nu bij v.v. Wilhelmus. Deze

' donderdag 16 5 ànuar
herapeut met een heel erg groot J,ens harE vJe

i 1997 a1s 53sEe lid van de Cldb van Honderd.
rd? fanEastische fysioE

Edwin is aI 22 j aar lid van onzé verenigirig.' oeze 30.jarige Lens-
vriend is werkzaam,bij de fysioE.herapie van, eveneens Club van '
Honderd lid, Jan zout.endijk. Daar kan je dus nieE meer om heen, a1s
je ieEs mankeerE of aIs j
echE. goed behandeld worde

e gewoon veef beEer wil voelen. wil je dus
n, zij zijn gespec iat iseerd, ook de dames

zijn van harte welkom.
Nog even met. Morton Olsen gesproken, de trainingsErook bij Lens kan

A
d

&
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>>>>> gebruikE worden voor de coÍÈinaE ieErainingen. De planning is
ChÈ vàn Honderd avond te oÍganiseren. wilE u.hier ook bij zijn ?

Meld u nu aan als Chjblid. PeEèr K. za1 dan oèk we1 over de streep
gltspraak van de week: Buig op tijd dan bliif je soepel.
Gegroet,' Henk Hoppenbrouwers,

om in april een -.

zijn getrokken.

. te1 . 070-3250789

ten we heE Clubgetd inzetsEen om met haardrogers heE voeEbalveld te verwarmen??p. s. : moe

NIEIIWE IBORD) SPONSORS LENS
De afgelopen. Eijd is de sponsorcommiss ie druk bezig gevreests om nieuwe fondsen aan te
boren-orn 2odoenóe de doel; t'ellingen, die gestseld zíjl, Ee kunnen financieren'
Er moeten nog vrat gegevens van andere nieuwe sponsors vergaard worden, maar zodra deze
compleet. zijn, zullen wij deze in de lrENsrevue presenteren.

Dat de sponsorcommis s ie j-n sommige gewallèn een helpende hand erorqt toegesEoken,'is
voor ons meer dan het.veimelden rvaard.. DaÈ geefE Èoch aan daE er binnen LENS meer
mensen bezig zijn om over de t.oekomsE na Èe denken en daar hun sÈeenEje aan willen
bijdragen.
Voiige-week. is, op aangeven van OTTO DÀHOE, een nieuwe bordsponsor welkom geheÈen,
nametiik LEO'S KNIPBOETIEK, voor sommige l,ENSers een bekende naam.
NaasE íestigingen in zoeEermeer en t eidschendam bestaan er ook E.wee Haagse vestigingen.
Eén reeds ,ràt Ía.rge, bestaande vesEiging op de MaartenBdij klaan en een nieuwe vestiging
op de Lèlrweg. wij raden u aan de komende LENsrevues in de gaten te houden, wanE Leo
hàeft voör àe foíende tijd specEaculaire acEies en aanbÍedingen voor LENS-1eden in het.

,Wij heten LEO,S KNIPÉOETIEK dan ook'van -harLe welkom en hopen dat. het rendemenE van
deie investerigg zo groot zal zíin.d.a: hij nog lanse E.ijd bij LENS za1 blijven.

Heeft u ook nog bedrijven in de buurt waarvan u dénkt daE aleze geinEeresseerd zijn in
sponsoring bij LENS., àarzg1 dan niet om konEakt op. te nemen !9t -q9 --s!9!:orcommigs 

ie
(Èelefooniummèrs , zie btadzijde l van de LENSrevue) , wanE NIET GESCHOTEN IS Àl,TI,lD MIS!
DE S PONSORCOMMISS IEs (EIÍ@

Voor te[èfoonnummers: zie de coloÍon oo oao. 1

adyercnde

t I SUDMEIIER :ZONWERING
zuiderpatklamt25 DEN HAAG tel.z 323.35 62

,ii

Senioren L

WEDSTBIJDPROGRAMMA
tiid thuis' - uit klasse zaal scheidsrcchteÍdatum

vr jet
feb
feb

31
03
05

10 feb
11 feb
18 feb

2r.00
22 .30 .

19.00
21.00
19.00
20'.00
r.9 - 00
20.00
2',L.O0

PGS 1
LENS 2
],ENS 1
LENS 3
LENS 1

QUINTUS 5
NOORDZEE 4
SNOEKIE 1
osc 3

39837
4 1078
3 984s
41739
BEKER
75606
41087
39850
4L746

LENS 1

QUTNTUS.S
ENGEI,SMÀN 1
RFC', 95 2
osc 1
I,ENS 2
I,ENS 2
LJENS 1
I,ETIS 3

Oranj eplein
v. d. Voort.hal
schilp
Schilp
Overbosch
oranj eplein
Oranj eplein
Oranjeplein.
oranj eplein

A. Wagener
C. HarÈgring
D. Taa]
eigen
M.H. SEorm
eigen
C. de Bruijn
C.. de Bruijn
E. Hartgring

ltrA
wo

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

ltrA
di
dt

zatérdag 1 íebuai: LENS-KAARTMARATHON 'deLENSREVUE'-5-

f] n



Senioren ZATERDAG
WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tiid thuis uit w-nr,, -.schdldsrechter veld

za 01 feb 14.30 LENS 1

'iza 08 feb ' . vRxJ -

BIJ AFKEURING .

-.- scHtpr,uÍoet.t L 39723 j-'H. Merkestein' v2

a

- ''' 'rl :I"
-. trainen oto 12.45 uur (Elet À1) .

-.verplichÈ gfbelleD Uf1 'niep- Èoaren. trainen !!

Fred Lancel
Gerard Sinke

{010)
(079)

527 39
352 85

AFSCHRIJVEN Eel
tel

80
59

@ Sen oren zoNDAG

LENS 1
VELO ].
VEI,O 2

UITSLAGEN

- I,ÀÀKK!,IÀRT]ER O-5'
- LENS 1 :-t
- LENS 2 8-1* = kunst.gras IIBS

,rYt*!ig;',,n #"*"nt
vBHtms

71nkwefi27 "+
2t44 EC Dcn Haag
Tet.t O7O-1661134
Fax; 07O-,67519i

Zoeterme€r
Tet.t o79-!6102!7

Àd.vàrÈ.ac1.

"i -.E.eijn)

.-SCHADUWPROGRAMMA
' (bij algehele afkeuritrg)

,{
uur : KRÀNENBURè i. - Í,ENS 1
uur : KRANENBTRG 2 - LENS 2

14.00
11.30
11.00
Bovens
en/ot
wordC afgewerkt.:

L3. OO. UUT. LENS 1" - .K.RÀNENBURG "112.00 uur LENS 2 - KRÀNENBURG 2

datuà "' tiid^'* thuís

WEDSTRIJDPROGRAMMA

t-aaíde wedsËrijden §aan ALTIJD doör, met. dien verscanden dat indÍen ei ior
opdool zich voordoet. er het volgende programma op kunstgras bii UO§ {uaOeè

lr
a',:!';- '

4 '- uit ter veld

zo OZ f.eb 14.00 BLÀWJ ZWÀRT 1

i2
2

-9
3

,r,
,J..
F.

.Í.
N.N
N.N

1,
f,lezenberg
VersJey
Hollander
Baggerman
Ton

van de KIiWB komen

11.00
13.00
14.00
11.00
13.00
11.00

LENS 2
VEIJO 6'LENS 

4
TENS 5
I,ENS 6
LENS 7
rrENS I

5610
7324',
9L'7 3

':9438
10491
L2208
13559

LENS 1
o]]lvEo 2
iJENS 3

QUICK 6 , ;

HDV 2
SCI{EVENINGEN 3
RÀVÀ 5
VRIJ

1

Het programma van 9 februari is helaas nog niet bekend. De H.H.
jaar wat. .moeilijk opgang.

d

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLIN,GEN
" LENS 1.t/m 3 ' '

r,ENs 4" r/m I
'j,..,...-'.

worden door de Erainers bekend gemaakt
aIs bekend.- , t ,.- r, .rt..;

.6 - 'de urusaewtp' 22 MEsrI: LENS-PLAYEACK SHOW

ir.



AFSCHRIJVEN.

4TIT

IJENS' Í,ÈNs
IENS

.-' IJENS
I,ENS

de Groot
Heij nen
Sekeris
SchoIt.en
Gungör

B€rt vlerlÍng

Wasgenaar
l,lateringen

4

5
5

I

50
8S
30
16
33

15
10
L7
84
03

À
w
F
R

te]..
tel.
teI.
tel.
Ee1.

(070)
(Ö70)
(070)
(0?9)
(070)

325
346
323
361
390

contactpersoon w6dstri J dtiag :

LIGGING VAN DE TERREINEN
BLÀUll .ZWÀRT :
VEIJO :

Dr. Mansveltkade
Noordweg

TeI.-; 05 54 67 31 54

r.e1 . :

teI. : 91
(o7o)
( 0174 )

57
27

511
29

DAMES Voetbal Nie s

TRAINING: vr[idagavond van 1E.1.5 uur tot 19.30 uur
AÏ§CHRIMN: mw. M. Rijkers, tel.: 367 78 76 (training en wedstr[ideu)

, de thuisweilstr[iden worden gespeeld op veld 3

WED.STRIJDPROGRAMMA
verzamelentild thuls - ui,

zo 02 feb 14.30 LENS 1 VREDENBURCH 2 N.N 13 .00 uur

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en 
.

HooÍdleider A en B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

Hoofdleider C-jeugd:

Hoofdleider E-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 367 01 21
b.9.9.: 06 54 64 57 67

HoofdleideÍ

HooÍdleideÍ

D-jeugd:

F-jeugd:

HaÍry ter Linden
talefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp
telefoon: 367 98 58
b.g.g.: OG 53 48 40 50

Arbellen vooÍ e wedstriiden: zo snel mogeliik, doch uiterliik de avond voor de wedstriid :

tussen 18.@ en 19.00 uur, bij de desbetÍeffende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dàg van de wedstriid op LENS, telefoon 366 13 14

(zateÍdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

AÍbellen tÍaininoen: + 45 minuten voor-aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraoen/o roblemen : bel in eerste iàstantie de hoofdleider op!

AÍoekeurd oí niet ? Bel bii twijfel zaterd na 08.15 uur naar de LENS-afkeuri lijn (070) 367 OS 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA A-BJC-D.E EN F JEUGD
.:,..

01
0L
01

B1

B3

feb
feb
feb

12.00
14.00
14.30

Quick BL
Vredenburch 83

uit
uit.
uit

Sav. IJohmanlaan
vredenbuÍchweg
DedemsvaarEsreg

10 .45
12 .45
13.30

(auEo)
( fiets )

.zaterdag 1 {ebuari: LENS-KAARTMAMTHON ,de LENSREVUE, 7-

I

elftal : datum aanvano teoonstander uit/thuis . " veld/t?fiqin - ' sam-k LENS

I
A 1.. 01 feb 14.00 HMSH Àr 9iE ". Vredenrustlaan . . 13-00 (HMSH)



weàsrnuopRoGRAMMA a-b-c-o-e en'F JEUGD (vcrvoig)'

uitnhuis sam-k LENSvand tegenselftal datum aan

c1

c4
D1
D2
D3
D4
D5
F1
E!,

E4
E5

F1
F2
F3
F4
F5
P6

10.00
09.00
13.00
08.45
10.30

09.45
10.00
10.00
.10.00
09.00

c3

E1

feb
feb
feb
feb

feb
feb
feb
feb
feb

l feb
l feb
I feb
1 feb
r feb

01
01

.01
01

01
0r-
OI
01
01

01
01
01
01
01

,0,o

0
0

13.00
09.30
11.00
09.30

thuis
. uiE
Ehuis.
thuis

1r..45
08.30
10.30.
09.00

DSO C1
Die Haghe CI
TONEGIDO C3
Í,aakkwarE ier

HBS E1
TÀC' 90 E]. .'
.PEC Den Haag
Texas DHB E1
vros E3

uhuis ; 
"r.rIE .

thuis
uiE
uiE

. 09.00

.-bs. oo

. 12.30

. 07.45

. 09.30

08 .45
09. Öo
09.00
09.00
08.00

. v1
ockenburgh

1r?
- v3 .

(auto)

(auEo)

(auto)
(auto) '
(auEo)

Delfr D1
Loosduinen Dl
Quick D4
viEesse Delft. D3
vredenburch-D5

. .1. v 1'.

. .' MadesEel j n .'v3 .
Tanthof - zuidlDe Ifr
. Vredenburchweg

. Daal en Bergselaan

.-1'.Àagje'Dekenlaan'.

. Melis St.okelaanl- l

.''. ockenburgh

. Melis SEokelaan

(auEo)
(auto)

feb
feb
feb
feb
feb

t
E
c
t
E

t
I
I
1
I

u
u
u
u
u

'.. .; 01 f eb
... 0

, ._i -i , I /".:^ . ii

.,-09,.00
: 09.00
. 10.45
.10.45
- L2.30
. 12.30

09..30
09.30
11.15
11.15
13.00
13.00

LAakkwar.t ier Fl
Loosduinen F1
Laakki,rarE"ier E 4
vros F3
Duindorp SV F2
Quick F10 .'.

rhuis
Ehuis
thurs
thui s
t.huis
t.hu i s

. ,.viv
2
2
2

2

BIJZONDERHEDEN,

# aanwezig van ale j eugdcommissie op zaEerdag..l februari
{

?,
i t' ,r. T".1, R. vereecker en B. vlerllíg ,'

6)# lees ondersEaande copy eens GOED door

*
#

zijn er vragen/opmerkingen neem dan 's-avond6 komtakt op de hoofdleider
. .' ! r. ,-,-tr-. 1 .r I..-

opsEellingen aIs vorige week mec uitszondering van

s
0
n

0
0

0
0

0
0

.{

ffi

LENS AI
LENS B1
LENS 83
],EN§ C1

M.Àbdi en S . Diakit.e s
zonder s.Àlaca e
zonder '.r A.Blom
zonder D. Gonesh
zonder

zonder
zonder
meE
zönder
zonder
meC

.v.p. konEakE opnemen meE de trainer.'
n P. Knorr

IENS
ÍJENS

LENS
IJENS

F3
F4

F5
F6

A. eI Boust.aEi en R.,Janse ,,.
(geschorst wegens nieE oPkomen)
C. Sonmez
.f .in 't Hout. .i- 

t

S . Baran
À.Bekdur (zie bij F6)
S.Baran (zie bij F4) .

e. gekdur

I ' 
\ACK SHOW : . ,. ..PLAYB

Op zaÍerdag t2 maaÍt organiseren tve weer eetr playbac[ sbow.

op LENS, Ben je 6 jaar of ouder en heb je zitr om mee te doen

dan kan je je nu al opgeven bii trii,.tel.: 36L.52 08.
Indien ik op L,ENS ben kan je het natuurUjk rechtstieeks bli
mij doen. Meer nieuws volgt .......

l.

DIANA van STRIEN

- I - 'ae twsatvut' '' 22 maart: LEN,-PLAYBAàK sHow

ï



AFGEKEURD OF NIET.

Om Ee weten'of het voetbaL ten' doorgaat. geldeh vooÍtaan onderstaande regels:

1) . Verzamel j
voetballen
verzame] j
je wedsÈii

afgekeurd dan gaaC
e na 08.15 uur dan zjd doorgaaE of niet

e voor 08.15 uur dan heeft bellen geen zin, Kom naar. LENS Eoe en is her

2l
leider met jullie trainen,
er drie mogeliikheden om te weEen Ee komen of

.\
-.'r(na uE.15 uur)- de afkeuringste lefoon van LENS: 3670522

-. de af keurinóstelef oón ''ian dè t«lVjr : óe -
- InfoEhuis op fl/ teletextpagina 503 (na

je
i j n
t.w

35015090
08.45 uur)

BEPERKT ScHADUWpRoGRAMMA 1 februari'

ls het hele kompetltieprogramma afgekeurd dan doen we a.s. zaterdag met de meeste teams eens
helemaal nie6. Op LENS wordt dan namelijk een klaverias/ iokermarathoh gehoiden en dat

. betekent dat ons klubgebouw op deze dag niet beschikbaar is om te verzamelen. Dat moest een keer
kunnen vonden wii toen het veaoek tot ons kwam. Aangezien wii echter al een paar afspraken
hadden staan voorschaduwwedstrijden verzoeken wij de trainers, leiders, spelers en ouders.van
onderstaande teams om precies op de vezàmeldid aanwezig te ziin zodat nlemand het klubgebouw in

elítal aanvano teqenstander uit/thuis veld/lerrein sam,k LENS

A1
81...
c 1 . ..D1 .
E2 .

De over j.ge

RKDEO-À1
RKDEO 81
RKDEO C1 . .
RKDEO Dl ,
Rijswijk.EI
Rlj sq,ijk F1
bij algehele

.': uÍt'
,;'. uit

uit
uit
uiE'
uiE

afkeuring vrij

woocdort' . ""t ' 13.00 (auEo)
Nootdorp .. 11.15 (auto)
Nootdorp _ 09 .45 (auEo)
Noot.dorp '. 08.30 (auto)
kunstgras 10.15 (auE"o)

. kunstgras 09.15 (auÈo)
en mogen deze keer ook Ehuis blijven.

. . 14

... t2

. 11

.' . 10

. L1
;, .10
teams

.30

.15

. oo

.00

.00
zijn

í\PKNAPPEN KLEEDLOKALEN >>>>> op 3 februari beàinr are. gemeenre met. her.

\,fofknappen van. onze- kleedlokalen . De werkzaamheden duren EoE half .april . Enig
----rcngemak zaI diE ook met. zich meebrengen maar door goed overleg met. de gemeent.e
zuIlen wij dit .zoveel mogelijk Eracht.en Ee beperken. Í.Ie verzoekei de traiiers om de ' ',instructies die gegeven worden goed op te volgen en rekening Ee houden bij het ómkleden
mst de groepen dÍe na julIie komen.

ï

i' |,.
ALENT OP LENS >>>>> dat ei voldoende ,talenr'op IENS aanwezig is weten nlet
al}een wij, maar zeker ook de beEaalde clubs in Nederland. hègelmatig sEropen zijbij ons de velden af op zoek naar jong Ealent. Dit. resulteert vaak in een -

uitnodiging voor een of meerdere spelers voor een oefenstage bij de'BVO. Ook nu is' diE
weer he! gevaI. Michael DÍosEen van IJENS D1 gaat. vijf weken mee trainen en voetballen
bij Feijenoord en Richard Hoogerheide en Chris schaapveld, ook van LENS D1, gaan à.s..
donderdag naar HFC ADO DEN HAAG voor een trainings-sessie. Jongens, -heè] veel succes en
wie)weet.???? Daarnaasts speelde Daniel- IJorsheijd van LENS Cl- afgelopen maandag meE hec
districtsteam Eegen Ajax. Dit zijn natuurlijk leuke akEivit.eiten allemaal . Echter.'goed
presE.eren bij je eigen vereniging blijfE natuurlijk de eersce vereist.e om evenEueel
Iater de overstap Ee kunnen maken naar een BVO...:'..
c 1HADUWPROGRAMMA >>>>> vrijdasavond 18.30 uur. RKDEO gebeld en ...... her
J schaduwprogramma ging door. Het antwoordapparaat werd ingesproken en alles Èerd

- 
geregeld voor het schaduwprogramma. Toen we om 21.30 uur klaar waren met aIles

belde RKDEO weer. HeE kon toch niet doorgaan :.... het veld was t.e blubberig. Jammer
maar waar. Nog snel de Ie iders,/Erainers ingelichE maar wel vergeten om op zaterdagmor- ,

gen het. antwoordapparaat opnieuw in te. spreken. DiE gaf hier en daar wat probleempjes
maar uiEeindelijk keram .al1es Eoch weer goed. I,ENS À1 hiéld slechE.s een kort.e bespre-
king. LENS 81 werkEè een clrcuiE af. B.Bekt.as was er weer niet b.ij ??? IENS. 82 speelde
wat slapjes op het kunst-gras van HBS en verloor. LENS C1 trainde uiEeindelijk in de
zaa.I .-LENS C2 won net aan bij,HBS maar misten À.el BousEat.i en R.ifanse.??? LENS C3 en
C4..gingen met L7 spelers naar de gymzaal. LENS DI ging naar Zoet.ermeer. Een bezoek werd
gebraiht. aan heE nieuwe skicentrum en menigeen bleek al eerder.op ski's te hebben
gestaan. De sponsors wordeil heel harE.elijk bedankE !!! LrENS D2 ging naar de. Marterrade
en vermaakte zich opperbest. LENS D3 en D4 hadden de sporthal een uur toE hun beschik-
king. we1 waE korE maar echt heèl'erg 1euk. LENS D5 speelde een leuke poE op het

t'

I

li

2atsdag 1 íehuàri: LENS-KAARTMARATHON a a.LENSREVUE' - I -

n
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kunstgras van HBS. Nipt vrerd er ver loren."rLÈNs'
spo.cÉa} 'c zandie van onderlinge coernooitjes'
LitNsjeugd maar hèt..bIijfE echter wel behelpen'
te vóorépe1lén. De vorsE moet uit de grond en d
er weer.öp mogen. wij beEwijfelen of diE a's' z

E1 .t/m E5 en F1 t/m F6 genoten in . .

Toch nog veel gevoetbald door de
lioe lang heE nog gaat duren. is moeilijk
e velden moeten zijn gérold vooidat we

aEerdag a1 heE geval zal zijn' ÀfwachEen
''' t-l ''' "' '

' 'ir\

... i :L u t T s L,a G E.N..'' :

L r,nw§'sz

- vanwege de elechEe geEEe1dhèid van de vel- :

den, óaè aI het voeÉbal vàn het afgelopen i

^ weekeinde afgekeurd. Je hoort bij LENS'niet
' sne1 "gelukkig" zeggen,-maar nu deden de

meeeEei van ois daÈ wel . onze j eugdcommissie
wao waaróchijnlijk paranormaal begaafd, zij
hadden een fanEaeEi6ch echaduwprogramma op-
qeEteld en vonden een gigantische lokaEie

. .íoor de.jeugd. llij,.'leiders eÀ spelere van
I de.F-jeuàd mochten al6 eerËEe gebruik,maken-
;. van dëzeifokatie, een e'chte: BporEhal genaamd
:.' ,t Zandje. .Om 08.15 uur mqeEt er vefzameld

zi'in op LENS, en wat wa6. hec druk in de kan-
tiie. rànd deze Eijd. Bijna aIle'F-Epelere

: met'ge.'vpLg waren"hier laanwezlg. de ,hoofdlei-
-,der iiep àe epelera bij zich, -daarna verErok
' de hele meuÈe richcing schimmelweg."''

De hooEdleider had een zaalv.oeÈbalEo:ernàoi
i georganieeerd, gespeeld werd in 2 Poul-e'e :

P-ir.ugdni6uws door HO FDTEIDER RIruD ÀN HERP

,UIT- .,.
&:

VERSLAGEN

4-2
4 c- 5

-' HÈs- B2

HBS . D5

r.:.{l
':- .LEN
-'.IEN

,lj

SD

l
!.

VERSLAGEN

"l 
L- - norr" i:''r.Ëlona ,.,it , À.TÀX, FEYENOOR!,

LEN9 c3,/c4 ( schaduwtr»logralEra) FENERBÀHCE, ÀRSENÀL (F1 t/m F3) .

Poule 2 beetond uits: REÀL MÀDRID,
GALATÀSÀRAY en ADo DEi\t HAÀG (F4 t/m
toernooi was heel erg 1euk, er werd

door : MELIS

Ja j ongens, doordat de döoi nu doorzet kon aporcief gevoetbald, de LENS-boys 1i
en mocht' het veld niec gebruik worden. supporterE en leiders heel wat moaie
lukkig had de JUKO hier rekening mee gehou' zien, aàn het einde van het toernoai
den zodaE er in de 2aa1 gevoetbald kon wor' uur) Iiepen de bolto met rode wangè.n en. be-
den, waren er vorige week maar 6 man van c4 hoorlijk vermoeid de zaal ulE,

! aanwezlg, nu was dit aantal 7. Twee man had-

F6) . HeE
goed en
eten de

ac t ie6
(10.12

den afgebeld. DuE er waren weer 4 wegÈlii - onze dank iE enàrm en gaat uit naar de
veré. Gelukki-g waa C3 bi na kompleet daar Jeugdcommissie van LENS, dic wae werkelijk

* werd óok netj es aigebeld en 'andere deden mee een schots in dé rooe en zeker voor hdrhaling

Tevreden wae ik ook over de inzet die jullie tie Pe
t', De oÈkom6t wa6'gigantisch, de loka-
rfécts en iedereèn heefE deze ochtendmeE c2: Hierover kan ik dus tevreden "zijn. vàtbaa

lieten zien. Gezj.en het aantal €peler6 (I7) m9ts volle teugen genot.en. A.6. zaterdag in-
konden er 4 teams eamengesteld worden. Er dien heE competitie voetba1 is afgelaet,
werad een halve co
werd er 5 minuEen

mPe
ba

ticie afgewerk9, daarna
§ketbal geepeeld om er-

zijn d,e Eeam6 van F2. t/m.:F5 vrij I

.- voor Ee zorg
... spee)-d. Het werd weer cijd om te voetballen.

ei nu beter werd ge-

eeIts op het kungEgras van Rij6wijk
tegen de F1 van Ri jewijk, U wordt bij deze
uitgenodiod om Ee komen kijken,

u1lie ReaI Mailrid,. door NÀTH E dè GROEN

en dat er fteer werd samenge- onze F1 6p

I.let vi-e1 dir ece - op -dat
dpeèId en er vielen dan ook mooie (uiEge-
speel-de) doelPunten ' À
bijna 2 uur bezig geive e6E . Nu nog hopen dat

gang kan vinden. Blijf in ièder geval we1
'. AEgeLopen zaterdag verÈrokken wij vanuÍt de. LENs-kàntine richEing EporEha1 'È zandjeheÈ ïoebba1lèn op heE'Ve fd weer vlug door-'

doort ràinen, zodaE-juIIie je condibie op ' ^ vooi het toernooi.. lli j speelden Eegen GaIa-
peil houden. , caearay en ÀDO Den Haag. De eerEte wedscri j d

werd 2-1 voor Galata6aray en tegen ÀDO Den
2. ..Iongene j u1I ie heb-

1 met af, zijn j

LENS D1 oP 6ki-vacaDÈLe Haag $ronne
door DE TDEE- STEN ben al lèma étfata. 'cà 'ào doort !

§-revue
ri,

n wi j .neq 4.-
a1 goed §evo- de LEN

, Ja, oeloof heE of niet ! LENS
É afgelopen weekend wezenD1 i

'sponsor werden wij in de gelegenheid geeEeld
oi, onr" Èkivaardiàheden te beproeven ' En het
resriltaaL ..? Volgende, week willen ze weer! !

t"l^"r h"Í^ae. Deie vakantie wae'van korEe
à"n. in zoeterméer eli dat geldE ook voor heE

.oe1d. Na alle capriofèn op de lange laEEen .

én qezel]ig na eén hapje gegeten Ee hebben ''

was-er echÈ een einde gekomen aan deze 6ki-
vacantie. Maar meE de t etenschap daE de. '- l

, èchÈe vacanL iebe6temming aI vast Btaat' ' ' "
hè pap en mam! !??

skieen. oankzij een anonieme . lay:out / grafische vormgeving:J'. '
' C.l. Alting.en A.C.l. Miltenburg '

, realhatie: . . .-.''l . . .-. . M. van Zil-verwerking: 
. . .. woensdaiochten

oplage

LENS.,huisdrureproduktie: kkerii
flrout
dklub
óoo
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m memonam

vorige week maandag werden wij opgeschrikt door heE ploEselinge overlijden.op 11
januàri 199? wan Lidovicus Joèephus Maria (Lou) de Boer op 79-jarige leef,tijd'
ó"Èàóii: pÉ Í r: x-o*àaÈ wij iou àè'n rreine twee weken geleden op de nieuwj aaÍsrecePt ie
nog íic!èUreid mochLen Éuldigen voor zijn 50-jarig tidmaaE.schap van_LENS. Íets waar
nij, àÀir."" vrij, (sri1leÈjesi naar uitgékeken- heeÉt . nle dag aI voelde hij zich nieE
heiemaal fit, óaar meer dàn een onschuÍdig §riepje leek heE niet: De paar dichEre-
geIs.inhet.over1ijdenSberichtsprekendanookvoorzich.,
,,:]ouw heengaan Íyaa te pTotse],fu.g, wlJ waret oP heÈ, Bté77e af5cheld, lD heE gchhel
aíe1 voorbàreld. Naat au 7e ee11fraal be6È gegaa.E, aaat zo vCzre vrede o15deq, Du
geven w!7 Jou wé7 ru!.s baa.8, machËeloos eD zogdeÍ vooidez'

LoË de BoeÍ was een echte chÈman met een blauwwiE hart. Àltijd acgief woor I,ENS en
het besEe kun je hem typeren als st.i1le, maar hardwerkende kracht. zo was hij 

-
behalve als voétballer- óok actief in de kantine, in de.elfEalcommissie, voor de
aceomodaÈie en Eot op heE laatsE in de 'vouwploeg' van de IENSrevue. ,Jarenlang was
hij vooral zomers bijna dagelijks op LENS te vinden.
Veien zulIen hem ook- herinneren aIs hartstochtelijk fotograaf, in weer en wind vlak
naasÈ het doel van de tegenpartij. Menig sportief hoogEe- én dlePEepunt uit de LENS-
historie is door hem op de gevoefige plaat vastgelegd. Lou genooL daar altijd
zichEbaar van. veel elitalfóEo's dle in. het cfubgebouu haflgen zijn van zijn hand.
ook op de nieuwj aarsrecept ie was hij a1s fotogràaf nog actief'
ttet wàs r,ou's uiEdrukkelijke wens daE de crematieplecht igheid, vorige week donder-
dag, in besloten krÍng zou plaatsvinden. Het spreekt vanzelf daE heE besÈuur deze
wens heefÈ gerespecEeerd
Door middel-van dit seukie in de LENsrevue hebben wij Lrou .Eoch de laaEste LENs-eer
willen ber,rijzen die hem Èoekom!. Lou, bedankL voor al1es wat je voor Í,ENs hebt
gedaan .
ónze deelneming gaag uiE naar zijn kiíderen (zijn zoons Hans en Henk hebben in hun
jeugd ook bij LENS gevoetbald) en kleinkinderen. Met ons zullen zeker zíi hun vader
en opa missen

cerard van der Kleij

,..:..'

De redaktie werd woris weekend "rr"Í?yrÍ: !:":r"et berichÈ dat. op ?e-iarise
leefÈijd Lou de Boer plot,seling is overleden.
Lou waó voor de redaklie een nieE onbetangrijk persoon. Zo was hij nauw beErokken
Èii de proauftie van de LENSrevue, zijn IJENSrevue. Elke woensdagochtend zat. hij meE.

z,É vaste vrienden aan tafel a1le btaàen te vergaren en Ee nieEen. Bovendie! nam hij
steeds ale moeite om de volle en zware post.zakken naar Adrepak Ee rijden om ze daar
af te leveren woor de post.. Alt.ijd had hij nog wel vraÈ Ee vertellen of op Ee merken
over heu clubblad of over zijn clupple.

Lou, je vras een voorbeeld rioor alle Ieden. AItijd aktief gebleven voor jouw club
i,ENó..-toE het laat.sE toe. Z,n viienden op de vroensdag zuIlen hem míssen, de redaktie
zal íem missen.

Ide redacLie

I.22 maaft. de LENS.plaYback show
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LOU DE BOER WAS EEN TROUWE VETERAAN É. -
Op Nieuwjaarsdag sEond hij nog de beide nieuwjaarsEeams Ed fotograferen- "Àan het
afLeveren van de door hem-gemàakCe foEo,s is Ëij echtel niet meér toegekomen. Onze '

Erouwe veÈèraari Lou de eoei (29) is op zaLerdag 11 januari plotseting overleden. Hij
was LENSeT in hart. en nieren en aI een halve eeuv,'tid. zijn naam prijkt hoog op de :

ere-galerij. in het jubiteurnboek. .Tarenlang was hij steunpilaar en aanvoerder van
senióren-Zl Een rusÉige, maar weL sEevige verdediger. Lou eras na de verhulzing van
Ockenburgh de eerste kant ine -beheerder op Escamp. Nóu ja, kantine'.'. HeE eersEe jaar
(Seizoen:1958-59) fungeerde de huidige adminis Erat iekamer aIs zodanig. Het schuif-
raam fungeerde als uiEgifte-loket. zijn te vroeg overleden fÍeve vrouw hielp Eoen
dlkwijls-mee. De zonenlDe Boer speeldèn bij de pupillen en junioren. Toen een jaar
laEer het clubgebouw in- gebruik werd genomen werd het allemaal een beetje Ee zwaar, ;

wanE overdag hàd hij ook nog zijn baan. Àls er weer eens ergens een vacaEure vras dan
kon op IJou óe_Boer àtciid een bero.ep gedaan qorden. zo was hij onder meer een tijdje
Iid van de ElfEalcommissie.
zijn groEe hobby was foEograferen. À1s de foEograaf van dagblad HeE Binnenhof, simon
E. Smit, een Ee vo1 programma had, dan publiceerde deze kranE gfaag foto'9 Yan Lou.
cul als hij was schonk hij talloze foEo's aan het LENs-archief, of aan de op de. foto
acEexende épe1ers. In het jubileumboek hebben vre dankbaaÍ van zijn materiaal gebruik
gemaakt. Hóewe1 zijn lichamelijk gesEet de laatsÈe Eijd nieE.meer op.timaal was,
ËiJài nii z;n hobby- voltrouden. I . l
l,ou behoórde ook tót de vaste kern van de., onmisbare groep die .op woensdag de i

,LENSrevue verzend-gereed maakt.. Deze groep kennen wij. a1s SEille Kracht. van LENS,
hoewel Eijdens de woensdagse ronde - Eafel -conferent ies het lief en leed van IJENS en -
de resE vàn de wereld buitengewoon serieus wordg doorgenomen. Wat zul1en ze hem
ài""àni En.!gij. ook, wanE meÈ Lou de Boer heeft heE.r,ENS;gebouw één van- zijn .
hoekstenen verloïen. r,ou, bedankt dat.je er was en daE wó ie hebben gekend. '
De met een onverwacht. snel afscheld gèconfrontèerde kinderen wensen !.re vèel sterkce
bij het verwerken van diE verliés.

ÈGUTDO HÀIJLEEN

r-
\ VAN DE REDACTIE

flever copij vóór maandag in : redactiebrlevenbus, clubgebouw of llengelolaan gEl' 2544 GG Den Haag
(wiJzigingen tot maandagavond mogeliik)

TITIER§TE INLEVERTERMUN COPU :

madndag 20.00 uyI in het klu.bgebouw wedstriidverslagen : zondag.16.(X) uur- 
',

J . e-mail : amiltmb@worldaccess.nl / fax : Ozo) 30 99 29i (nieuw)

.E ^L

'.: 
- 

'': 
i

door de zedr- vele afkeuringen.
m.n. in heE klubgebouw ooF achter.

cht. beEaald worden. De enige
eEen zijn. Niets is echter minder
fE ook in winE.erslaap gegaan. De
iet hebben,. Ons verzoek aan alle
ok) is om nu de contribut.ie t.e
1 t.n.v. penningmeester LENS t,e
Ès beEaald hebben over dit seizoen
oek om,nu Eoch snel te beEa,len. -Í{acht

.t HET BESTWI

A ONTRIBUTIE BETALEN ,

t ; "";;*iEie ]isr a1 weer u"r,oo.ii
Hierdöor blijven de inkomsEen voor de ve
De rekeningen lopen echÈer gewoon door e
konstante vorm van inkomscen zou de kont
waar. veel L,ENS-Ieden zijn urat deze bet.aling beEre
penningmeester kan dit echter op diE momenE ecbE n
ieden (spelend,nieE spelend, donaÈeur of waE dan o
betalen óver de resE van dit seizoen op giro 33671
BeÍkel en Rodenrijs. LENS-ers die nog helemaal nie
krijgen binnenkorÈ een brief meE -een- 

dringend verz
dezó-briet nieÈ af en betaal nu direkE.

jk achter
renigingen
n moeEen e
ribut.ie'mo
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} IsTanEOE SPONSORAVOND,BIJ MORET, ERNST & YOUNG

9 r", als thema ,sponsoring en fiscus, werd er woensdagavond 1s januari j.1. door
.onze sponsorcommi ss ie in samenwerking meÈ heE ÀccounEantskanEoor Moret, ErnsE & Young.
;;; ;;;;- i;óÈé"È iér.l sponsors een ËijeenkomsE georganiseerd. op deze avond was gohn.
*ràn ningete'nsrein, voorzïiÉ"t ,"., epo/Éc pen Haa!., eén.meer dan.voortreffelijk
gascsprérèr. op amusanEe en duidelijke wijze braóhE hij zijn kijk op het sponsorgebeu-
íàn àir ae amauèurvoeEbatproblemat teÉ naar voren. ook inEeressant was de bijdrage van
.ó, à."i-aó wói tewertae'fiscalisE van Moret,'ErnsE & Young die goed op. de hoogEe was

van heE voeEbalgbeuren omdat hij nauw betrokkén is bij de projecten Clubonders t'euning
en SporET van de KNVB. ..,,'..:'. ... -,
Naruurlijk werd door Richard van der Hoek -van de gelegenheid gebruik gemaakt de LENS-;
,àf.à" "oó. heg voerlicht Ee brengen. Na afloop was eï gelegenheld om informeel van

óÉaà.r,t." Ee wisselen onder genoÉ van een hapje'en een drankje'

Dank aan gasgheer ArEhur de Groog van Moreg, Ern§C & Young (en LENS) un d" Spo.'"orCo*i
missie voór de geslaagde avond en de voorrreffelijke ontvangst ' !,

De sponsorcommis sie wensen wij veel succes biJ hun vexdere iniEiatieven Op heE 
.sponiorPad. : .. ... 

.. .. , . ^ .

Gerard van der Kleij advcnlnde .' ll

samenstelling Bestuur
I
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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

vooRZlTÍER : LID (VlcE VoORZ|ÍTEEI .

J.G. Cglpa W.J.M. Hdiinon
Tol. : (O7O) 394 19 74 Tel. : (O7o) 346 lo 88

UD:
P.J.M. van den St6sn
Tel. : (O7Ol 397 01 54

SECRETARIS:
P.F. Gions
Tol. : l07O) 363 54 18

PENNINGMEESTER: LIO :
G.J. van dor Kl6ii A. 's'Gravondijk
Tot. : (0174) 41 81 49 Tsl. : (070) 323 70 33

colofon

Vot il uri'' fuatftl* u laniliedrulwrl

d'ri r,ÍÍ uw br;Éll)JDirr. ,,\irtkrrí1.\ lrktrí<n. Én!cI!rDcn.
J'rbilc,,m' cÍ (cln"ÍIckJJíiÉ' kunt u hU o

.è§'Í,r.?rurkt .Dsaríidris à rÀrónrkhr

.'"' '"^"::; ,^''"

O
t:

,,1

\c;lngk rrir

TERREIN en CLUBGEBOUW ALGEMEEN SECRETARIAAT CONTRIBUTIE BETALING

P.F, Grons
Reg6ntosgolaan 49
2562 CN Dèn Haag

rol.: (oio) 363 64 18

336711
129924229Sponcomplsx "Escamp l"

Hong6lolaan 6OO

tol.: (o7O) 366 '13 14

POsT-bEnk
RABO-bank

SEKO i s6niorsnaídolino
Sonioren zondsg / zaal

W.J.M. H6ijnon, 16l.: {o70) 346 l0 88
G.J. van dor Kloij, rol.r (O1741 41 81 49

EEgAgI].E:
A.C.J. Miltanburg, tol.: (0701 30 99 291

c.J. Aldng, tol.r (o7O) 389 98 75

BARKO l Barcommissio '

mw. R.P. Bruiistons, tol.: (070) 397 97
22.

soniorBn Zal6rdag
J.C. Ham, tol.: (070) 367 96 87

SECBETARIAAT TOTO/LOTTO

G. KÈmpo.man, t6l.: lo174l 212602 AKKo i Accommodatiècommissi6
W.J.M. H€iinon, tol.: (070) 346 1O 88

DAKo : dam6saÍdelinq
;;. il:Riik;-Rijk","', ,"t, (olot saz 7a 78

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hook, tel-: (0182) 521353
H, Kooyenga, tol.: (O7O) 397 72 S4

EKO : ntGnc sstg

mw D. van Strion, tol.: (o7O) 361 52 08

JUKO : iouodafdolinq
P.J.M. v.d. Stoen, tel'i (O7O) 397 O1 54

CÓORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN

A. 's-Gravsndijk, tol.: (0701 323 70 33
TRAINERS: -'
P. Bo5, t6l.: (0701 368 03 62
E.V. Gans, tol.: (o7ol 397 55 59
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adrepak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ootc CANOT{ {tgitalefotohoPie
in kleur! '.''

voor maillnggemak

Direct Mail

KerketulnenwegÈ 2544 CW Den Haag

Tel. (0-7,,B)3590707 Fax (070)3295168 '

tJw ver'iouulcle c ctre§ voor liel qolled,g vei!{erLen !'io ulv maliing'

':'' 
Ba'n MEuwsadvertEnde

rs
.,,BARROOSTER

. ' ..!..i; zatrnp.nè 25 Januarl *, -

openen . . Henk en 'JooP 
-

ro.oo ï-rur . .': ... , .- Henk en Rina '

13,00 uur . Hehk en Marian Oemed -,-

'KEUKEN Ahit.a de Bruin en Ingrid.".

zotilDÀc a6 J ànuart

. ".-' - Tinus en Henk
-' 1: 

" r ..r '.:
Rina en- SEeven

Rina, Henk en Rein

pet.i ., drti.
l,een

,foop en Gerard

Rina,en Henk

oDenen
r. . ,"1

10.00 uur . -.

13.00 uur .i '.

KEUKEN '

KLEINE BÀR .

WORST EN STÀND

sluiten

I

n tii t x e itce n ru e dew e rk e rs av o nd
OD vRfJDÀG 31 januari a.s-, wordt er voor aIle bar,/keuken
Ààrtewerkers een 2e werkoverleg gehouden. Deze avond vangt'
àÀ-ào.oo uur en za1 ongeveer duren Eot 21'30 uur'

I I

aanr

De barcommissie verzoeke een ieder de'ze'.avond vrij te houden-, daar wij graag geinEeres-

;";';;il-;-i"'ài.r.ii,"gón c.q. meningen. Naruurlijk oncbreken een hapje en drankje
iièi-e"-Éï"iren wij deze- avond 

-geze I1ig af met een kLeine Eapcurcus.

Een vriendelijk verzoek o* ,ootai' op deze avond aanwezig iue- zL)-n' want wij als ' ..

;i,i*i;;Ë-i;;ié., n"e "i.I"'riràËnl 
r,r-ee, ,:.j hebben uw à1len hard nodis om heE bar'/keu-

kenqebeuren soed te r.t." ïËiiàËè".-nà "iÉ"oaigingen 
wordeir deze week verstuurd of

;#:ffiïi;i. lài-"-"rtóËià*t' . :' ;. : i'
WEL medevierker, maar GEEN bericht ontvangen?

cEEN;.i/t ",rt "nmedewel[el,' -P33,t, wEÉ. geiltereele;rll i

schroom dan niet, wanE. naEuurlijk benE u ook van harEe welkom op deze avondl ! ! ! - ,..

.

RlNA BRUI.]STENS
Namens de barcommissie,

-4-'deLENsREvuE' blnnonkort de LENS kaattmsnthon
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BfJ Senk op de baat en híetlo lDBez'ítewt Eerk EoÍtPenbrouwcrs
bu Henk ToL vaa I'u.x@burg. Deet 7 fletd vorlge weelÉ gcPubTlceerd. Eler

volgË déel 2. {
op de bank

cedurende zij n lidmaatschap héefE Ton immer de LENs-kleuren op het
veld verEegenwoordigd. Hij heeft deel uit.gemaaku van het be tuur
(Eweede secrétaris) . Ten E 1l de van zijn besÈuursfuncLie was hij
wdonacht lg op de r,a ReyvJeg, alwaar vete bestuursvergaderingen
hebben plaa tÈgewonden. Zi jn echEgenoÈe, Jeanne,'werd dan naar de
slaapkamer ged irigeerd.
Daarnaast heeft hij ruim 25
wa§ elke vrijdag meE geld en

enveloppe meE geld had ver loren.brak er paniek uiE. GrooE was Èoen de opluchtÍng toen
deze enveloppe werd teruggevonden op een parkeerplaaEs. Ton was'de teller en de
sorteerder in- de commissie. D j.t was in de jaren zo gegroe id, aangezien hij in heE ,beziE.
qas van een fieEs en hij dtcht bij Huug Houkes en ,ros ,Jager zat; dan was hij daar vroeg

jaar in de ToTo-com$issie gezet.en. Dat
- zegels ondervreg.. Toen sandiforÈ een

aanwezrg.
DiE lras de reden dat hij vaak verstek moesE laEen gaan bíj de klaverj as - avonden bij
LENS. ..
Zijn beste herinneringen heefE hij aan het veteranen elftal met ondef andere Jan Bom,

ÀD HoDpenbrouwers, Coi Peeters, NÍco Hoefnagel en Koos Frijtsers. Dit was jarenlang een
ïiiËràË""i"É *Àt veel plezier en groÈe feegÉen. Àan zijn periode bij het eersEe elfEal
ËàËIi=rrïí 

-àór"'ràr 
. gàèaë 

-heiii.r"èriióe", maai de hechee Éanà mee andeien kv.,am Eoch laeer.
ledéreen was toen óeÈrouwd en'ook óe vrouwen achEer de voeEballers kregèn een band.. *.
Dàarbij hun kiàderén; ja kan je voorsgell.en waE een happening dat was. ÀIs je Eoen in
Hoek vàn Holland moest spelen dan ging de hele familie mee op de fleÈs'

Íot. eep van zijn Ieukste anekdote dié hij heefE Íneegemaakt, -behoorE Eo
ont.vanlsc van.,èen grote,iaarE, die hem door heE veteranen è1ftà1 werd
hij 3s:jaar actief. voetballer was. Hij kreeg toen zelfs van de tegenpa
bloemeF.
oaarnaàsE hèeft hij godde herinneringen aan de weteranen qourirooien, s
junioren,en de LENÉ ÍenÈe-Ioop, bij'we1ke gelegenheid hij actief wàs a
Ëer. tt-et'iF jammer daE diE heden Een dagen niet meer voorkomE./r

ch zeker de
aangeboden, Eoen
rEiJ w.I.K.

poÍEdag vàd de
ls parcourwach-

MomenEeel spelen andere belangen. Goede spelers worden door andere 'clubs weggehaald. De

facilit.eiEe; zijn veel beE.er; men krijgt voetbalschoenen, na de Lxaining een broodmaal-
E.i-id en.financiéIe vergoedingen. HeE is dan moeilijker om. een ctubliefde te creèren.
ttiéUtemin zí)n er nog diversè mensen die zeer actief zijn bij LENS, I{ij heeft ook een
groce bewondéring voór deze personen en met name ook voor het bestuur. Hij ziet. wat er
Sftemaa:. voor de-junioren woldE gedaan; daar neeqE hij. zijn peEje voor af. De junÍoIen
van Í,ENS hebben in Den Haag ook een goede naam.
Ton zieE de toekomst van lÉlqs sombér in. Het. hangE af van de resultaten van dit
seizoen. BÍj degradarie zu1len waarschijnlijk veel spelers bij LENS verErekken. Hij is
Uiij t" rr".íu*eí dar de gemeent.e ook heàft ingezien dat er iets moesE gebeuren. Zo zíjn
à. iieur" hekken. gekomen-en wordt het veld beter onderhouden. Hij is weliswaar nieE
màer efXé Loiraag Ëíj LENS te vinden -met de file van zoet.ermeer naar Dejn Haag'is dit .'
àài 

"iÀÉ 
mÀer mógerijt -, doch in zijn harE blijft hij èè; LENS aanhanger. Hij had dit :

niee allemaal kuínen-doen als zijn vrouw nieE achter hem stond. : - l
Jeanne en Ton vullen hun vrije tijd nu onder meer met badminEon, bowlen en gtmen.
Wi j wensen hen nog vele.goede jaren'Eoe,., . ..:' . ." ,.-:, ". .- ,furr*, ,OrràËnOUrr"*S

p. s. aIs
jubileum

:' .,

u dic inÈeressanE
boek. Gerard v.d.

\, t - Èi . .': - .. r'...

vindE
Kleij

runt ir dit ÀoorE'veihalen ook lezen ln heE T,ENS

kan u deze Eegen vergoeding bezorgen.

' ?' ,r

ffi ffiPLAYBACK SIIOW
Op zaterdag-22 maart organiseren we weer een Playback
show op LENS. Ben. je 6 jaar-of ouder en heb je zin om
mee Ee doen dan kan je je nu aI opgeven bij Diana van
SErien, tel.: 361 52 08. hdien ik op LENS ben kan.je
het natuurlijk rechEstreeks bij mij doen. . -.

Meer nièuws volgE
DIÀNÀ vAN STRIEN

22 irdatt tle LENS playback show' 'da LENSREVITE' - 5. 
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{ anH De. Eelefoon. Je-kan heE op heE ijs doen, op het Eoilet, aan de.bar,
-,ih.de, kanEine; eEc.: .'effe.belle' ! Wat nog nieE ontdekE i§,om ieffe

Ee belle' op het voetbalveld. Nee, niet eroinheen maar erop. Onze .,

selecEie heefl genoeg ervaringen meE de huidige Eechnièk om heel 
^'eenvoudig hiermee om Èe gaan. waE voor gigantische vooruitgang boek

je niet. De rechEsback kan eenvoudig communiceren rnet de. lj.hksbuiten
of even mec de trainer,of desnoods Eet z'n vader. De tegenstander.
sEaat perplex. Weet nieÈ wat. er gebeurt. Je moeE EensldEËe vooruiE-.

: denken nieE stilstaan. lieI1ichÈ is heE ook mogelijk- een draagbare.
fax bij je t.e hebben, zodaE a1s je even niet ín de gelegenheid ben je
de fax kan aanzeEr.en. .BlJ een lngooi blijf Je Ewee handen nodig 'lr "'hebben. De.fax'doeE wonderen. AIs er.dan Eoch een belangrijk berichE verstuurd woÍdE

dan kàn je het op de fax Eerug lezen. Ik ben een weekje weg, mobiel ben ik nieÈ. Ee
bereiken. fk ben van een andere generatie. DaE telefoonpanet btijft gewoon op u
waèhÈen. 1id worden van de club van Honderd kan dus .geen probleem zijn. Misschien
krijgt u uel een graLis telefoon. . -' .-

., UiÈspraak v.d. week: Hex bericht moeÈ door ! (dit is voor de defensÍerneasen onder ons). r - '_., . GegroeÈ, Henk Hoppenbrouwers 070-3250789
p.s.: gaan de schaatsen in heÈ vet.. en de voeEbalschoenen eruiE?

c!g
fl

- ,hh,. aJ AARTMARATHON >,r>, er zijn voLdoende inschrijvingen. maar er .,À^, -
W.f} f, trrn ,.n er atEijd nog meer bij. neze dag wordE. gehouden op zaÈerilag Íí\\§'(4 '2. +-> 1 februari 199i. Inàien er cómpeci E ievóetbal géspeeld moèt ,oraenl .\l )DY4 Saat deze dag niet. dooi. Deze wordt- dan uit.gesEeld naàr een nader te . \\'(/
bepalen datum. Àanr.rezig 9.30 uur start 10.00 uur precies. Deelname f 15,00 per persoon-
Daarvoor krijgE u 12 uur kaarEplezier, graEis koffie gedurende die periode: Om +/-
12.00 uuf boEerhammen met soep en om +,/- 17.30 uur salades. OmdaÈ diE geen noimale
drive is, kaart iedereen individueel. D.w.z. u beginE met bv irw eigen parEner en spéelt
drie spelletjes telkens met een andere cafelgenooE. Na drie spelletjes woxdE er.. .

indivialueel een nieuv',e E
mogelijk toE en mét 29 j
Inschrijfgeld te voldoen
IoEeriJ eordt gezorgd. ,J

10 miniiEen pauze genomen

S(eIÍ@

afef getrokken. wespelen verplichE gaan. Inschrijven isi
anuari 1997. Daarna is iíschrijven, helaas, NfET meer mogelijk.
op zaEerdag 1 februari 1997 Eot. uiterlijk 10.00 uur. Voor een

okeraars kunnen gevroon doorjokeren. M.d.v.'dat.na elk uul +/-
kan worden.

'1Jan Ham en -Jós wíE.t ing

advGrt ntie

suDMErlER ZONWERTNG
.::

I:

Serrioren -Al\L
WEDSTRIJDPROGRAMMA

J

detum- tiid thuis tl!it klasse zaal scheidsrcchter

vr 24

^a 27
Jan
Janjan
Jan
feb
feb

22.O
19.0
20.0
27 .0
22 .3
19.0

- I,ENS 3
- WESTLÀND
- I^IESTLAND
. PGS 1
- I,ENS 2
- IJENS 1
- I,ENS 3

n1'7)O
41074
41733
39837
41078
39845
4r739

O BOMBERS 7
O I,ENS 2
O I,ENS 3

OI,ENS1,'
O QUINIUS 5
O ENGEI.SMAN 1
0 RFC', 95 2

ÍÀ
rÀ

Loosduinen" e
Oranjeplein ' N
Oranjeplein H
oranjeplein'' À
v. d. voorthal C
Schilp .' D
Schilp . e

igen ' ''. van To]
. Hartgring
. Wagener
. Hartgring

6
728

31
03
o5

alt
vr
aa
wo

027
. TaaI

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

-6-'dercrusnevtJE' binnenkort de LENS kaartmaÍathon

" * Voor telefoonnummers: zie de cololon oD oao- 1



Se roren ATERDAGa

T

WEDSTRIJDPROORAMMA

IJENS 1 ] 3371-4 .f . v. d'. 'PoeI
za 25 JaÍr . 14.00 MÀRINE I

BIJ AFREURING : I - tralnen oa 12.45 uur (Eet À1)
-'verpllchb afbellen btj nteÈ koEen traílen I I

AFSCHRIJVEN ' Fred Laíce1
Gerard Sinke

LIGGING TERREIN: Marine: oude wdalsdorperereg,

(010)
( 07e)

r.e]. (070) 367 26 49
",:

te1. s21 39 80
362 85 59

Sen oren ON G
a

@

.dV.rEc'1ÈÍo
PROGRAMMA

bij algehele aíkeufing:

14.00 uur VELO 1 - ]JENS 1 .

11 .30 uur VELO 2 - LENS 2
11.00 uur Overige elftallen TRÀINEN

WEDSTRIJDPROGR,AMM.A

w-nf. ter ïaa

{

WnderYelde
tVeentje #*r*

VRHIES

7y'rnk:acrt 27
2544 ÉC Dcn HaaB
Tcl.: O7G3óó31f4
Íax.t,O7O-l67Sl9l

. ZactcÍrnc€r
Tel.z 079.:l6lOZll

tlid thuisdatum

zö 26 .7an O T,ENS I
O QUICK STEPS 2
0 Í,ENS 3
0 TÀc' 90 3 ,

0 svH3 '''
O WESTI,,ÀNDIÀ 9
O OR. B],AUW 3
, LENS 8

- sJcl'.
- IENS 2
- RÀVA 4-
- I,ENS 4
. I,ENS 5
- IJENS 6
. I,ENS 7
VR I'I

se ol
73t7
9t69
94 33 ,:

10486
L22OL
13654

P

M
lrt l

.". s.N
N

.À. van veen

. Garib

. Sewmangal.

. Tellekamp :

.G. v.d. TogE
-N.
.N.

14.0
11.0
11.0
L2 .0

1

2

11
10
10

0
3
0

zo 02 feb PROGRÀMMÀ nog nieÈ bekend!

'TRA1N1NGEN N|ET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
' LENSlE/m3 . i

LENS 4 r/m I :

AFSCHRIJVEN

, contacEpersoon:

' wórden door de trainers o.àrra ,"*i-à*a
als bekend

de Groot
He ij nen
Sekeris
scholt.en
Gungör

EEI
teI

50
88
30
16
33

15
10
17
84

À
W

F
R

: - (070) 325
:. (070) 346
: (070) 323
: (079)'"361
: (070) 3904EÏ

LENS
I,ENS
Í,ENS
LENS
I,ENS

4

5
6
7
I

e1
el
eI

E
E
E

Benloren zondag 
-wedEtrfj àdag ; BeEÈ vlerilng, Èè1.: 06 54 57 3L 54

a' 22 moaÍt de LENS playback show 'do LENSREVUE' 7
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LIGGING VAN DE TERREINEN":,'.
I.: i

Nj.j kerklaan
Àagje Dekenlaan
ErasmustJeg
De Hoge Bomen Naa]dlrijk..
vrederÈurchweg - sporEpark Juliana

a

Eè1. :
1.
1.
I:
1.

(070)
(070)
(0174 )
( 0174 )
(070)

- , -'l
363
380

29
62

.. i,

50 50' '' -

04 19
65 t1 '

54 85
35 43

QUICK STEPS
ÍAc' 90 '. --
SVH .r 'i '
WEST[À}IDIÀ
ORÀN.]E BI,ÀI'W 390

Ee

te
Èe

D ES etbal IEUuíS

,. ,. ..*, TRAtr{tr{G:'vilaala'voird van 1E.1§ uur tot 19.30 uur
AFSCffiUVEN: mw. M. §ikers, tel.: 367 7E 76 (training en wedstr[itlen)

de thuiswedstriiden worden gespeeld op veld 3

IEUWE POULE-INDELING >> is gemaakE door de voeEbalbond en ook

onzé Aames- zijn ingedeeld j-n ee
frisse start. Alleen heefÈ jull ie podle

poule. zo wordE heE toch nog een.hele -
èen oneven aanÈa1 Eeams'. DaE is de reden

n nleuvre

dat er iedere week een team vrij j's. voor a's. zondag zijn jullie diE en aangezien DSO,

-* waar .i ul1ie vriendschaPP elijk Èegen zouden spe1en, weI eàn kompec it i ewedsErij d heefE
gekregen eir .de kans'oP voetba'Ilen wà1 heel erg klein is hebben wij besloten om jullie
t.och nog maar eens Ee faten Eràinen. 'DiE. is ook vrel nodig ook want de opkomsE op de
wrijdagàvond vaLt Eoch bes È wel wat. tegen (zie ook de kopy van een LeamgenooE van
jul1ie). Kon! ,op dames, tra inen hoort er ook bij.

PÀUÍJ

ORTE BERICHTEN >r,r, Èen eersce $,i1Ien we Edwin bedanken voor alle moeit e die
hij. voor ons heefÈ gèdaan ' '. i{u over onze tiaining .

rmoelende Eraining. wij
we waien met z'n achten. Èet was

een leuke,.maai ook een ve hopen op een leuke samenwerking
'meC .lair Lamers (onze niéuwe tra inèí) . !.Iitlen degene die nieE meer gelnteresseerd zt)n
het doórgeven, zodat we weEen fuet wie we door kunnen gaan. En heE zou ook fíj n 2iJn om

bij trainingen en wedsE rijden af te bellen bij Mia Rijkers tussen 17.30'en 18.00 uur'

PRISCILLÀ

zo 25 JdE,' f-

zo' 02/09 fèb
rr.bo ,inaIwBl op LENS of op hèt strand

NOG NIET BEKEND

*,PàOGRAMMA,

,lrlf,@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPEBSOON en

Hoofdteider A en B jeugd: paut van Oen Steen, Chopinstraat'i 03, 2551 SV Den Hàa9,.tel. 397 Ol 54

HooÍdleider

HooÍdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

HooÍdleidel D-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereécken
tslefoon: 391 04 89
Leo Srraub
telefoon: 367 01 21

b.g.g.: 06 54 64 57 67

Hairy ter Linden -

telefoon: OG 52 706 156
Ruud van Herp '
teleÍoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

Hooídl6ideÍ

Aíbellen voor de wedstriiden: .zo snel mogelijk, doch uitoÍlijk de avond vooÍ de wedstrijd ' .- r ._ .

'. : tus§en 18.o0 en 19,00 uur, bii de desbetreffende hoofdleider. --

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 í 3 14 - ''

. {zaterdags vanaf.08.oo uur en doordsweeks r 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltiid)

Aibellen traininqen: i ' 
45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, teleíoon 366 1 3 14

Viaqanio[oblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

...AÍgp}-Eg!r+*t!!c!*.7...P..-"1-Qii.I-ry.iiÍsLgP..?.al-e-r..d...t9..!.9..-o--8-'l-'..yyr.l'..a.-q.'-.9--"-.1-E!!-§:i-t'.1's-'-li::g-:lij
n (070) 367 05 22

)8-'deLENSREVUE' hinnenkort de LEN§ kdadfiaÍathon



WEDSÍRIJDPROGRAMMA A-B.C.D.E EN F JEUGD
l.

elÍtal aanvanq laqenstandef uit/thuis veld/tefiein sam.K LENS

14 .30 Scheveningen ÀL thuis v1 13.30A1
B1
B2
B3

.25
'- 25
.'.25
.25

lan
jan
jan
jan

12.00
l-4.30
14.30

nÀs er
Delfia 82
RKSI/M 82

thuis
Ehuis
thuis

,. 25 jan
. 25 jan
. 25 jan
. , 25 iaÍr

10,00
09.30
10.00
13.30

an 10 . 00"
an 09.30
an ir.3o
an 11.00
an 13 . 00'

an 09.30
an 09.30
an 11.15
an 11,15
an 12.30

t.hu i s
E hui. s
Ehuis
thuis
thui s

09.30
09.00
12.00
09.45
09.00
10.00

uiE
uit
uit
uiÈ
uit
uiE

uit.
thuis
uit.
uiq

uit
thuis
uit

Ehuis
Ehuis

11.00
14 .00
L4.00

08.00
08.45
08.45
12.15

08 .45
08 .45
10.15
10.30
12.30

(auto)

(auEo)

v1
v2
v3

v2
v2
v2
v2

aB
1
1
5

c1
c3
c4
D1
D2
D3
D4
D5

j
j
j
j
j
j
j
j
j
j

25

25
25

)q
,q
25

z5

25 jan
25 ) aÍr
25 jan
25 jan
25 jan
25 )an

Quick E1; ".- 
.

vredenburch E2
DUNO E2 . .
TIVV E3
Quick 811 .' .

croen WiE'58 FI
Lakwa F3 (vr)
Zoetermeer F6 .

HBS F6
VIOS F3
Den Hoorn F3

BIJZONDERHEDEN '

. RoEterdam

.. v3
Buurt.weg/w' naar

DaaI en Bergselaan

. Noordweg- ,

. vI.
Hoogenhoucklaan

v3
v3.

. Hengelolaan
J.v.Beersstraat

Rokkeveen/Z' meer
Daal en Bergselaan

MeIis stokeLaan
Den Hoorn

SparE
wP'c
JÀC C
I{BS C

VEÍ,O D1
RKAVV D2
HVV D3
Den Hoorn D2
Duinobrd Dl

1vo

(aueo)
(auEo)

E
E

E
E

F
F
F
F
F
F

1
2

4
5

1
2

4'.

6

09.00
09.00
10.45
10.45
12.00

08 .45
08.t5 (auto)
10 .45 (aur.o)
08.45 ,(auEo)
08.15
09. o0 (auco)

É
\GENL|JK wilàen we bove;sEaand progxarnma niet vermelden. Dà kans daE dit a.s.
zat.erdag doorgaat is, i.v.m. de vorst die nog in de grond ziE, minimaal. Toch
durfden we de gok niet aan. TerechE oi oatetecbt?l?t?l

aanwezig van de jeugdcommissie op zaEerdag 25 januari
. . J. NrrnB, P. v/d Steen en L. SÈraub

lees onderstaande copy eens GOED door

zijn er vrageJr/opmerkingen neem dan 's-avouds contacE op de
hoofdleider'

opstellingen a1s vorige week met uit.zondering van
. 1 ..'

*

*
*

o

*

F. Elkadiri
A. Blom
L . Wormer

F , Sonmez
C.sonmez (svp koncakt
O. en R. Urgert
leider: .R. dos Santos
F.Sonmez lzLe F2')

opnemen'met

FreiEas

hoofdleider)

0
0
0
0
0
0
CJ

0

LENS
LENS
LENS
LENS
I,ENS
IJENS
IJENS

meE
zonder
zonder
zonder
meE
zonder
zonder

B2:.
B3
C2:
C3:
F2z
F3:
F4:

de

LENS F5:,;... zonder

AFGEKEURD.OF NIET..-.,',-,
'Om'Èe weÈen of het voetballen doorgaaE'getden vooipaan onderstaande regèIs:

'I verzamel je voor 08.15 uur'daà heeft bellen.geàn zin. Kom'naar LENS
voeEballen afgekeurd dan gaaE je Ieider met juLlie Èrainen.

r- verzamel je na 08.15 uur dan zijn er drie mogelijkheden om t.e teEen

Eoe en is het.

Ee komen of

,1)

2l

22 mEatt de LENS playback show 'deLENSREVUE'-9'



-. de afkeuringsEelefoon van I,ENS: 36-7 0522 '(na 08.15 uur)
- dé afkeuringste lefoon van de KNVB:' 06 - 35015090
- lnfothuis op Tv EefeEexÈpagina 603 (na.08,45 uur)

SCHADUW PROGRAMMA voor 25 ianuari

elftal aanvano teqenstandeÍ ui{thuis veld/lerÍein sam. LENS

À1 14 .30 RKDEO A1 uit

sporthal
sporÈha1

orthal
orÈha

NooEdorp

NooÈdorp.'kunsEgras

Nootdorp
kunstgras

Mart.errade
Marterrade

(zie
(zie

je (zie copy)
je (zie copy)je (zie copy)je (zie copy)

.,. - 13.00 (auEo)

(auto)
(fiers)

(auto)
(autso)
auto)
auro)
auto)

auEo)
auEo)

auto)
auto)

(auÈo)
(auto)

B1
B2
B3

LJ,
c2
c3

D1
D2
D3
D4
D5

E1
E2
E3
E4

F1
F2

F3
F4

F6

L2 .45
15.00

11.15
13.45

09 .45
12.15
12.00
t2 .00

09. L5
09.15
09.15
09.15
09.15

RKDEO 81
HBS 82
VR IiI

uit
uit

11.15
13.30
12.30
12.30

RKDEO CI
HBS C2
ZÀÀ],VOETBAL
ZÀÀ],VOETBÀI,

RKDEO'D1
ZÀÀ],VOETBÀL
ZÀÀLVOETBÀÍ
HBS D5

10.
10.
10.
10.15
10.15

ZÀÀIJVOETBÀL
ZÀAIVOETEÀI,
ZÀÀ],VOETBÀJ,
ZÀÀIVOETBÀI
ZAÀTVOETBÀI

t
t
t.
E

L
1
L
1

u
u
u
u

(auEo)
(auEo)

10.00
11.30

zre
zíe
zie

sporEhal
sporEhal
sporÈha1

an
l-n

]n
tn
Ln
1n
IN

. krilgÈ bericht vLa dè tralnei'eil/ot retaer
uit. . . . . Nootdorp 08.30 (auEo)

sporthal 'E zandje (zie copy) 10.30 (auto)
sporthal 'E zandje (zie copy) 10.30 (auto)

uit. . .' , kunsEgras 10.45 
-(auto)

11.30
1"2.00

15
15
15

't zandj e
'È zandj e
'E zandj e
't Zandj e
'E zandj e

c
c
c
c

opy
opy
opy
opy
opy

(

(

(

(
(

i
(

,f AALVOETBAL lN SPORTHAL 't ZANDJE >>>>> een aanEaL Èeams (D3, D4, El t./m Es

I "n Fl t/m F6) gaan onderling bij aIgehele. afkeuring., zaalvoeEballen in sporthal 't

- 
zandje. Een dure grap voor LENS maar heE kan heel Ièuk zijn a1s iedereen komt.

Verzamelen doen we op LENS en v,,e rekenen op voldoende vervoer. NaÈuurlijk neemE
iedereen zijn eigen sporEEenue mee en schone sporEschoenen waarmee je niet buit.en loopE
en die geen- zwarÉe zoó1 hebben. Iedere groep is ongeveer 1V uur bezig en we hopen
iedereen op Eijd op ÍJENS Ee zien. $lachten is er'niet bij want te willen optimaal

ie sporcha] is t.e bereiken door ower de Erasmusweg richEing Goeverneurlaan. Ee -rijden.Het ËpoorviaducE onderdoor gaan en btj de stoplichEen helemaal r9chEsom Eerugdraaien en
oÉj de- weg Eussen'de Eramlijn en de wijk gaan rijden. Deze weg alsmaar rechÈdoor
afrijden EoEdat je aan het eind een bordje ziet: sportshal 't zandje linksaf. De
sporEhal ligr aan de Schimmelweg 202.

09.00 ZÀALVOETBÀI in sporthal 'È Zandje (zie copy)
09.00 ZÀÀIVOETBAIJ in sporÈhal 't Zandje (zie copy)

08.1.5
08 .15

09.00
09.00
09.00
09.00

08.15
08.15
08.15-
08.15

ZÀÀIVOETBAI, i
ZÀAIVOETBÀ.I, i
ZAÀ.IJVOETBÀI i
zÀÀtvoETBÀI i

a
a
a

nd
nd
nd

nsp
nsp
nsp
nsp

or
or and

z
z
z

tt
ha
ha

È
t

I
I
1

lÀ ONTRIBUTIE BETALEN !!! ,,r,, een groot aantal ouders van onze jeugdreden loopt
L _, noq sEeeds achger mëE de contribuE iebet.al ing voor hun zoon(s). Dit kan natuurlijk

- 
niét en bovendien begint ale penningmeesEer kriebels Ee krijgen. Immera er wordÈ al

heel lang niet gevoetbald dus de inkomsEen in ons clubgebouw vallen heel erg Eegen. De
rekeningèn die wij moeten beÈalen lopen echÈer steeds dóor en ook die val1en Eegen. Een
vexzoek aan de ouóers van onze jeugdleden die niet. via een auEomat.ische bet.aling hun

, cont.ributie regelen om nu direkt de laatsEe termijn van de contributie t.e beEalen op
giro 336711 t.n,v. penningmeesEer IJENS te Berkel en Rodenrijs of om zaEerdag a.s.
conEant Ee beEaten op LENS. Bij voorbaat dank-

PLAYBACK SHOW
Op zderdag ?:2 maan organisenen we ÍYeer een playback show op LENS. Ben je
6 jaar of ouder en heb je zin om mee te doen dan kan je je nu al opgeYen bii
Diana van Strien, tel.: 361 52 08. tdien ik op LENS ben kan je het natuurlijl
rechtstreeks bij mij doen: Meer nilws volgt ....,.. .. 

DIANA van srRrEI\

- 10 - 'te Lwsrcvue' binnen*ort ile LENS kaarharathon

:,',\ i



voetbal examen
op woensdag 29 januari houden de trainerc voor onze jongstè jeugdteams
(E3 t/m E5 en Fl t/m F6) een yoetbalexamen. Dit betekent dat als deze spelers
de oefenstof met goed gevolg hfleggen, zij aan het einde van de middag een echt
voetbaldiploma uitgereikt kriigen. Eet is dus yar groot belang dat ÀLLE
spelers aanwezig ziin. Ook hopen w[i ook ÀLLE ouderc te mogen verwelkomen
om zo b[i de uitreiking aanwezig te ziin.

Indien u onyerhoopt niet aanwezig kunt z(iu, verzoeken wij dit z.s.m, aari ons

door te geven.

L. Straub (hoofdleider E) .' R. v. Herp (hoofdleider F)

I\NGELOOFLIJK ,,,,, Hec ía echE nieÈ Ee geloven hoeveel j eugdleden (ouders) er op
L,lzaterdaq noq naar LENS belden met de vraag.af het komPeEi tl evoetbal doorging ??? Toch
Y*erd diÉ op-woen.d"g a1 heel duidelijk aflekeurd. via de kranE, de TV en-ooÉ de radio

werd hier bijna dagelijke melding van gemaakE. In de LENsrevue BEond bovendien keurig
vermèld dac Èet schaduwprogïamma altijd door zou gaan en '. '. ' daE waÉ ook zo. Bellen wae
duË eche EoEaal overbodig. op een EoEaal afgekeurde zaterdag voeÈbalde de LENsjeugd met 12
teamg !! Weinig verenigingen kunnen ons daE na zeggen. Daarnaaat werd er ook nog gecraind.
Een korbe impreeeie zu1len wij hieronder nog even geven:.
IrBNg, À1 mieEe M.Àbdi maar epeelde een heLe )-euke 'wedstrijd tegen Quick. 416 de kanEen wat
betei benut waren wae de scóre nog hoger uitgevallen dan-de 1:6 overwinning van iu.
IJENS 81 miste S.Àlaca en had in het begin wat moeiEe. meE het kunEtgrraE. De 2 - 0 achteraband
ererd echter keurig omgebogen naar een 3 - 4 overwinning.
ÈElÍ§ 82 wae komplèeÈ maar moest duidelijk even wennen aan heE voetbaLlèn.
Er werd ook eleËht geEraind dóor veel epelers de afgelopen Èerlode. Toen iedereen weer bij
de Le6 q,as 6Eond LENS aI meE 4 - o achber. uiteindelijk werd heE 4 - 1. Minder pingelen,
mindeï praten en beEer luieteren helPE ! !
ÍJENS 83 miEge Èl.TuE én T.Yildirim rnaar werd veraterkt (??) door B.Bektas van 81 . MeC tien
epelere werd'HBs meE 3 - 5 verglagen, De afEcheid6wed- Etrij d van Arno Blorn. Hij EEoPc ernee.
.fammer hoor !!!
rrENS C1.C2 è! C3 gingen trainen. van c2 en c3 misten we Èoch nog wel wat 6Pe1er6. wakker
wordeir jongene. De winEerstop ie a1 aven voorbij
LENS C4-ci;q heerliik zwemmen. IIeÈ verzoek om de leider te bellen werd door acht EpelerÉ
keurig gËdaín. zij Íagen in het zwembad èn de re6t ....?222 zij hadden pech'
lnts É1-rae komplèet maar kende een koude scarE. Toen dic voorbij 'ras r,rerd er bij vlagen
goed voeEbal geËpeeJ-d en Quick werd met 1 - 3 verEl'agen.
íElts oz apeelde. bij RÀs èn won oP het kleine kunBtgra6veld na een leuke.pót rnèE 1-2.
LENS D3 1àaÈ heE echE afvreEèn in deze winterperiode. SlechEe opkonBE bij hèt trainen en een
Blechte opkomst bij afkeuring. zateidag kwamen elechto drie Epelers naar dè Èraining die
Eoch echt doorging. sIaPPe haP !!!
ÍJENS Dit vra6 kompleet zoale bijna altijd en Epeelde ale beloning op heE kunEtsgra6 tegen IIBS,
IIet werd een waàr doelpuntenfeétij n 'getuige de I - 6 overwinning voor HBS.
IJENS DS trainde met achE EpelerB en lieE de drie spelers van D3 natuurlijk ook mee Erainen.
Het ging er fanatiek aan tóe. zaterdag aIlemaal komen hoor wanE dan spelen juIlie bij
afkeuring op het kun6EgraB van HBS en dat gaat altijd door.
LENS E1 Ép.èfa" op het kunBtgreÉ van RÀs meE 2 --2 gelijk.
LEIIS EA zóu g""n trainen maar door de vele wegb]ijvere bij' E3 en E4 konden zij lekker mee
gaan voetballen bij Quick.
íB{s.fs ging naar Quick maar misEen:r N'Egeiad,H.Habibi,R.RasÈa,L'sahin en
o.Ura1 ?Í? óit k.n nàtuurlijk echt nieÈ. Gelukkig was E2 ook preaentien sconden wij niel
voor 6chut Eegenover Quick. MaÈ 4 - 5 werd er 'gewonnen '
LBNS E4 miete-ook te veel Epelers. M.v.EgÍnond,G.Eif1aav,À.Loilargoeain en V,RamauEar waren
er niet ??? Foute boel"hóor l ! ! Gelukkig vuldqn E2 en E5 het team aan en werd er nipt net 3j 2 verloren van Quick. ,

IJBIS'E5 zou gaàn trainèn maar er wag Blechte één epeelster aanwezig ??? Zij had geluk en kon
riieb E4 mee spelen.
IJB{S F1 wae iratuurlijk komPleeE en r,ron verdiend met 1 - 2 bij Quick'
LBIIS P2 was echt een drama !! S.de Haan, .T.Jemil, O.Oredein, F.Sonmez en Q'de Zwart kwamen
gewoon niet op. Door cvree afbellers waren er nog maar twee EpelerB over. _Overleg tussen Ruud
ón Stefan (leidere Fl en F2) gaf gelukkig de oploeeing. Twee t6ams van vijf Epelera werden
geformeerd en ook F2 kon voetballen en won méts 0 - 5. Toch i6 heE de bedoèIing dat ièdereen
óewoon komE bij deze Bchadur'&redetri j den '
írxs fa,fE.fs 6D F6 Erainden op de trainingsEErook. Niet iedereen wae ook hier aanwezig maar
de partijen waren er niet minder om. Wat een plezier hadden ju11ie en. na aflooP de ouderB
ook (meE de was ! ! ) .

'de LENSREVUE' '11 -22 maart de LENS plsyback show



C4 ( À.LTERryÀTIEVB ERÀfNTNG)
door MELIS

,Jangéne er werd vrijdagavond 8 maal gebeld.
waar bleven de andere 5? Deze jongens kregen
te hgren dab vrij niet gingen lrainen maar
eenEnheerlijk zwemmèn..ZaLerdag morgen waren
er toch maar ze6 jongene aanwezig, waarvan
er één neEjee had afgebeld. VIe verzamelden
om haIf, elf en vertrokken om 1,0 voor eIf. Op
naar de Boet6e1aer. Daar kregen we eqhter te
horén dat er pae om 1.00 uur 's-middàge vrij
zwemrnen wa6. Dan maar naar de wauerthor.
Daar hebben we ons heerlijk vermaakÈ. Het
was zo tijd om onÈ weer aan te kleden. Naar
afloop pataE eÈen. Om 2.00 uur 's-middag§
waren we qreex op LENS Eerug.
wat mij ,opviel wao daÈ de training op vrij-
dagavond SLBCHÍ bezocht wordt. Dit kan echt
nieÈ, zo gaat de animo van de brainer eraf
zodaL juIIie mieschien in de toekomst hqle-
maal geen Èraining meer hebben, zacerdag
gaan we bij afkèuring voetballen in de zaa1,
dus neem sPoRfscàoENEN mee en kom op tijd.
Ik wacht niet op qe ce. laatkomerE.

P.s. zaÈerdag j.L kreeg ik van Paul te ho-
ren dat ju1Iie in het kleedhok na aÉloop van
de Eïaining heE Licht hebben laten branden
en dat, de deuren c.pen stonden. tAÀT DIT NIET
WEER VOORKOMEN ! ! !

door tEo STRÀUB (hoofdleider)

Vo1 goede moed wae ik afgelopen zaterdag
opgeecaan. Eindelijk sinds lange Cijd weer,
naast het tlainen, ook weer eens een keer
voetballen. LENS E3 en E4 voeÈbalden Eegen
Quick en LENS E2 en E5 gingen lekker trai-
nen. Door de 'GEWELDIGE' opkomsE van E3 en,
in mindere mate van E4, werd de Eraining van
:E2 en Es afge1a6t. DuE waren wij noodgedwon-
gen 2 combinatie e1ftallen te maken en opweg
Ee gaan naar Quick om niet, hoe schreef de
JUKo het zo rnooi, 'nl,èE voor schut te
staan'. Er werd prima gevoetbald, met inzec
en door MNI{EZIG te zijn. voetba} iÉ n.1.

nog ateeds een TEÀMSPORT! ! !
on6porEief !

Niec opkomen i-e

Tot '6lot rril ik E2 bedan]<en voor heE mee-
voetballen (ook Ílilleke), andere hadden we
maar meÈ 1 t.eaÍn bij euick gegEaan. : _

. 
T-.,EI'CDNIEI'WS

door Hoofdleider RIruD van HERI

Àtgetopen zàÉerdag waB het jeugdvoetbal af-
gelaÉE, :gelukkig hadden wij een schaduwpro-
gramna. IJENS F1 en F2 kondqn gaan voeCballer
bij Quick, om 08.30 uur zou er verzaneld
moeÈen zijn, op dit tÍjdatip vraren 5 EpelèrÉ

.van F1 en 2 dpèlers van F2 aanwezig, eèn
totaal van 8 spelerg. (2 rp.I.rs vàtr F2 é! ,
apcler var P1 haddou zl,ch kcurÍg afgéECId
b{J dc hoof,d!,aldcr zorla hoÈ hoort, ds rqst
bloat uLt door afw.zl,gh.íd, oudera erl EIre-'Iore grrndLooE.boor, I.at Jo Èaarq-g6not6I
rnaar l.D, dc stoskr ook hct kraEÈJo good door-
Lozotr blj,JfÈ 66!r greaÈ probloeu)

Afge6proken urerd om l team te makerr'van de
aanwezige apelere, bij Quick kwamen er nog 2
Bpelela (FI) bij, veel te laat, naar ze wa-
ren er (rotaal 10 Epeter6) . euick wilde
graag met 2 teanB voeeballen due moeat er
door de aanwezige feldère geimproviseerd
worden. Onze F1 began meb de volgende kan-jers: Rodnèy, rEdwin, .Jeroen, Ilkay en
Salih (F6), en.wonnen met 2-1 doo{mooie
goale van Rodney en Salih (nogmaala bedankt
voor het invallen) , ook kregen wij hulp van
Quick Epeler rÍurgen (een gigant), Onze Fz
begol meE de andere kanjero: Erik,iTom,
Umut, Volkan en Manuel, deze boye tronnen met
5-0. D6z. 10 rpolorE zLjn 6cht6 KIIIÍ,rERS, dè
réEC E.u.v. do rfb611èrs uogea zJ.ch d!.cp
schBD6D. F3 en F4 waren lekker aan het trai-
nen op de trainingsstrook àij werden ge-
traind door Ziya (F3) en Rui(F4) . ,

F5 en F5 wèrden geÈraind door cuner(F6) en
Ruud(Fl) ook dit gebeurde op de traininga-

'6Erook, en nieE in de zaal . spelerB en trai-
nerg grote kLaese ! I !

Ook uie deze groepen een aantal afbel1er6
maar ook weer wegblijvera. Tèvens ontving ik
vandaag het bericht dat Dhr. c. cielen zijn
aceiviEeiten bij LENS door te drukke verk-
zaaftheden moet opgeven,. hij kan op zaterdag
geen leider meer zijn van onze FS .en ook op
woenedag kan hij helaae niet neer Eraj.nen.
Wij bedanken cfe ence voor de afgeJ-open pe-
riode, voorlopig nemen Ron en Nathalie de
Groen de Eaken over. Bij voorbaats dank en
veel eucqes mot het. Èeam.

À.s. zaÈerdag heefE onze JEUCDCOMMISSIE, bij
algehele afkeuring een echte Éport.zaal afge-
huurd, a1le F-Epelerg (alvast omgekleed intr SPORTTENUE rr . voeEbalbroekje & kouEen,
t.rainingsiak en glnn/eporÈschoónen) worden'
uit.erlijk om 08.15 uur venvacht in onze
LENs-kantine, kan je nièt komen dan ben je
verplicht om af te bellen blj de Hoofdleider
(telefoon bekend) . llij vert.rekken bij LENS
om 08,20 uur want om 09.00 uur begint- heE
LENS-
Uournooi en atarten wij.n
éfrijd. De indelingen van
deze dag uitgereikt aan d

Leidere yergeet niet jullie taBaelr meÈ
shirtjeB mee te nemen, , ..rr

ta 'IIIT- 
,

.. &,
VERSLAGEN
UITSLAGEN

Quick À2
HBS 81
Quick 82
I]BS 83
Quick Dl
RÀS D1
HBS D4
RÀS E1
Quick E4
Quick ES
Quick F4
Quick F5

- LENS A1
- LENS 81
- LENS 82
- LENS 83
- I,ENS D1
- LENS D2
- LENS D4
- IJENS E1: LENS E3
- LENS E4
- LENS F1
- I,ENS F2

1.- 6
3 -4
4-1
1-3
8-6
4-5
)_-2
0-5

VERSLAGEN.

et
de

e1

de eerBtè wed-
teamÈ worden oD

eidere.
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LENS

TERREIN en cLUBGEBOUW

sportcomplox "Escamp l'
Hangclolaan 600
tel.: (0701 366 'l 3 14

'"1i';",'.1ALGEMEEN SECRETARIAAÍ CONTRIBUTIE BETALING . .

1..

POST-bank : 336711
RABO'bank I t 129924229

BARKO : Barcommlssia
mw R.P, Bruiistens, tel.t lO7Ol397 97 22

AKKo : Àccóm'modatiocommissio
w.J.M. Hoijnon, tol,: (o7o) 346 10 88

EKO i Evonom6ntoncommissie
mw D. van Stíion, tel,: (o7ol 361 52 08

I

§EÍ!s-i§.e-Di9re!sÍC!!!s
Ssnioron zondag / zaal
W.J.M. H6ijnon, tol.: (070) 346 1o 88
G.J, van dor Kl€ij, tel.: (O174) 4'l 81 49

P.F. Grens
Regontosselaan 49
2562 cN D6n Haae

tol.: (07o) 363 54 18

BEU9IIE:
A.C.J. Miltanburg, rel.: (070) 30 99 291
C.J, Alting, tel.: (070) 389 98 75

SECRETARIAAT TOTOÀO]TTO

-c.,Koniporman, 
tcl,: lO17 41 212602

sPóNSoRzAKEN:
R. v.d. Hook, t6l.: (O182) 521 353
H. Kooyonga, tol.: (O7o) 397 72 94

COOFDINATOR TECHNISCHÉ ZAKEN
A. 's-Grovondijk, tol,: (O7O) 323 70 33

S€nloren Zalordag
J.C. H6m, tot.: (0701 367 96 87

DAKO : damosafdolino
mw M. Bijkers, tol.: (O7o) 367 78 76

JUXO : i6riodaídolino
FJfu.;J. st.."J"l.: loTo) 397 01 54

TRAINERS:
P. Bos, rol.: (O70) 368 03 62
E.V. Gans, tol.: (070) 397 55 59

DE KENTERING.
(!rè onEdoolen laDgzaaE)

De kou heefE ons al lange t.ijd in zijn greep gehouden en alle dooi-aanvallen we.rden
elke keer weer vakkundig door het koufront gepareerd. Bij het bruggeEje werden we :
begroeE door een ijsbeer en de pinguins schaatsten(op de slooE. De velden liggen er
verlaEen bij - ons clu.bgebouw is, op een paar vasEe LENs-ers (zij komen voor de
gezelligheid altijd even aanwippen) en wat medewerkera na, Ieeg. ztj hoesEeren tegen
beter vreten in, nog de hoop daE het. druk gaat worden. Nee het was niks zo!

E geen voeEbal en ook veel trainingen vondenHaas
r----
I
I
I
I
I

VAN DE REDACTIE
Lever uw copij vóór maandag in : .,

geen doorgang. zelfs één van de ÍfleesE
doorgevrinterde trainer, die alt ij d
(weer of geen weer) meE zijn knapen op
het veld te vinden is, hield heE voor
gezien en verlegde zíjn trainingsacti-
viEeiten voor één keer naar de zaal.
van het quasicommenE.aar dat hij kreeg
trok hij zich danook ereinig aan. Hij
ging Eoch per sloE van rekening wè1
trainen en daarmee uit !

I,ENS was even met vorstverLet. Maàr
afgelopen weekend was er een kenEe-
ring. we ontdooien langzaam.

LENS heefc, namelijk gelukkig een ac-
Èieve senioren- en jeugdcommissie en
zo rnaakEen veel teams afgelopen week-
end dankbaar gebruik van heE aangebo-
den schaduwprogramma . veel eedstrijden
op kunstgras derhaLye en zelfs een..
paar op ons complex.

1

- Redactiórievmbrs, clubgebouw
- Eengdolaan 981,2544 GG Den Ilaag

wiizigingen tot maqndagavond mogelijk !

L--------

IJITERSIE INI,EVERTERMUN COPU :

maandag 20,fi) uur ln het klubgebouw
wedstrijdverslagan : zondag 16.00 uur

e-mail : amiltenb@woÍtdaccess.nl

FAX : (o7o) so 9b zgl (nteuw)

1E30 uur

hinnen*on de LENs-koanmaruthon

J
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>>>>> In het clubgebouw heerst.e een gezellige sfeer. De verwarming sEond lekker op,sambal' eí het was danook, ondanks de concurrentie van het EK-schaat.sen, weer
ouderwets druk. -

rndien ook a.s. weekend wederom het compet i E ieprogramma 'er af ligt' heeft
onze voorEreffelijk .IUKO wederom een werkelijk prima alternat.iefprogramma
klaartiggen, iÀ,aarvan menige club van gaat likkeiÈaarden.

wel zijn we het. met"ons allen overeens dat., als de ElF-sEedenEocht verreden
is, heÉ maar afgelopen moet zijn. Ja, het moet warm water regenen: i{e hopen
op beÈere en vooral warmere tijden. uw reddch

^6. §

saménstelling Bestuur

' *' - '.' a

:l
s-Gravondijk i

''r lldi

,*.-',,t^'d'd 
ftt ' 

,'1t"tt 
tot"r---

Ilv
I

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

SECRETARIS : .
P,F, G.ens
Tel.': (O7O) 363 54 l8

PENNINGMEESTEB:
6.J. van der Kleij
Tol. : (0174) 41 81 49

I

LrD tvrcE-vooRzrTTERt i
w.J.M. Hounon i
T€t, : (070) 346 lO 88 '' I

i' ' LlD: i
P.J.M. v€n doÀ stoon j 

I

. Tol. : (O7Ol 397 01 54 iI
I

LID

Tol.

advenende

*-lt.:

F EN FRISSE HERSTART >>>>> NA dC

[. ,rrrc"."cop begrnE LENS 1 a. s. zonoag
-!!Z mgg nec tàacsie deel van de kompeti:
t.ie. Na de gest.aakte thuiswedseri.jd tegen
Roodenburg volgde een algehele afkeuring
en ging op 23 december de wintersEop in.
'Even ruim een week bijkomen en vervolgens
via de Nieuwj aarsweds Erij d tegen noudtr
LENS, een trainingskamp in Malden meE
kleidui fschieten, survÍvaI etc. en waE
trainingen moet LENS 1 nu klaar zijn om
de inhaalrace Ee beginnen. HMSH is geen '
gemakkelijke Eegenstander maar die zijn .'er voor LENS t.och nieE. meer bij. redere '
wedstrijd zal- er tot het uiEerste gesEre-
den moeEen worden wil LENS 1 degradatie
nog onElopen. Naruurlijk het kan nog sEe-
eds maar dan zaI iedereen wel de nodige
trainingg-en wedsÈrij ddiscipl ine moeEen
kunnen opbrengen. wij hopen dat het gaat
Iukken en vererachten bovendien dat. aI
onLe sÉpporrers IrENs posítief blijven
sEeunen door sEeeds te komen,kijken. Sa-
mén sterk heeE daL. vlie weeE gaàt het dan
nog tukken. Succes allemaal .

ORST UIT DE GROND >>>>> na een
vorsEperiode gelden er alcijd regels
om de vefden weer Ee mogen bet.reden.

Voor us ltottdclt- u .fanilelntl,:,tytl,

dus (xr uw bíiÈfpJ
. cn ow rn,r'$-. ju

picÍ. vhirÉkarÍ{G. rJkruÍcn. Énrrt(,pncn.'vsitinskroÍjcr
DrrÉum- cn g(Dixrrck_r:rrj.\ Àunr u. bij rmr rsechl.

.èhrr/.crrlrlrnr .Df-rr,l,-r,* à,rn r,,d..*,;

om misverst.anden re voórkomèn vermelden
wij ,e nog maar even. Eerst moet de vors
uiE de grorid"zijn en vervolgens moèE de
gemeeenÈe de velden rollen. Pas ats dit
achEer de rug is mogen wij weer op de
velden trainen. Dit geldt ook voor het.

an Groen wit ,58. Via het bestuur
a de EÍainers Èe horen a1s het zo
. De trainingssErook mag naEuurlij
woon gebruikt worden om op Ee Erai
-- :.-.-,1 '"(. ri"':

: (O7O) 323 70i I
IJ

veld
krij
ver
vre 1

ge
ts
ge

nen

D ANENPOOL i>>,><ie sEichcing werk-

ID iài ffiil: Hii":fi:l ïfi.àï: ffií:ff5,- -t een nieuwe kandidaat weEen te interesse-'ren voor de vete onderhoudsklussen op
bnze vereniging. Inmiddels heefE hij aI
een aantal weken eÍop zit.Een. De eerste

- ; reparatie (van een douchekraan) heefE hi
.,aI vakkundÍg verrichE. zijn naam is Henk, Franchimont en wii verwelkomen hem mede' nainens de vereniging en hopen dat. hij

zÍch spoedig bij LENS thuis zal voelen.
-Daarnaast zijn wij bijzonder verheugd da
mevr. Oemed bereid is.gevonden om op woe' nsdag de kleedkamers schoon te maken zo-
daE wij llenk een 5 daagse werkweek kunne
bieden. Ook zal mevr..Oemed inspringenbij verlofdagen van Henk.

uit de hestuurskamernteuws

v
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JI ELANGENCOMMISSIE
flf "por..orprex EscaEp I >>>>> oe De-!!Z iàngencotmissre heèfc sin<is l(ort nu -

-ook een reglemenE. De formele onderÈeke-
ning van het. reglemenE vond elnd vorig ;jaar. In dit. reglement zijn diverse af-'
spraken tussen de aangèsloEen leden
vastgelegd. Een korEe opsomming: 

-i de oprichtingsdatum (1 -juni 1995).* doel van de commlssie (belangenbehar-
. Eiging mede naar sporEorgani saEies en '..

óemeentel i j ke overheden)* wie zijn lid (aIIe verenigingen geves- '-, '
tigd op Escamp I: BMT, DORR, Gr.vliE

. '58. Spooruijk, VCS, HZ.Zían en LENS) : .:* wijze van besluitvorming (besluiEvor-
ming bij meerderheid van sEemmen,
waarbij 2/3 deel van de aangesloten Ie-
den aanwezig zijn). .r ).* organisaEie (voorziEEer, penningmees-:
ter, secretaris ) .* minstens.l x per 2 maanden bijeenl'+ reglement.en en staEu[en van de indivi.
duele.Ieden prevaleren boven diÈ Íegle-
ment.* accordering van beléldsmaEige en in- I
grijpende financièIe beslissingen door -' de besturen van de aangesloEen leden-

Uit.eraard kunnen we elkaar daarop wijzen.
we. hoeven alaarbij overXgens niemand aan
de schandpaal E.e nagelen.
Ín goed overleg bereiken wij het. maximafe
effecÈ. DaarEoe zu1len wij o.a. op het
komende overleg meÈ a1le barmédewerkèrs
de mogelijkheden inventariseren (bij v.
het gebruik van de koeling) en bespreken.
Daarna kunnen pas evenEuele maaEregelen
vrorden uiEgevoerd. :

Nog beter is om in voetballoze periodes
andere activiteit.en te organlseren. De
klaverj asorgani sat ie heèfÉ inmiddels het
goede voorbeeld gegeven door het organi-
seren van een kaarÈmaraEhon. U leest hier
meer over in deze lens-revue.

G PoNsoR - DE EYPoÍEEKBR Er,r,rEr
S r.ENs spoNsoREN >>>>> heE kan geen

= 
LENs-rid onEgaan zijn. DE typóTEEKER

id aI weer enige t.ijd zeer' nadrukkel ij k
aanwezig op en rond hec LENS-Eerrein. Een
zeer fraai elektronisch scorebord, een
groot reclamebord boven de Eribune, een
adverEenEie in de LENS-revue en shirtre-
clame zijn in her oog- lope"íde uiÈingen.
sinds begin van dit seizoen is
DE EYPOEEEKER Eevens hoofdsponsor van de

nu
Dit regLemenE is vooral bedoeld om de
consEructieve samenwerking van de aange-
sloEen verenigingen ook op papier vasE t.e
leggen. Daarmee kan de op heE sport.com-
pIèi.uscamp' r gevescigde verenigingen
zich niet zo maar onEErekken aan de ge- ..-
meenschappel i j ke betangen- samen zijn we
sterk !9.

Mochts u diE reglemenE eillen inzien dan
kunE u hiervoor contact opnemen meE.
vtil Heij nen.

F NERGIELASTEN >>>>> de vorsEperl-

,-E ;i:,ï:i,8: i:fl:li'?l"i3l:l"["iliiY"'"
r. -l voorbeeld) maar voox onze vereniging ook 'I 'nrinder plezierige kanÈen. Gèen of weinig "t voeÈbaI (r,ENs orgariiseerE alt.ijd waÈ!)
; mec a1s gevolg weinig inkomsEen en daar-
- tegenover hoge energielasEen (stookkos- . .

Een) . wanneer de eneïgierekening van vo-
rig jaar meE ook een lange vorsEperiode
dan Eegenvalc is dat voor heE besEuur
aanleiding om extra aandachE !e besteden -

aan onze energietasÈen.

ons eerste en bij andere vereni-
gingsacE ivi Ee i Een mögen wij ons in zijn
belangstell ing verheilgen.
Helaas zijn de prestaLies van ons eerste
elftal toL nu wat' tegenvallend, maar wij
blljven getoof houden in een beEere
tweèoe hà1ft, van het selzoen.

+. rÀls we op Eermijn aan een prestaEief be-
: ter LENS wilfen rrerken zijn daar een aan-
,r ta1 randvoorwaarden voor nodig: aller-

eerst d€i inzet van nensen. He zijn al een
r--.. sEuk opgeschoten door een goed van starÈ

gegaÍre t.echnische commissie onder de be-
zielende leiding van Ton 's-cravendijk.
DaarnaasE zullen de financiè1e mogelijk-

,'heden verbeterd moeten worden. De spon-
sorcommissie (Hans Kooyenga en Richard
v.d.Hoek) doeE goed werk in haar pogingen

, heE aanEal sponsors uit Ee breiden. ce-
'lukkig wiI oók Harïie van, zoirneveld àan
. een beter rrENS meeererken; 'rant. wij hebben

inmiddels zijn toezegging gehad voor de
continuering van.sponsoring door
DE EyPOTEBKER voor heÈ komende seizoen
UiEeraard hebben wij hen hier aI per-
soonlijk voor bedankt, maar wilIen hem
graag langs deze weg, namens ieder die. J,ENS een goed hart EoedraagE, onze erken-: Eelijkheid beEuigen voor zijn st.eun-

Overbodig Ee zeggen daE LENS-leden voor
hun hypotheek natuurl ij k .kiezen voor de
Hypotheker. Voor adressen: zie de omslag
van deze LENS-revue. LENS en
DE EYPOTEEKER een scorende coflÈinaEie.

senÍorensel ekE ie . Een.sponsor yqa! wlj
zeer mee ingenomen zijn. Dankzij de fi
nanciëte steun van sponsors kunnen wij

.1.-, eenmaal zgken. voor'eikaar kriigen die-,. anders onmogelijk zouden zijn.' DB EïPOIEEKER in de persoon van Harrie
-r'.. van:.zonneveld is inmiddels een veéI en- i graàg geziene gast. bij onze vereniging.
i,' NieE alleen kunnen wij op zijn financiële' steun rekenen, ook bij de wedstrijden van

Met de deskundige elecEro - Eechnische on-,
dersteuning van de heer Hoos (vader c-
junior, Eevens vlaggenisc c3) onderzoeken
wij mogelijkheden om onze energielasLen
te beperken. De eerste besparingen zÍjn
al bereikc door het insEetrleren van ene-
rgiezuinige lampen j.n 5 kleedkamers (o-.
verige 3.vo1gen nog). van deze meer
i.Ëníisci, opÍosbaró besparingen zar'een
ieder niet veel merken.
vele andere besparingen kunnen urorden- '"
bereikc door gezamenlÍjke inspanning '
sijvoorbèe1d aIle Lrainers conEroleren na
de-Èraining of de llchten nog branden in
de kteedkamers of wijzen de spelers hier-
op. zo zíjn er vast nog vele voorbeelden.

' binnenkort de LENs-kEartmaÍathon Ae LENSREVUE'. -3-



adrepak

Computercentrum

.. Fotokopieservice. , _

Nu ook: CANON dí$tale fotokoPíe
j -. r in kleur!

;. voor malllnggemak

Direct Mail

Kdrketulnenwege zi+ic
':i :.

W Deh Haag

Tel, (070)3590707' Fax (020)3295168

lj',,r vÉi róuvide adÍes vooÍ lrel vbllerl,g vèrwÈrken van ur,., 0tailrngs

advenentle BA:R:NIEUWS

BAR ROOSTER

'' ZÀTERDÀG 18 Jànuari

oDenen , Henk en JooP-:
1o".oo. uur".'-. Jenny en rnge"

. i:.- i -

' . ''. i Jaqueline Taa1, E}len Muns

L3.0Ouuri.. . .': Jan Lamers

KEUKEÀMarian Oehmed en Ànita- de Bruin

sluiten . Jan l,amers

.s

I(AARTMARATHOIV

zoÈoae'rg Januarl

openen. .

10.00 uur

KEUKEN

'. sluitèn

'. .'. Tinus en Henk
,. a' ' '.i .'- .i

.". '. . Rina,en SÈeven

Ellie en Eeter

Henk en Rina
E

),.

=(spektakel op LENS)

" t{e schreven aI eerder dat er cjveF de laatsEe kaarEavond lang nagekaarE werd- En zo' onEsEond het idee om een poging te -r,ragen op LENS een kaartmaraEhon te organiseren.
TWAÀLF uur 'lang zouden alan klaverjaÈsers en jokeraars het probeïen vo1 t.e houden.

'EnEhousiast cogen de 'godfathers' van heÈ kaartspel, Jan & .Ios'aan het werk. ,

Nu. is bet zo dat a1s je dit orgaiei satorisch goed in het vaE wilE .gieEen je ten,.eersEe
dient Ee inveàtariserèn Op hoeveel, mensen je zeker kunE rekenen. Dit..nu, .is de. bottle-

. neck en geinEeresséerden kunnen zich daarom vanaf heden bij de bar opgeven. Daar liggel
speciale formulieren klaar.

zijn er genoeg mensen.(de maraEhon gaat door indien èr.minima-al voor het. klaverjassen
.16-koppels-,zijn en voor de jokeraars 4 personen) , dan kunnàn Jan & ,fos verder meE heE

ui tkriè tat l iséren ,an dit. gedurfte plan. Ook dan pas kunnen zij een indlcat.ie geven v.rat

de kosten zijn.en r.raE voor faciliEeiten zi) de kaarters daarvoor kunnen,biedenr wij i

hebben aI veinomen dat er over evenEuele geestelijke bijsÈand druk overlegd wordt.

lllij wensen Jan & ,Jos succes met de organisaEie van deze kaarEmaraEhon en ïe hopen daE
hel een spekEakel op LENS.wordE dat. zijn weérga niet kent. ToE slot eén advies van onz(
i""r; 'uÈr nARzEiEN - cEWooN JE 9NEL oPGEVEN'. - '.5,

de redacti

-4-'deLENSREVUE' bent u al lÍd van.de CLUB van 100?
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wat tegenvallen.

Honderd. Mijn nederige excuses wellicht kan ik het
Piet. Misschien kan je na Ruud KroI een contfact kr
we je kwijE. willen want. rreo is het. voorbeeld van he
en ock daarbuiten straalE. hij wat uit en niet aIlee
meerder Lensers die in de zon willen gaan voetballe
contacEen. Wordt lid van de Club en je kosEje is ge
Uitspraak van;de week: Mien waar is me neus, waar i
GegroeE,
Henk Hoppenbrour,rers (070-3250789)

DE NEUS. De man die in heE lJeeuwarder ziekenhuis Lag, z,n neus was net.
- aangenaaid door een plastisch chirurg. Er lag een zak 1js op, of heE
a1lemaaI goed. kwam was nog maar de vraag. HeE enige wat hij kon vertel-
len was daE hij volgend jaar weer mee zou doen meÉ de EochÉ der tochEen:
de elfsEedenEochE í . .Ta over doorzeEEingsvermogen gesproken. Hij heeftin ieder geyal geen probleem als de neuzen dezelfdè kànt op moeÈen

wijzen. vroeger was er bij IJENS .een ,geestelijk adviseur,. Misschien is
deze vacaÈure wat voor het elub van Honderd tid paul S.. Op alit moment

_ heefE hij enige fysj.eke problemen en is hij'. nieE in staat óm op het
voeEbalveld zijn bekende cAT te cÍeëren. Hij kan er voor gaan Zorgen daE
ook binnen IJENS de neuzen dezelfde kant op gaan wijzen nu de ÈrestaEiesHet 52'È" Club van Honderd lid. Een fouEje van mij. Vorige week scond

onder mijn stukje alaE Leo v.d. Velde, de verhuizer bij uiEst.ek, nog geen lid was. pieE
Burghoirwt. zou voor de contaéten zorgen aan de CoEe d, SUr, ats Leo lid van de Club van
Honderd zou worden. IJeo is echter a1 sedeïÈ vorig jaar noveflÈer lid van de CIub van

goedmaken aan de bar en bemiddelen meE
ijgen bij de voetbalclub Nice. Niet. dat
E voetsbalEalent bij LENS. Op heE veld
n bij de ÍEnnen. WellichE zijn er nog
n. De CIub van Honderd zorgÈ voor de
kocht. Er zÍt een telefoonpanel gereed.
s nijn feestneus gebleven ?

p.s.: .zou volgende week het voetbal voÍstvetlet opgeheven kunnen woÍden ?

.bij Henk
op qe bank,

Onder de jubilarissen zijn er maar 3 dle de 60 jaar hebben vol
gemaaft.. Het waren er Eot. voor kort nog maar twee namelijk Mister
Lens Piet. Juffermans '(?4 jaar lial) en Jan Bom (51 jaar 11d). Op ale
afgelopen nieuwj aarsreceptie werd Ton van Luxemburg gehuldigd voor
zijn 6o jarig lidmaatschap.
60 JAAR LID VAN LENS , Ànthonius cornelis Johannes van Luxem-

, Hij is op 11 januari 1956 geErouvrd met Francijna !4aria Theresla
Tromrnelen, roepnaam \reanne, staande welk huwelj.jk drie kinderen zijn geboren, Èe weten
Rob, Ed en Ton. zijn kinderen zijn eveneens lid van Í,ENs gelreesE, doch zij zijn na enige
t,ijdgesÈopL.JeanneenTonzijnwoonachEiginzoetermeer.
Op L2 sepEenÈer 1936 is Ton lial geworden van LENS, aangezien men pas op 1o-jarige leeftijd
Iid van,LENS kon worden. HÍj moest nog 10 jaar worden, maar lruffermans heefE enoor
gezorgd daE hij gelijk met àe start vàn de competiEie mochE meedoen. É

Waarom ÍJENS ! :
ziin vaoer Johannes van LuxefiÈurg (roepnaam'Jan) fuàs oók al zeer actief bij iT,ENs.en zijn
Ewóe broers Prans en Kees waren ook 1id van-'r,ENs. HiJ wist niet beter dan daE àijn vader,
die EoenEerEijd bestuurslid was, zeer betrokken was bij LENS. zijn vader haalde persoon-
liik de cont.riburie op en hij schreef toenLerEijd zelf de adresbandjes voor heE verzenden
vaí de r,plls revue. piÉ gebeuide allemaal in huize r,uxeÍÍÈurg en ledereen werd tlaarbij
beErokken, ook de aanhang. .Teanne kan zich herinneren dat. diL nieE aIEiJd van harte ging.
zijn vader heefE diE Eots zijn 7oe-jaar gedaan. Toen hij ziek werd heefE Ton deze taak
ovórgenomen. De rJENs revues, gesorteerd op wiik, -werden dan 's-avonds opgehaatd door
ceraid van Rhenen en veruolgens naar de posE op de Rijswijksevreg gebracht. Ton zaE
desEi.ids in de klas van Juff,ermans, die ook bij hem thuis over de vloer kwam meE
verjaàrdagen e.d. BÍj een van die bezoeken van Juffermans mocht Ton zich opgeven a1s lid
van LENS. Maar dat ging nj.eE zomaar. Er is eersE nog een bal loÈage - commissie en een
geesEelijk adviseur Van het klooster op de ToussainE kade aan te pas gekomen voordae Ton
Iid weÍd van LENS. "

. Ton is vanaf 1936 toE L97't acEief lid van LENS geweest, waarna hij op dokEersadvles moest
stopDen vanweqe knie-klachten. Hij heeft alle junioren eIftallen doorlopen, en op zijn 18-
jaai-vanaf de À-junioren getijk naar heÈ eersLe elfÈal, van welk elftal hij.zestien jaar
óeel n..ft uiEge;naakE. oeàe pèriode is echter onderbroken door zijn dienseEijd die hij in
Indië heeft doórgebraiht. Hij kan zich nog goed herinneren het veld op de rrela'eg: :..-.
(I,rarertoo) . pan Zar je achterop de fiet.s bij je groEe broer, maar dan kwam je voorbij de
Marechaussee kazerne - die er nu ook nog staat - en dat moesE je gaan lopen, want achterop
zitEen dat mocht. nieE. Soms werd hij ook door zijn vader met de auto gebracht. Vervolgens:d
deperiodedatLENsVerP1aaEstwerdvanockenburgnaarhetzuide4)arkenergeen
mogèliiXneaen waren om ie trainen. Toen mochE men bij Quick omkleden en douchen maàr niet
tràíneí. Men ging Eoen naar de duinen en het strandi dat was a11een maar lopen en nog eens
1open. Ton is-deétijds -aan het einde van heE'seizoen- nog even interim-Lrainer geweest.
Tot zover heE 1e deel van he! inEerview met Ton van Luxemburg. volgende week heE vervolg !

Bfi ge!,l< op de badc eD à,íerlD l!ÈervlcryÈ Ae,,k EoppeÀbFourerí Toa vaa

keDhefd, bfi zlta club !&lS. Deel 2 volgi volgsde weelÍ.

hínnankoft de LENs-kaartmanthon
,de LENSREVIJE, - 5 -
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VooÍ teleloonnummers: zie ds colofon oD Daq. 1

advrrttnde

I I
\ SUDMEUER , ZONWERING

zuiderparklaan 25 DEN IIAAG tel.:323 35 62

SeNI N 7AAL
aore

tiiil Íhuis

WEDSTRIJDPROGRAMMA

klnssq ' zaeluit '' schehlsre;chht

BOMBERS 4
I,ENS 1
LENS 3'
WESTLÀNDIÀ 6
I{ESTTJÀNDTA 7
PGS 1.
IENS 2 ,

I,ENS 1
I,ENS 3

Loosduineri
Lipa
Loosduinen -.
oranj eplein ,

elgen 1

A.'-.Veenstra
eigen
N : van -.To1

H. Hartgring
À. WagèheÍ-,
C. Hartgring
D. Taal
e ig€in

an
an
ao
eb
eb

vtL77
ra 20 J
vr .14 )
^a27)dl 28J
vr 31 JÍ0a03f
wo oS f

aÍr
an
an

22 .00
22 ..00
22 .00
19.00
20.00
21.00
22.30
19.00
21.00

4105 t
3983s
4L'.t 29
4LO74
41733
39837
41078
39845
4tit39

IENS2_,
QUICK 1
BOMBERS 7
I,ENS 2
LENS 3
LENS 1

OUINTUS 5
ENGEI,SMÀN 1-

RFC' 95 2

oranjeplein '
Oranj eplein
v.d. Voorthal
Schilp
schilp,

OPSTELLINGEN en LtGGtilG van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

Seniore ZATERDAG
UITSLAG, ARCHIPEi,/oRNÀs - IJENS 4 4

toÍ

De zaEeÍdagafdel i ng regelde een vriendschappel ij ke wedstrijd
Àïchipel/Ornas. De broodnodige variat.ie op heE aIEijd maar tr

bij
a!nen

WEDSTRilDPROGRAMMA

datum tiid tliuis uit veld

za 18 Jan 14.30 r,ENS 1

za 25 7aÍ: 14.00 MÀRINE 1

BIJ AFKEURING,,

AFSCHRIJVEN

- RFC'95 1 33711 R. PIanEe

- LENS 1. - 33714 . J. v.d. Poel -."
- Èralnen .oE 12 . i5 uur (aet À1) ,. .: ' , :-- verplicht af,bellen btj niet koEen tral.nen ! t

ce1 .

t.eI.
(010)
(079)

szi
362

9 80' :
:
3

I

:6 - ae LÉNsREvuE'

Fred lancef
Gerard Sinke

, bent u al lid van clé CLUB ian lOO?
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HeL winterE een beetje. in Ne- |
derland en zo kon heE gebeuren
dàt we qeErakteerd vrerden oP de -

3e algeÉele afgetastsing van diE
seizoèn. Er earen een EweeE.al

wedstrijden georganiseerd Eegen -Slikkerveer'
Helaas ivaren-nu iegen en ijzel de spelbre- 'kers. Trainen op de velden was verboden en zo
zàchten de meesËe spelers lievér hun heil bii
àó-bui; èn raràe Èaènel en lieLen zich in een

óà"àr.r"lilX" sioel de geneugten smaken van
een weekend EK- schaacsen.

WEDST.RIJDPROGRAMMA

YandeiVelde
tVeelrtje ' è*-,*

VMHIZERS (

AlnkwcÍÍ 27
2544 ÉC Den Haag
Td.z O7È766llf,4
Far.: O7O-1675191

' , ZaetcÍmcer
- Tel.t O79.16l02ll

zo 19 J aÍr

zo 25 Jan

14 ,00
11.00
10.00
12.00
11.00
13.00
11.00
11 ,00

HBS' 5
I,ENS 5
Í,ENS 6
I,ENS 7
RÀVÀ 7

5s94
7372
9L62
9427
LO4'7 9
L2196
46035
46726

r.4.00
11 .00
1r-.00
12.00
11.00
10.30

5604
7 3L7
916 9
9433
10485
r2207
13654

HMSH 1
I,ENS .2
VIOS 3

. I,ENS 1- vros 2
- ÍJENS 3
- I,ENS 4
- lirK 4
- HMC 3
- wP5
- LENS 8

r,ENs 1 - SJC 1

QUICK STEPS 2;- LENS 2.i
'LENS:3 ': , - ' RÀVA 4,'-r
TAC,gO 3 ' .- LENS 4

SvH 3 - IJENS 5

WESTIÀNDIA 9 . LENS 6

P
H

D
N
N
N
N

'JUEECHolEkamp
Linkers
Àndxade .

1

.N;

.N.

.N.
,N.

50
88
30
15'
33

10
t7
84
03

w
F
R

"/-='\
4ET

3

2

.2

:*'

1

ro.ob.on. Br.Àuli 3 - LENS
'..:, !r§§ I "-.i ,'vR rr'

BIJ A: LGEH ELE AFKEI]RING :
,.'. i'. ,, r'

ir.'ootlir, overile ' elftallén TRATNEN.

' 14.00 uur: KRÀNENBURG 1': LENS 1

i -1 11.00 uur: KRANBNBURG 2 - ÍJENS 2

7,

!*1
a

i 1' :"1 .,r,

'. 
".t'

TRATNTNGEN'N\ET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2o'zt5 uur.: '

], -r, .'

oPsiE'Ltirua.en ,

LENS 1tlm 3 :

LENS 4 E/m I :

AFSCHRIJVEN

Jrorden door de ttainers bekend gemaakE
als bekend

Í,ENS 4
],ENS 5
I,ENS. 5 

"

IJENS - 7
LENS 8

ale GrooE
Heij nen
Sékeris
Scholt.en
Gungör

t.eI.
Ee1.
teI .
te1 .
teI.

325 15
gaË
323
361
3 90

(070)
(070)
(07.0)
(07e)
(070)

ionrhctpersoon:'-,. wedetrlJtldag '. ' E6rt vterutrg ' tel': 06 54 57 .31 54-

LIGGING VAN DE TERREINEN
' vredèrustlaan o '

Melis stokelaan
Daal en Bergselaan
À. Kort.ekaasplanÈsoen

HMSH
VTOS
HBS
RÀVA

36't 52 7 0
167 .'.09 94
368 19 60
397 57 78

:'' binnenkort Ae LENS'ka tmdíathon

Ee1. :
ECI::
t.e1::
te1 .:

(070)
(070)
(070)
(070)

,'de LENSREWÉ' - 7

P.À. van Veen
s. Garib
M. Sewmangal
L. Tellekamp
S. G. v.d.'TogE
N.N..rt.u. ,



DAIvf E§ Voetbal Nie s

TRAINING: vriidagavond van 1E.15 uur tbt 19.30 uur -"

AFSCHRIMN: mw M. Riikers, tel.:367 7E 76 (haining en we«lstriiden)':" de thuiswedstrijden worden gespeeld op veld 3

Ë
EN NIEUWE ORGANIATIE >>>>> het j.s ons gelukt om een nieuwe
organisatie neer Ee zet.ten voor onze damesafdeling. .Tan Lamers,tevens grensrech:er
van IJENS l,medewerker acht.er dè bar en scheidsrechtser bij de jeugd,traint meE

ingang van afgelopen week onze dames op de vrijdagavond van 18.15 t/m 19.30 uur. wij
hopen dat veel dames fanaEiek zuLlen koÍnen Erainen. DaarnaasE $ril Thea v. BomÍnel bij
voldoende animo ook op de wbensdagavond meE jullie gaan t.rainen a1s de weersomstandig-
heden waÈ beEer zijn. via haar krijgen ju1lie hier nog wel berichE over. verder kunnen
wij meedelen daE Mia RijkeÍg jullie conEacEpersoon gaaE worden voor het afbellen voor
Erainingen en wedstrijden. Zij is te bereiken onder Èelefoonrlummer 3677876. Ook zal zij
aIs begéleidster optrèderi bij de wedstrijden.' t.tlj hopen dat. juIlie weler meÈ plezier

" gaan Lrainen en voeÈballen op LENS en willen nogmaafs Edwin Kuik bedanken voor zijn
inzeE tot .op heden. . ,

. HET BEST1 ITR

WEDSTRIJDPROGRAMMA
detum tiid' thuls uit scheidsÍeéhter verzamelan

. zo 19 jar
zo 26 )at

HooÍdleider

HooÍdleider

14.30

re .:b r,rns r
TRÀINEN

- DSO 1 vriends . '
14 .00 uur

13.30 uur

bloemschikcurstts' ;'

Binnenkort organiseert LENS i.s.m. MAXI FLEUR een cursus bloe-
mschlkken. Deze cursus wordt §ehouden medio februari op de maan-
of woensdagen. De duur van de cursus omvat 9,lessen met een

tljdsduur van 2 uur. Deze worden gegevei om de 14 dagen. De
lessen worden tegeven door een gediplomeerde docente en de"
kosten ziin (incl. het basis materiaal) f l75,OO. EIke cursusavond
gaaf u naar huis met een bloemstuk met een waarde van f 25,00.
Voor verdere Informatie kunt u contact opnemen met Kees Lut
(727 61 82). Opgeven voor deze cursus kunt u bij de bar. U
wordt yerzocht het cursusgeld vooraf te votdoen. ' -'; 

,

,r, lí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPEBSOON en
HooÍdleider A en B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

C-leugd:

E-jeugd:

Ruud Vereecken
teleÍoon: 391 04 89
Leo StÍaub
teleÍoon: 367 01 21'
b.g.g.: 06 54 64 57 67

HooÍdleider

HooÍdleider

D-jeugd:. Harry tsr Linden
.' teleÍoon: 06 52 706,1 56,

F-jeugd: Ruud van Herp
. telefoon: 367 98 58- . b.s.g.: 06 53 48 40 50

- 8 - 'de LENSREVUE' bent u al lid van de CLUB van 100?



AÍbellen voor do w6dstÍiidqr!: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wodstriid :

tussen 1 8.@ en 19.o0 uur, bij de desbetreffends hoofdleideÍ.
' ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 1 3 14

(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eeíd€r, voor verzameltiid)

Afbellen tÍaininqen: t 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, teleÍoon 366 13 14

VÍaqén/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdlsider ob!

-A-!se*urd-eÍ-4cÍ-.1.--B."l.Pii.-qwiiÍg1..9.P.-19-t-e-Í*^9..1?
O8.rs uur naar de LENS-afkeuringslijn (070) 367 05 22

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

elftal datum o teoenstandat - vald/terrcin :K LENS

À 1 . 18 jan 14.30 HW A1 uits

thuis
uit

Ehuis
Èhuis
-uit.

thuis
thuis
E.huis
thuis
Lhuis
Ehuis

10.00
09.30
12.30
14.00
09.45

09.00
09.00
10.45
10.45
12.30
12.30

(auEo)
(auto? )
(auLo? )

(auEo)

(auEo)

(auto)
(auEo)
(àuco)
(auEo)
(auco)

Hoogenhoucklaan 13 .30 (HW)

18
1B
18
18

18
18

18
1à

18
18
18
18
18

18
18
18
18
18
18

B1
B2
B3

Cr-
c2

D1
D2
D3
o4
D5

n1
E4
E5

F1
F2
F3,
F4
F5
F6

18 jan
18 jan
18 jan

14.30
12 .30
10.45

westlandia 81
OLÍVEO 81
Gravenzande w 82

uit
uiE
uit.

13.00
11,00
09.30

an
an
an
an

13 .00
09.30
11.00
09.30

ws c1
RKÀW C2
RÀS C2
Monst.er C3

E.huis
thuis
thuis
thuis

11.45
08 .45
r.0.30
09.00

vcs D1
Gravenzande w
sv' 35 D1
Concordia D1
BSC', 68 D3

RKÀVV 81.
HMSII E1 .
Te Werve El
wippolder E1
Gravenzande vv

. Hoge Bomen .
Pijnacker

Gem.. sp . park/Gr. zande

v1 ..
Gem. sp . park,/Gr . zande

v3
V3 :..

. Benthuizen

Kas Eelenring/L' dam
. vrederusElaan
. vredenburchweg

oude Í,aanlDelfE
Gem. sp. park/Gr. zande

an
an
an
an
an

an
an

lj
)j
j
j
j
)j
j
j
j
j
j

j
lj
j
j
j

11.00
10.45
13 .00
14.30
11.00

an
an
an
an

09.30
09.30
11.15
1L.15
13.00
13.00

D1

E5

1
L
3
3

v

v

v2
v2
v2
v2

an
an
an
an
an

10.00
10.00
11.00
12 .00
09.00

uiE
uit
uit.
uit.
Lrit

09.00
09.00
10.00
11.00
08.00

RÀS F1
DUNO F2
Quick F9
GDA F5
HBS F5
RVC F6

BIJZONDEBHEDEN,
r& aanwezrg van de jeugdcomrnissie op zaterdag 18 januari
,lc

' H. ter Línden, P. v.d. SteeÍt en Bj vlerllng

lees ondersEaande copy eens GoED door

*
*

zijn er tragen/opmerkingen .neem dan 'a-avondB komEakt op de hoofdleider

opsEeltingen als vorige week meE uitzondering van : i;

de

81:
CI:

F2z
F3:
F4:
F5:

0
U

0
0
0
0
0
0

I,ENS
LENS
IJENS
]JENS
I,ENS
LENS
TJENS
],ENS

zonder
zonder
zonder
zonder
met
met
zonder
zonder

P.Knorr ' : i

L. Wormer
R . Nandpersad
F. Sonmez
C.Sonmez (svp kontakt opnemen met.
Q. en R. Urgert
F.Sonmez lzr-e F2l

:'i
. :,.._ 1

hoofdleider)

binn en kort dà L EN S-kaaft m dnthon 'de LENSfrEVUE ,' 9 -

I
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1)

2t

te

AFGEKEURD OF NIET ???

weten of het voeEballen doorgaaE gelderi voortaan onderstaande Ïegels:

Verzamel. je woor 08.15 uur dan heeft bellen geen àin. KOm naar LENS toe en is het
voetballèi afgàkeurd dan gaaE je leider meE jullie trainen' ''
VÀrzamel ie nà Oa.fS uur àan ziin er drie mogelijkheden om Ee v,,eEen t.e komen of
je wedsErijd doorgaaE of nieE t-w: 

1

- de afkeurlngstelefoon ïan-LENS: 3670522 (na 08.15 uur) '
- de afkeurings te lefoon van de KÀtrVEl ' 06 - 35015090
- i"r6tii"i"=àË-w-iéiàt.*tpagina È03 (na 08.45 uur) ra

Het zieE er naar uiE daE .a.s. z
afgekeurd. vrijdagavond zà1 diE
iniothuis of be1 de LENsafkeuri
is dtE nog geen reden om thuis
samen§esteld en wij hopen diE w

het compeE it ievoetbal oP onders
nen mee en een trainingspak- !íi
zich dat wij alIe Erainers,leid
als volgt:

Eerdag weer heE he Ie . kompet iE ieprogramma wordE
iIàï!ËnÏ]iirïi""ï"Ë"tËiàwordei1gemaakt.Kijknaar
qstijn (tie kopy hierboven !!!). rs alles afgekeurd dan
é Uriiren. wij- hebberi immers een alEernatlef programma
1 af Ée kunnen werken...Kom bij afgehele afkeuring van
aande t.ijd naar LENS Eoe. Neem voetbal:- en sportschoe-
kunnen dan alte kanEen meE .ju1lie op. Het spreekt voo,

rs en spelers verwachten- Het alternaEieve programma is

a

n
t
e

J

SCHADUW PROGRAMMA JEUGD vooÍ 18 ianuaÍi
- sam-kelÍtal eenvano

A1
BI
82.
B3
c 1,2 ,3
c4
D 1..-.,D2

D3

D5.
E1
E2

E4

F2
F3 en
F5en

SPEÍJERS

15.30 Quick À2 uit
13. OO HBS 81 uit '. .

13.45 Quick 82 uit .
14.30 HBS: 83 . uiE -.
10. oo TRÀINEN t.huie ',.

VRI,TDÀG CONIÀCT OPNEI'IEN MET LEIDER
11. OO Quick D1 uit
10.00 RÀS Dl . uit .'.
11 . OO TRÀINEN ÈhUiS
1L.OO HBS D4 uiE . .
11. OO TRÀINEN thuis
09 . OO RÀS El uit
09. OO TRÀINEN t,huis
10. OO Ouick E4 uiE
10. OO ouick E5 uit
09. OO TRÀINEN thuis
09. oo Quick F4 uiE
O9.OO Quick F5 uit.
11. OO TRÀINEN .- thuis
L2.45 TRÀINEN .' thuis

Sav. Lohmanlaan
. kunstgras
Sav. Lohmanlaan
. kunsEgras

I,ENS' na 19.00 uur
Sav. Lohmanlaan

I,ENS
. kunsÈÉras . .

IENS
. kunsrgras

LENS
Sav. LohmanLaan
Sav. Lohmanlaan
. , LENS .

Sav. Lohmanlaan
Sav. Lohmanlaan

LENS
. LENS.

(Quick)
(lrBs )
(fieEs)
(fieEs)

388 3s 31
(.Rrto)
(auEo)

(auÈo)

(auto)

(auto)'
(auto)

(auto)
(auto)

. 14.30

. r.2. oo

.12.30

.'13.30

. 09.45

. tel . t

. 10.00

. 09.00

. 10.45

. 10.00

. .10 .45

. 08. 15

. 09,00

. 09.00

. 09.00

. 08 .45

. 08.30

. 08.30

. 10.45

. 12.30
4
5

'G RAININGEN >>>>> na een moeizaam
I ' 

neqin ziin nu aIle Erainingen lveer
J- geéCarc. i{et voeLballen zal binnen-
korE immers hopelijk weer gaan beginnen'
Goed Erainen iÉ dan een musE en we hopen
danook iedereen goed gemoEiveerd op de
Èrainingen te z ien.

It LESSUFET EED ,rr» Romeo Nandpersad

D m ïi\":i :::l'"::r\Ëí-.fl::ïffii'
nu nieE kan voeEballen. Romeo van,harEe,
beterschap. Kom weI zo veel mogelijk naar
àe wedstriiaen van LENs C3 kijken hoor-

L OtRSf Uff DE GROND >>>>> met heE

lí invalten van de dooi Ereed er direkt.t 
""n 

Erain- en speelverbod in voor
veld 1,2,3 en het veld van Groen wit '58 '
(dè trainingssÈrook mag wel gebruikE wor-
den ! ! I ) . pàs als de vorst uiE de grond is
en de velden zijn gerold mogen we weer op
de velden trainèn. t'íanneer het zover is

horen jullie dlt via ons. Ga dus nieE eer-
der.he!,veld op ook aI .lijkt heE goed.

E
Èru rorarc nFKEItRtNG >>>>i en r,ENs
krijgt'heE voor elkaar om meE 9 Eeams
te voeÈballen op een hard bevroren

veld of op kunsEgras. Een kwestie van zeeÍ
goede coqtacEen met de consul en andere
verenigingen en natuurlljk snel handelen,
Toch blijven M.Àbdi,A.lrbdurhaman en S.Es-
siad van AL zo maar weg. ook B.BekLas van
B1 en .I.v.d.Linden en K.Walravens van D2
zien $rij helemaa] niet. Begrijpen doen wij
dit. echt niet. ÀfbelIen is Eoch het minste

. wat je kan doen. We zagen hele leuke wed-
strijden en weEen ook dat voeEballen op
kunsEgras een hele moeilijke klus is als
je het nieÈ gewend benE. Naast de wed-
srrijden werd er ook Eetraind. LENS 82 en
83 zagen van de 25 speleis er slechEs 7
komen. onderling speel,den jullÍe een hele
leuke pot voetbal. ook C3 en C4 deed diE
maar jullie Ee1den 11 spelèrs van de 25.'
D3 en D5 lieEen heE op een drietal spelers

- lO - '(te LÈNsREvuE' bent u al lld van da CLUB wn 100?



na helemaal afweEen. Dit vinden
jammer. Dat voeEballen best kon
hard veld lieÈ D4 zien. zo goed
pleet..txainden zij op veld 3 en
een perfecte parEij.

' ,, ATERDAG een bijna compfeef,. scha-

É tg';:g:i'"Ël,"il.:lg:l'l: :*"ï:'i:;.
anders sEaan wij behoortljk vodr schuE Een

-.opzicht.e vaÉ de Legenslanders. Kom alle-
maal naar IJENS Eoe.

wij heel'
op een
als kom-
speelden'

UIT.
_ _&.

VERSLAGEN
UITSLAGEN

Té
Rij
LEN
LEN
ODB
ODB
Rvc
ODB
ODB

Werve A1
swijk 81 'sc1 a
s c2 't-

IJENS A1
],ENS BT
DWO '.,HFC 

ÀDO DH
],ENS DI
LENS D2
L,ENS EI '.
Í,ENS E2
I,ENS Fl

c1
D1
E1
E1
F1

D1 .

,i
2

1
3,
7
5.
0,

3

4
1

0
0
I
5
4
1

de LENS-revue

VERSLAGEN

!A!{S C3 oE C,t (trelt1lEg)
dóor: MELIS KÍPP. .l;.

ÀllereerBt een heel BPoxtief en
een gezond 1997. Na aI die

(oliebotlen)veÈ aan. Dit zal er toch weer' af
moeEen, Deze zaterdag rgerd er dan ook heb
nodige loopwerk verricht (waarbij opviel. daË
de invafÈraiIrer over meer colditie beechikEe
dan wij hadden geda.chë..,. red.) ' HeE veld
wae (lokker) haid waardoor het loPen a1s
vanzelf ging. Niet iedereen hield diE even-
lang voI. Nu er al va,jaf 22 december 1995
nieE meer werd gevoetbald waa het toch be-
langrijk heE balgevoel terug te krijgen. Er
werd geoefend op vrije trappeÍr en afwerken
op doéI werd ooÈ nog doorgenomen ' Natuurlijk
màg bij een training ook niet het Pareijtjè

.'vergeten wordën. Het werd aI net al een ge-
Elaagde training. Na afloop nag met z'n aI-
len een heerlijk bakje chee wat de dag leuk

. afslooÈ. Let op het schaduwprogramna en neem
ook aftsijd aportEchoenen mee, ToE dan.

oDB F 1- LENS F1 (1-3) door RUUD van HERD

De F1 Epèelde afgelopen zaterdag voor de 5e
maal diE eeizoon tegen oDB en ditmaal wonnen
de LENs-bbyE met 3-1, en daE op kunstgrae,
Helaas noeEt ManueL door ziekbe versbek Ia:
Een gaan, maar wij hadden een prima vervan-
ger aan Safiti Baran (F6), jochie bedankc.
LENS sEarEte sterk, net mooi.e eaveE van
keeper (Edwin) , goed ingrijpen van onze ver-
dedigere (Rodney, flkay en Jeroen) , fantas-
Ei8ch Btorend werk van het middenveld (UmuE,
salih en volkan), en felle aanvallen o.f .v.
onze EpiEE (ÀIfi) MeE ruEE eèn hril6Land. Na
de rust -opende LENS de ocore, aI enel werd
het 111, hierna kreeg oDB weinig kaneen
meer. volkan scoorde een onvervalEte hat-
trick. Boy6, een prima pre6LaEle, de euppor-
tera en leider vJaren zeer Eevreden.

'de LENSBEVUE' - 1l -

t

.T

lay-out / graÍische vormgeving:
- C.J. Alting en A.C.J. Mihenburg . 

_

reprodukÍii
realisatie:

LENS-huísdrukkerii
M. van Zilflrout

verwerking! .. .-. . . ..woensdagochtendklitb:
oplate ó00

binn Bn kàn de LEN S-*aadm arathon

{

i:



ftf
O.OO tlm 22.OO uur

::
binnenkort wordt er, b[i voldoen9e betangstelling;.op LEI'IS een kaartmara-
thoí georganiseerd. U kunt zich iru al opgeven door het oirderstaande foimu-
tier iitè i,rIen, uit te knippen en in te leveren aa'í de bar. Indien u niet in de

LENS-revue wilt knippen, haal dan een inschrijfformulier aan de.bar'
il

Meer nieuws over dit spektakel vindt u in dqze LENS:r€YUe op blz.; *.' . '
1.',. .,;

voor informatie §unt u contact opnemen mel
Jan Iilin (367 96 87) of Jos Witting (327 30.55),

LENS

inschrijfformulier

"' klav erj ass en /i okeren*
:

naam: .' telefoon: ' '

i 
' t 

= doorhalcn wrt nlct vrn tolpassing ls ' \ 
"

,: .

- 12 - 'de LENSREVUE' '
- bent..i al lid vdn de CLUB van 100?
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wii
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a
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voorspged d en sportief

- Redadiebrievenhus, clubgebouw'' - Héhgelolaan gEl,254l GG Den llaag

VAN DE REDACTIE
' Lcver uw copii vóór maandag in :

- EVEN TERUG IN DE TIJD ;
(wint€rsÈop.- geen activitailon)'

We gaan even Ëerug in de Eijd.'verle-
den jaar en weI op vrijdag 20 december
hadden veel kaarters een gezellige
avondje in 't^laterLoo' meE veel plezier
en gingen f.evreden huiswaarEs meE
schiEcerende prijzen uiE. de fant.asÈi-
sche loterij. Over deze avond zou nog
lang nagekaarE vrorden. Wij vernamen in
de wandelgangen dat er plannen in de
maak zijn voor een kaart marathon!

. . .;.i t,.,,,:,.. .r -,:. ...,..;ï 
.

Diegene die nog lang niet. huiswaarts
wilden riaren naÈuurlljk wan harEe wel-
kom op de' se].ect iea',iond. Id een onE-
spannen sfee.r meÈ live-muziek, een
hapje en Qrànkje of eén gokje wagen
(daE was heÈ Erouwens ook als je op de

.!
w[jzigrógen tot maandagavond mogetijk !

, , ! ,(

- TITERSTE INLEVERïERMIJN COPIJ : '
maandag 20,00 uur in het klubgebouw

'- wedstriidverslagen : zondag 16,00 uur -":

:'- 
. e-mail ! amiltenMworldaccess.nl

'TERREIN en.C-LUBGEEoUW . .
' "_9 

9 r ' J '

ALGEMEEN SECRETARIAAT . ,I

P,F. Gr6ns. .

.. RogentËssoloàn 49
2562 cN Den Haag

, . t6l.: (O7O) 363 54 18 .

CONTRIBUTIE 8EÍALING,,

PosT-bank,:
RABO.bànk :

sportcomplox."Éscamp.l"
Hongelolaqn 60O
tel.: {o7ol 366 'l 3 14 -

3367í 1

125924229

TRAINERS I

P. Bos, tel.: (O7O) 368 03 62
E.V..Gans, tel.: (O7O) 397 55 59

SEKO : seniorenafdolinq
Sonioron zondag /zaal ,,:
W.J.M. Hsijnen, r€1.: {O7O} 346 1O 88
G,J. van der Kloij, tel.t lo174l 41 A1 49

SenioÍon Zaterdag
J.c. Ham, tel.: (O7O) 367 96 87 -'

EEDAqIIE t

A.C.J: Miltonb"uÍg, t6l.: (O7O) 30 99 291 -
c.J. Alting, rot.: (o70) 389 98 75

BARKO: Barcommissio - : l
mw R.P. Bruiisrons, rol.: (o70) 397 97 22

W.J.tul. Heijnen. t6l.: (070) 346 10.88

EKO : Evdn6mentsncommissi6
mw D. vah StÍion, tol,: (07O) 361 52 08

SECRETARIAAT TOTOi LOTTO
, A . :'. :,i'..\ /. l-

AKKO : Accommodstiocommissio

DAKo : dam€ssÍd€lino
vacaturg

G. Kemporman, ,t61.: lo'1741 212602

sporuèonznxen '' ' '.
R. v.d. Hoek, tel.: (o182) 521353
H. Kooyonoa, rol.: (07O) 397 72 94

J.U[giielsC4Celils COORDINATOF TECHNISCHE ZAKEN
P.J.M. v.d. Stoon, t6l.: (070) 397 01 54

t. ,_

A. 's-Grav6ndiik, tel.: (070) 323 70 33

.de LENSREVUE! 1

FAX : r . (o7o) 3o 99 2e3 (nieuw)

uur



>>>>> voor velen laat, zeer laaE mogen we we1 zeigen. oe zaieraag weer vroeg uiÈ de
veren. Onze Jeugd zöu lekker gaan voeEballen. Zou, wanE de vorsE -gooide roet in het
eEen. À1Ieen DI had geluk en speelde hun bekerwedstrijd. À1 gÍng trainen en'na afloop
gezellig met z'n aflen eEen.
Nu blijfL eÍ voor ons bijna nieE.s ve-rborgen, want uit zeer betrouwbare bron vernamen
wij dat diE Èeam, naasE voeÈbaltalenÈ, zangt.alerit heefE. Er weÍd schitEerend a capell-a
gezongen en wij raden ons Bestuur aa4 om in overweging te nemen deze heren eens Ee -
conEracEeren voor een concert in ons clubgebouw.

De zondag erop kwam alleen r,ENS 5 in actie (ja
of geen weer) .en kwamen een paar vrijwilligers
z'n allen eens lekkeÍ eèn indische rijsttafel t
kersÈdagen en is de winterstop ingegaan - heE. c
derhalve. Maar waa dat we1 zo?

die boys willen gewoon voetballen - weer
op het idee om, na gedane arbeid, met
e laten aanniÉken. Dàn" volgen de
tubgebouw gesloEen en geen activiÈeiEen

'A LEMg-cowboys,/giÍlB tork ís aevet dole, zeggel ze §,e1 eens en zo maakten enke
vrijwilligers diinkbaargebruik van de wintersEop om de nodige repaiaties uiE te
aan de opstal en voor het uitvoeren van ext.ra schoonmaakwerkzaamheden. vervolge
openen vre de champagnefl essen knallend en gaan er vuurpijlen de lucht in. vie pa
de grens naar 1997 en wensen elkaar alles wal wenselijk is.-

Ie
voeren

n9
sseren'

uw rcilactie

Op het LENs-programma staaÈ de eredstsrijd LENS-OUD IJENS en aansluitend de nieur,rjaarsre-
' cepEie. zaEetdag 4 januari stcinden veel j eugdwedsErij den gepl.and en natuurlijk het
. ol iebollen- tournooi voor onze E/F - klassers . -Door dè exEreme kou ging alleen het
i tournooi door, waarbij opgemerkt dienE Ee worden dat de animo niéc óroot was. ,JamÍner !-. -.., :.. .,...

'WNTERSTOP - GEEN ACTIVITEITEN? Bi j rJENs is dae. ondenkbaar !
i

oe feËstdagln zijn voorbij en we iichten ons op een nieuw jaar. De trainin-
gen zijn inmiddels weer van gEarE gegaan en we maken ons op voor de 2e
helft van de compet.it.ie.,

Wij hopen daE dit jaar in e1k opzicht aan uw wensen mag voldoen.

,& À
I

samenstelling Bestuur

VOOBZITTER : LID lvlcE VooRZITTER,
J.G. Colpa W.J.M. Hoijnon
Tol. : íO7O) 394 19 74 . _ 'Íel. | (O7O) 346 10 88

LID :

P.J.M. van don St6sn
Tel. :.(O7O) 397 01 54

, ,IÍ:urt -u *'ul"
. ,r,1\'" - ,.: Ir. '

]'' ' 
.r., ,,r,,' 

ui"' 
^''$r''

Vour rl us lanful* at lonilÈdntkawl

.: :' .i t
dus qrÍ u$, bnÉtl}Jpi.r. (isi!Ékirnjc( firkruren, cnrckr»nin. E;tirrtoÍii".

,,'h,rëurn. cn schDrrcka:njÈr kunr ,; hrr on, l<;Échc.

OxnÍr*.r*, è xílurd,r. vn,?.

, 1 Í"1

r--
I

SECEETARIS :

P.F. Gí6ns
Tol. : (07O) 363 54 1 I

PENNINGMEESTER
G.J. van dor Kloij

al. : (0'1741 44 81 49

LID:
A.'s-Gravondiik
Tel. : (O7O) 323 70 33

PETER VAN VELZEN NIEUWE HOOFDTRAINER

nieuws uit de hestuurskamer

Het. bestsuuÍ is erin gesraagd 
""r, óprolg"r-te vinden voor de eind- van diE seizoen .vertrekkende hoofdrrainer pet.er 

-Bos .. Met 
_ 
ingang van de niéuwè ,oètbariaargang asll/ia .

zar peEer van velzen veranÈwoordeli j k zijn vgoi de Eraining en de coaóhlnö vàn oÀ . '
senioren À-serectie. voor- veren laL oud-pràfvoeEbal ler vàn velzen geen onbekende

.zijn. Na zijn actieve. voetbalroopbaan is trij zicn in irèi tiài"éi""rr'ilun bekwamen. Hij iwas assisEenE van Dick Àdvocaat. bij het Eoen nog in de eredivisiè speÍènde sw. . >>>;'



Het bestuur

>>>>> Daarna trad hij in dienst van Vitesse.Delft. Momenteel ErainE. hij de zaterdagver-
eniging Màasdijk, waar zijn cont.ract aan heE einde van diÈ seizoen afloopE.
Wij"aeí:<en in óe persoon iran peCer van Vel.zen een goede, pres taEiegexichte Erainer Ee

heÉben gevonden, íiens voetbalvisie goed í:ànsllit bij onze sportieve ambities.

Wij wensen PeEer een plezierige.en succesvolle - 
E ij d toe bij _onze vereniging en hopen op

ààí prima samenwerkin-g meE heE bestuur, de spelersgroep en de ÍesE Yan de technische
sta f .

advenende

{

BAR NIEUWS

openen

10.00 uur

13 .00 uur

KEUKEN . :

sluiÈen

Bijspfingers

openen

10.00 uur

KEUKEN

sluiten

Bijspringers

, ZOIiDÀG 12

gewaagd!!

lanuari - i*
' Tinus en Henk

Rina en Steven

ElIie en Pet.er

RINA

BAR ROOSTER
ZÀTER.DÀG 11 Januarl ..

. : . Henk en ,foop

. Ingrid Bakker en Ri-na

. .'.. . 'Jan IJamerS

,Jan Lamers

gevÍaagd! !

I

Jan Ham en Jos Witting wensen iedarcen aen vootspoedigt' 'gelukkig en géizond 1997.

Op .vríjdag 20 deceÍÈer is.de laatsEe kaarEavond gehouden op LenS van het jaar
1996. Door omstandlgheden zijn we vervrezen naar WaÈerloo, alwaar de vasEe
mensen van de bar het erg gezellig hadden gemaakt. we zaEen wel wat krap door

I .. allerlei verbouwingen die er. iil deze ruimte hebben plaaEsgevonden.
Toch kunnen we Eerugkijken op en gezellige avond, ondanks het onEbreken van

een aanEal .vaste kaarters .

Bij het jokeren was Steven wan begin af aan de klos. Hij kreeg öf"gèeí kaart.en, öf hij
snàpte het spe1. nieE.. rn dit, verband vras corrie de best.e. ze heeft 15 spellecjes de

- lijÈt aangevoerd. Tussen heE 15e en 20sÈe spelletje nam ze even gas Eerug om zich voor-. ce-bereidén op een geslaagde eindsprint. .De uiEslag:' 1. corrie Niamat 675 Dunteh
2. Menno Àlting 754 punten

poedelprÍjs SEeven ÀIting 895 punEen

adrepak

Computercentrum

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

.Fotokooieservice '

Nu ook: CANON digítate fotokopíe
a in kleur!

voöt màllínggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Uw tet iorlvJde aclres voor hel lotle(i g veÍ!'/eíl(en van Ll\í tnallingc

'ae rcwsntwJg -3 -

s

Prinlen van€!cc
9ir6'ept stbcon trib.rtie -,nni n



>>>>> Bij het klaverjassen lagen drie koppels 'Lange Eijd bij elkaar, maar de verliroes-
tende eindsprinE van heE koppel Ham - Kluennen meE 2397 punÈen was iedereen te_machtig.
De uiEslag: .. !

' ! ' 3. Ham - wiEting 4869 PunEen
- poedelprijs vd Steen - Oemed 3561 punren..

U hoorÈ nog deze maand wanneer we weer gaan beginnen met heE kaarEen vocr de Pasén. Ook
zijn we van plan op korte Eermijn een kaartmaraLhon Ee houden en wel van 10.00 uur 's-
moigens EoE 10.00 uur ,s-avOndS. Deze dag zal gehouden worden op de zaterdag of zondag.
zowé1 voor het jokeren aIs het klaverjassen kunE u zich opgeven aan de bar (liefsE i '
binnen één week - doch uiterlijk 20 januari L997). voor deze marathon dienen er
minimaaL 16 koppels Voor heE klaverjassen en 4 personen voor het jokeren ingeschreven
t.e sEaan. Over- de precieze datum en de daaraan verbonden kosten cg prijzen zulE u zo
spoedig mogeli jk geinformeeïd e.rorden.

,Jan Ham en Jos WiEÈinS

{ an,H

*

met die elfsÈeden-boys.

Uitspraak van de vreek: 'ik heb goede benenl'

GegroeÈ,
Henk Hoppenbrouwers

P.s.: Dit
Honderd,

Zo, de ElfsEedenkoorts i9 ook weer voorbij. Deze sportieve ziekte- komE meesEal gedurende de wintermaanden voor. ÀI1e media hebben bij
een beetje vors! last'van deze epidemie. HeE waa we1 een heel erg
mooi gezicht, postbode àijn,en dan ocik nog een stempel missen! iIa, de
kerstdrukEe is neE voorbij en dan moeE je her en der stempeLEjes, in
heE píkkedonker (niet iri heE groene boèkje) , op glas ijs. meE -18:c,
in Fryslan, met een snelheid van 45 km in het. uur ophalen. Slecht9
9,2 miljoen kijkers zaten ègh!g! de buis (hebben ze lekket veef
gezien, red.). À1s sportT er nog was-waren ze gelijk uiE de zorgen
geweest meE zo' n kijkdichLheid. ' i.:'. '

okay, woensdag 1 januari 1997 was hàt weer heel erg ouderweEs gezellig bij de nieuri'- ' '

jaarsreceptie op rENs. Er !Ías ook sinds-5 jaar (geloof ik),Í,reer een nieuwjaarswed- - ,

étrijo. vèIe ouàe bekende gezichteri en daaionder óok vele ëIub' wan Honderd leden. onze
vooràitEer mocht vele jubilarissen huldigen, hierbij ook onze Franse vriend Piet
Burghouwt, PieE werd gehuldigd voor. heE feit dat hij at 40 jaar lid van onze vepeniging
is.-En of daE niet genoeg is werd hij, nog in heE oude jaar, Lid van de Club varl
Honderd. Het 51'r' CIub van Honderd IÍd. -Na de speech van lTaap Colpa,'-lraar het-UEopia
E.ijdperk nog even aandacht kreeg, nam PieE heE woord en vroeg of .ik eiren naar vlren
witaè komen. Hij bood een pfaqueEte aan met daarop een vergroEing van een Franse
posczegel voor heE wK voetbal 1998 in Frankrijk. Afgebeeld ls een'voeEballer zoals
ànge-reér op de oude LENSrevue omsLag met daarboven LENS, Deze plaquetEe komE in het. I

Clubhome Eè hangen. Ieder Club-lid kan hem dus bekijken. Een unieke ludieke actie van
onze Franse vriend. wij hopen dat hij in sEaat is wat. vaker heL IrENSveld te vindenj De
postzegel en briefkaarten zijn in Frankrijk verkÍijgbaar. De CIub van Honderd is nÉ
è.Ét .ér, inrernagionaal gezeischap met enige alluré. Dat is wat.. minder heE. geía1 

"à"an

(te1.070-32s0789)

is een berÍchE. voor Lreo v/d velde: l,eo, als je Lid wordË van de CIub van
dan zorgE Piex.voor de FÍanse contacÈen... - .,

{
d
Ë

§.

SPELER VAN DE WEEK ,rr» we schri jven 15 decem.ber j .I. . Een
t.hu i svredstríj d en -natuurlijk weer een voorwedstrijd van onze jeugd.
LENS C2 bond op deze zondag de sBorEieve stïijd aan Eegen Rooden-
buxg C2. Een sneIle blik in het. mapje van C2 leerde ons dat Leo
Meeuwisse (de man die.werkelijk alles glashelder ziet.) leider/Erai-
ner van dit team is. ,

In een sportieve, spannende wedsErijd werd Roodenburg met een nipÈe
'nederlaag' (2-1) naar de kLeedkamer gesEuurd. Na deze wedst.rijd

, snel met de selectie op de foEo en .era RANGEL POSTMA (deÍdocra-

risch g€jkozen) de speler van de week. RANGET, is, en dic zijn de woorden van zijn
leider, een technisch volwaardige speler van dit team en speelE linkshalf' Ook voegde
er nog aan toe dat we vcorat dienden te schrijven dat zijn Eeam WINTERKÀIiIPIOEN is. Bij
deze Leo! Rangel neemt plaats in de dug-out en verzekerde zj-ch zo van een VIP-plaaEsje.

nan gebeuren er Í.rat vervelende dingen en daÈ 
lrnaakt heE voor ons onmogelijk om ee-n Joto

te màken met Rangel en zijn favorieEe speler. wordL vervolgd....

-4-'deLENSREVUE'



.i r' ,:. i'(Bs If r.i,i-
Voor telefoonnummers: zie de coloÍon oo Dao. 1

I
adveÍlnde

'SUDMEIIER ZONWERING.'
]_,' .,zuiderparklaan 25 DEN HAAG tet.': 323 35 62 ' 

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

a ".-l
L'Se roren

WEDSTRIJDPROGRAM"MA

datum tlld thuis ' uit klasse zadl se tef

dl 14 Jan
wo 15 Jan
vE L7 Jan
sla 20 Janvr 24 Jan
Ea 27 Jarrdl 28 jaÍI
vr,31 Jan
ma 03 feb
wo 05 fsb

22),
22
22
22
19
20
2L
22
19
2r

00
00
00
00
00
00
00
00
30
00
00

4L720
4r720
41061
39835
4L129
41-07 4
4L733
39837
4L0'79
39845
4L'139

]JENS 3
Í,ENS I
],ENS 2
QUICK 1
BOMBERS 7 ,
Í,ENS 2
LENS ,3
I,ENS 1 . 

..

QUINTUS 5 ,'

ENGEI;SMAN . 1
nrb,gs z .'

- PEC DH 5
- cwo l ''
- BOMBERS 4
- I,ENS
. IJENS 3

- WESTI,ÀNDIA 5
- WESTLÀNDIÀ 7
- PGS 1 .'
- I,ENS2 ,'
- IJENS 1 --
- Í,ENS 3 '"'

"..,-.
oranjeplein
OranjepleÍn.
Loosduinen
L].pa ,

Loosduinen
Oranj eplein -
oranj eplein
Oranjepldin :
v. d. - voorthal
schilp : '
Schilp

eigen
O.R. Day .:
eigen
À. VèeÉstra
eigen
N. van To1
H. HarEgring
A. Wagener
C. Hartgring
D. Taal
eigen *

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND

Seniore ZATERDAG
;.i:' '.. .1, ir',..' . ,

WËDSTRIJDPROGRAMMA

tetdetum ' tild thuis ult sc veld

J
J
J

an
an
an

za

za

11
18
25

14.00 lvrK 1
14 .30 LENS 1
].4 . OO MÀRINE 1

1,
95
I

Í,ENS

LENS
RFC "1

33687
33711
33714

H. MerkesEein
R. Plante
iL v/d Poel

LIGGING TERREINEN; wrK, zuiderpark 2e sedeerte, tel.: (070) 388 74 28

BIJ AFKEURING Èraine[ oB L2,45 uur (Eet À1]
-" ve4)licht afbel].en biJ niet kornen Èiainen l l

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
cèrard -Sinke reL. : (010) 521 39 80

r.eI . i: (079) ":eZ.eS Sgr i
De nieuwj aarsrecepE ie blonkt nieE.uit 1n de aanwezigheid van de zaEerdagafdeling.. . , . 

.

vandaar daE ik eenieder een gelukkig, gez-ond en sporEief 1997 toewens. Tevens doe.ik,
ondanks de te verwachten lange afkeuringsperiode, een beroep op. jul1ie toch te komen
Erainen. De meesten van onze selekEie. hebben diE hard nodig. Dus EoE op de Eraining op
naandag, woensdag en zaterdagmiddag. / ' 

Jan Ham

' ''ae UwSntvUe' .- 5'

I

;t



Sen oren ZON AGa
@

1 ' "a..'"."ir.UITSLA.G
],ENS . OUD I,ENS 2

..W.E DST R I J D PROG RAM MA

3

..*."i. :..' ' ;
Een bekend spreekwoord zegL' , 'voÍst in de ..
grond - heË voeEbaT oE) z'n konE'. Door de
éxEreme kou kregen we Ee maken meE tl'reé alge-
hele afkeuringen op een rij. Het enige wat
weI doorgang vond was de tradiLionele wed-
sErijd LENS-OID-LENS en (na 11 jaar) de tocht
der tochLen, die van de ELFsteden. '. '

'ti"h' tiiÍl ". th:uls ult scheidsrachter veld

YonderYelde ÀtVeentje HHffi
zl,íkwert 27
254+ ÉC Dcn Haag
Tel.. 070-166lll+
Éar,: O7O-1675191

: Zoctcrmeer- Tcl.z 079.16102ll

'zb'tz 1an . 14 . 00. r,ENs 1
10. 00 ÀrrroR 2
11.00 LENS 3
11.00 LENS 4
1 1 .30 D'JNO 2
11 .00 Dso 8
11 .00 LENS 7
12 .00 0R. BLAUW 6

HMSH 1
I,ENS 2
vros 3
HBS 5
IJENS 5
Í,ENS 6
],ENS 7
RÀVÀ 7

, NNB - , . .,

- LBNS2',\
- svH 2
- GR. I^rÍT' 58 2
- IJENS 5'- LENS 6
- soÀ 5
-. I,ENS 8 ,

'!: i
-.. LENS 1 '
.- vros 2
- LENS 3 ,,'
- I,ENS 4 .
- UIIK 4
- HMC 3

_- wP 5
- I,ENS 8

Mathysen
Nieuwland
Kraan

.fut Le -

Hol Ekamp
Linkers
Àndrade

(070) 325 1s

zo 19 Jan

.'1290
913 9
9378
10436
48r46
13599
46706

qe1
Ee1
Lel
te1
tel

B
E
N
N
N
N

P
H
G
D
N
N

N
N

1
3

N
N
N
N

1

14.00
- 11.00

10.00
. 12.00
: 11.00. 13.00

11.00
, 11.00

55 94
73L2
9762
9427
1-0 47 9
12t96
46 036
46726

1

N
N
rq

N

3
2
2

q

BIJ ALGEHELE AFKEURING:
"l .*..l ! "'-,i

i+ . oO ,rr vELo 1 - r,ENS 1

'11:30 uur VELO 2 - LENS 2 ,

11.00 uur Overige elft.atlen TRÀINEN

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uut
,OPSTCILINGEN

LENS L ts/m 3" :

.r .. LENS 4 E/n S :

AFSCHRIJVEN
"í-:\
4EÏ

I,EN
LEN
LEN
TEN
].EN

s4
s5
s6
s8

À. de Grootri.
w. Heij nen
F. sekeris :

R. scholten
z. Gungör

(070) 346
(070) 323
( 079) 361
(0?0.) _390

50
88
30
16
33

10
81
15

t4
63
91 -
43

10
17
84
03

3L
53
55
35

1.:
I. r
1.:

conEaktperÉoon . . senloren zondag

'wedsÈrudalag

LIGGING VAN DE TERREINEN

, wit g"Ut .o
Gèrard v,d. KletJ -

r Bert vierlins -

TE
Te

l'
(070) 346
(ot7 41 4L
05s4573

88
49

AI,TIOR
DT'NO
DSO. ORÀNJE BI,AUÍ.I

Mr. Nolenslaan
Bur.v.TuyI sp. park
v. vredenburchweg

IJangeraar

Zoetermeer
Rijst\tijk

I
I
I
1

,'-6-..deLENsnEvuE

Ee

te

l0t72l 60
(070) 368
(079) 33L
(070) 390

worden door de t,rainers bekend àemaakE
a1s bekend



Julf,@ VAN HET JEUGDFRONT ''

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en '.
HooÍdleider A en B jeugd: Paul van den Stéen, ChoDinstraat 103. 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

Hoofdleider C-jeugd:

Hoofdleider . E-jeugd:

Ruud Vereecken ,... ,- 
telefoon: 391 04 89 '

Leo Straub' telèfoon: 367 01 21
- b.g.g.: 06 54 64 57 67

Hoofdleider

HooÍdleider

D-jeugd:

F-jeugd:

HarÍy tsr Linden
teleÍoon: 06 52 706 156
Ruud_van Hsrp
telefoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50.

AÍbellen vooÍ de wedstriidel: zo snel mogelijk, doch Íiterlijk de avond voor de wedstÍijd :

tussen 18.00 en 19.00 uur, bij de desbstreffende hoofdleider.

ln uiterste nood óog op de.dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 13 t+
{zaterdags vanaÍ Oà.oo uui en doordeweeks * 3Ó minuten, en niet eerder, voor verzameltiid)

AÍbellen traininoen: r 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraqon/oroblemen : bel in eerste instantiè de hoofdleider opl

.-_Arsetc.urd-elnicl_: 7 Bel bij twijfel op 08.!5 uur naar de LENS-afkeuri (070) 367 0s 22

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

datum aaivanq teqensiandu " uit/thuis veld/ÍeÍtein "elítal sam.k LENS

A L 11 jan 14.30 Laakkwartier 4L .' Ehuis v1 13.30 ."(

E1
E2
E3
E4
E5

F1

F3
F4
F5
F6

C1
c2
c4
D.1
D2
b.3
D4
D5

B1
.
Bi
B3

vredenburch 81 Ehuis
ZÀÀ.LVOETBÀL: TOURNOOI in Leiden
DWO 84 t huis
DSVP 82 ." thuis

11 jan
12 jan
1I jan
11 jan

12.00
09.45
14.30
14.30

uit
uiE
uit
uiE

10.30
08.30
09.45
11.00

11, 11
11

1i
L1
11

' 11
' 11

11

11
11
11
11

11
11
11
11
11
11

j
j
j
j

j
j
j

an
an
an
an

an
an
an

jan
jan

an
an
an
an

12.
09.
11.

10.
L2.
09.
09.
09.

(auto)
(auÈo)

5
0
5
0

0
0
0
0
0

4
3
1
3

0
0
0
0
3

11.00
08''.3 0 (aut-o)
14 .00 '
14 .00

(auEo)sparta Àv c1
vcs c2.
DWO C5
H. v. Holland C2

DWO .D1 "
DHC D2 '
Scheveni,ngen D3
Loosduinen D4
DSO'Dr1

. Rotterdam
DedemsvaarEweg

sp.p.west/z'meer
Lemaireweg/H.v.H.

. v1 .-. v3 .

HoutrustÍ,reg
Madest.eij n
. v3

. Dedemsvaartueg.

. DèdemsvaarEweg

. ' DedemsvaarÈweg

. Dedemsvaartweg

. DedemsvaarEweg'
J. v. Beersstraat

.'l .' Í ., ,'? i

v1
zie kopy

V2
v3

v2
v2
v2
v2
\l)

(auto)
(auEo)

11 jan

vcs

thuís
'E.huis
uit
uit L

t huis

09.00
'11.00
08.00
08.00
09.00

.09.oo,"

.'09.00

. 10.45.

. 10.45

. 12.30

c.hLis ''.
t.huis :
t.huis
Ehuis
thuis,

j
lj
j

09.30
09'.30

11.15
13,. 00

(vr )
(v-r )
(vr)
1vr )
(vr)

L:kwarLier F6 (vr)

BIJZONDERHEDEN,,

09.00
09.00
09.45
09.45
11.00
09.00

vcs
vcs
vcs
vcs

uiE
uit
,uÍ t
uiE
uiE
uiE

E1
E2
E4

E6

F1

F3
F4
F5

vcs
vcs
vcs
vcs

jan
Jan
"janjan
jan
jan

.-. 08.

. .,08,

. 09.

..-.. 09.

. 10.
. ,08 .

r.5
15
00
00 "
15 ,
t5 (auto)

*

#

aanwezig van de j eugdcommissie op zaEerdag 11 januari:
r" , P.-v:d Steeir, R. vereechen en B. Vierling -"

..IeeS onderstaande copy eens GOED door

bij vraden/opmeikinEen néem dan,'B-avonds kontakE op de hoofdleider@

'de LENSREVIIE" - 7 -



*# opst9,]Lingen a1s vorige week met uitzondering van

0
0
0
0
0
0

LENS À1 :
],ENS 81:
I,ENS C1 :
LENS D3:
],ENS F2 :

],ENS F6.I

zonder
zonder
zonder
zonder
fieE ';
zonder

s.Diakite (svp korit.akt.
P. Knorr ,

D. Gonesh
E.Terrones , .'

F.Sonmez --- .;
F.Sónmez bie Fzl

opnemen meE de hoofdieider)

..;.^

.. . AFGEKETTRD OF NIET..???-:'1 .r 'l ' :

.'i -. :

om Ee weEen ot'.trèt' i'oèttallen doorgaat gefden voorEaan onder6taande regels:'

Verzamel je voor 08.15 uur dan heeft bellen meestal 'ge.en zin. Kom naar
en is het voeÈba1Ien afgekeurd dan gaaE je leider met. juIlie Erainen.
verzamel je na 08.15 uur dan zijn er drie mogelijkheden om te weten Ee
komen qf je nedsErijd doorgaaE of,niet. E.w: ' .'

I,ENS toe

2)

..!\

- de afkeurings Eelefoon van LENS:. 3670522. I
- de afkeuringstelefoon van de. KNVB: 06-35015090.
-.rnfoÈhula op T\r teleEexEpagÍna .6 03 

.. 
(na 08 .45 uur)

SCHADUWPROGRAMMA-JEUGD VOOR 1 I JANUARI.

Het ziet er naar uit daE ook a.s. zat.erdag heE. gehele kompetit ieprogramma weei'wordE
àiÀ"f.éria. De vetden zijn immers dóor de iorst.'Ee.hard en- dan is- koàpet. it'ie+oetbal niet
mogelijk. Vrijdagavond zal dit h,aarschijnlijk al bekend worden gemaakE,' Kijk naar '

inÉochuis of beI de LENS - afkeurings l ijn (ziq kopy hierboven !!!). Is aI]es afgekeurd
dan is dit nog geen reden om t.huis te blijven. voeEballen kunnen'we algijd we1 ergens
en tegen de kou kan 'iedereen zich.voldoende kleden. Misschien regelen we nog wel op heE
veld een vr iendschappe lij ke wedsÈrijd. Met aangepaste (zaaI)regels en op sporEschoenen

" (voetbals choenen zijn echt verboden !!!).is er best op,te voetballen. Voorlopig hebben
we oncierstaand alEernatief prograÍnma samengesEeld. EvenEuele $rij ziÈiígen kiijgen jullie
via de Erainers door: : ".

:I ;t : ' 
r' -r '1 _' r'"

elítal aanvano tqoenstandeÍ tii{thuís vald/tèriein .sam-k LENS

À1

82, 83
clElmc4.
Dl .

D2
D3, 4, 5

F1 ..

13.00
10.15

TRAINEN
Rij swij k
TRÀINEN
TRÀINEN
ODB C1
ODB D1
TRAINEN
ODB E1
ODB FI

.-,

thuis
ulu

thuis
Ehuis
uiE
uit.

thui§
,..IriE

uiE

L2 -45
09.15
L2 .45
10.45
10.30
09.45
13 .45
99.00
08.15

( auEo )

(auEo)
(auEo)

(auto)
(auto)

13.
11.
11.
10.
14.00
09.45
09.00

00
00
45
45

B1
I,ENS

. kunstgras
IENS

. : LENS

.' kunsEgras

.. kunsEgras

. . í I,BNS

., kunsLgras

. kunsÈ-gras

ln'uS nr,r:,.ua,E5 en i2 cfm F6 zijh vrij bij algehele afkeuríirg., tenài. j
anders verÍieId. , . :, ..' .'': _."..

-:- .
de trainer ieus

F, AALVOETBALTOERNOOT LENS Bl ,,,,,, een aant.al spelers van LENs Bl gaan a.s. '

f - zondaq naar de croenoordha] in-Leiden om een zaalvoetbaLtoernooi Ee spelen, De l

- "àtexÉle 
1s afgelopen zaterdag gemaakt en bestaaE uit de spelexs die op de 

.

Era ining . v,,aren E.1{,i
J.BritEijn, F.Cijntje, F.Gasmi, R.Kok, ,J.v.Loon. À.OosEerveer'en D.v.d-Stöen. Er zijn.
drie poules en dè Eègenstanders van LENS zijn: À.s.',80, wsB, ws, Lugdununt en Leidsche
Boys. De drie winnaars en de besEe nummer twee gaan over naaÍ de finale' HaaI je deze
nièt dan is het om 14.15 uur afgelopen. HaaI je de finales wel dan ga je pas oÍn 16-45
uur naar huis. Kom al.in je voeEbalLenue, Erainingspak en sporcschoenen naar LENS Eoe- l

Neem sldchts een plastic tas mee met daarin wat. brood en wat Ee drinken en eventueel
waEge1domieEStekopen.Douchendoen-wenaaf1oop.thuig.I,Je]..vee1p1ezier.

' " i - . -. .:
,i RA\NINGEN ,rrr> eigenlijk zouden alle groepe; vanaf 6 januari weer gaan trainen.
I g.ht". door de kou en door de slechEe omsEandigheden wan de velden hebben een

À aantal Èrainers besloEen om een aanEal Lrainingen te laten vallen. Hoe lang deze
omstandiEheden blijven is moeitijk te voor-spe1len. De Erainers houden.jullie-'weI op de
hoogE.e ,oíer het weI of nieE.doorgaan vari de Erainingen. Hoor je niets kom dan'gewoo.n
t.uÍrr"n. zo maar wegUf iiiren kan à}s gevolg hebben dat je informatsie mist. Bellen naar ',

LENS of de Erainingen doorgaan heeft. geen zin want de medewerker ( sE ) ers achEer de bar
kunnen hier geen anEwoord óp gererr. ÀÍs de velden bévroren zijn dan alleen tiainen op 

1

.sport - schoené"n (voeEbalschoenen ook meE vasEe nop zijn- v-erboden' ! I !) '

-8- ae tttsnewle'



WIST U DAT
er afgelopen vrijdag maar liefst 350 oliebollen gebakken werden op IENS voor het
ol iebol lentoernooi .
wij de "bakkers't hartelijk bedanken voor huh inzet..
er weinig speLers naar hèE ol iebollenEoernooi kwamen van E3 t./m F6.
slechts Fl was kompleeE aanwezig.'er daardoor veel oliebollen overbleven
er ook heel weinig jongens kwamen trainen zodat we ook daar de oliebollen niet.
aan kwijt konden.
de mensèn die wel kwamen heel veel oliebollen gegeterl hebberl "r, èè*" ook zelfs
oliebollen mee naa! huis kregen.
de oliebollen voortreffelijk smaakten., 1 -.-,.t-a r' i,.+ - i

E BESTE WENSEN >>>>>'lang nieE iedereen is op de nieuwj aarsrecepE ie van LENS
geweest of hebben wij de afgelopen daEen op LENS gezien. vanaf deze piek wensen .l

wij aIle LENs-ers een goed en gezond 1997 Èoe.- :: i : DE .rEucDcor.q4rss rE

aaaaa

r .in de vorige Í,ENs-revue stond begint de
keepers (À1 E/m. F5) op WOENSDÀG 15 JÀNUÀRr., De
niet. dan is heE verplicht af Ee bellen op
j Hans van RijEhoven (36t 52 08). zorg daE je
! Dus.zeker meE lange broek.

D
OLIEBOLLEN-TOERNOOI

dooT RLIUD v..HERP

Een heel gelukkíg, gezond en sportief 1997 allemaa].

Op zaterdag 04 januari 1997 sEond erop ons kluppie een o] iebollenLoernooi gepland voor
E- eh F klassej Door de koude weersomstandigheden was de opkomsE niee grooEs. Een
heleboel ouders hadden vrijdagavond aI naar de hoofdleider gebeld met de mededeling dat.
hun kind zat.erdags nieE krram spelen heE was namelijk veel te koud. Ook werd er deze dag
de ElfsEedentocht gereden en dat. uilde eigénlijk een aant.al meÍrsen niet missen.

Op IJENS kwamen gelukkig Eoch nog 18 F-spelertjes, die maar a] Ee graag een partijtje op
de h-arde grasmat wilde spelen, aL deze spelers trokken sportschoenen aan'en begonnen
meL een kleine inlooptraining daarna werd er door deze kerett.jes een trainingsÈarcijtje
gespeeld. AJÀX - FC. Barcelonà (1-0) . Hierna gingen aIle spelers en ouders onze warme
kanEine in, Í,raa.r schalen met overheerlijke oliebollen stonden Ee wachten om genuE.t.igd
te worden, iedereen mocht zoveel oliebollen eÈen, en de schalen raakt.e aaÍdig I€eg.

Toch weer knap van onze vrijwilligers, wedsErijdje organiseren. oliebollen bakken,
iedereen weer helpen, een prima barploeg, gezelligheid kweken, waar vindÈ je diE, bij
LENS natuurlijk. Helaas voor de ol iebol lehbakkers was heE animo Eoch matig, mede door
de weersomstandigheden en door de Ee rijden ElfstedentochE bleven sommige lieden maar
gewoon weg, hieróoor bleven er toch aanlienlijk veel otiebollen op LENS liggen.

Bij deze wiI ik toch die vrijwitligers bedanken voor hun inzet en organisatie., hopelijk
is er volgend jaar meer qn-rmo.

.,1 I
BEDANKJE LENS F4 . doorr .raduetine Àalbrest
Hieibij willen de spelers van F4 hun Ielder Richard en zijn vrouw Simone heel erg
bedanken voor het. heerlijke en lekkere kerstonEbijt dat zij voor onB hadden klaarge-
maakE.
Het. onEbrak ons aan nietsi er was van alles, zelfs de tafel was gedekE meE kaarsjes, en
wij hebben gezongen, 'E was gewoon tof! ook danken wíj de vader die de koeken had
meegenomen, ze waren lekker. '.-, .:, ;^,:-. _ l

Maar hierna moesten wij het er gelijk weer aftrainen in de zaal (haha). Richard en
Simone bedankt voor a1 .heL lekkers, het. was geslaagd. (Op naar Pasen??) 

".De kanjers van de F4

KEEPERSNIEUWS .

In tegensEelling EoE eJaE e
keepersEraining "voor aIle
aanvang 18.30 uur. Kan je
woensdag vóór 17.00 uur bi
meE deze kou je goed kleed

HÀNS van RIJTHOVEN

'cteLENSREVUE'-9-



UIT=.en
VERSI.AGEN ,

, .Í,i.. _-i 3r* . _. 21 dec€Eber

I.ENS C2 HW C1 0 1

Het winÈerE voor het eerst in jaren goed
in HottaÀd en zo konden we twèe algehele
afkeuringen op een rij noEeren. À1Ieen
LENS C2 hàd geluk en speelde nog hun be-

. kerwedstrij d.

'Iussen de 2 afkeuringen kwamèn nog wat
elfla11en in actie op kunstgras en in de
zaal, maar voor veel teams zat er nieEs
anders op dan heE afwerken van een
crainingsprogramma. - ' .'t '

voor onze E/F-klassers had de jeugdcommis-
sie i,s.m. de evenemenE encomÍnissie op 4.'
januari een r oliebol lenEournooi georgani-

,.sèerd. Helaas was er weinig aninlo. zonde
vari aI het voorbereidend werk op de vrij-
dag ervoor.

de LEN§-revue

'Wist"u dat...i
w1l àen rapporeage. misEen van de hieuwj aarsrecept ie?

de jubilarissen daardoor ook niets even'in het J,ENS-zonnet.je gezet konden worden?

al5. E een 1e misser i.s in 1997?

de club van 1OO in hun stuk veel goed maakt.?

de Damesafdeling geheel ofltbreekt, wanE ze laten niets van'...
het. ol iebol lentoernooi (in onze ogen) geflopE is?

diE de 2e mlsser is.in 1997?

inderdaad veel dames zich de 'krampen' gebakken hebben?

a]les onder de mom gaaE van: ,LENS doeE te lrelnÍg voo: de j"ïnui.... ,.
. a1s je er klaar voor bent.
' dag aanwezig waren?

dic er§ Eriest is?

Er maar een handje vol spelers (c.q..ouders) op die

zich horen.

- vriiwilliqers vanaf heden geen ge 'oulve... meer willen horen v.an. nensen die heL
denÉen beÉer, ja.ze1fs nog beEer ue kunnen! .,'

- de vrijwilligèrs zich voor een volgend jeugdevenement iich zeer zeker weI Ewee ' '

keer bédenrei, voordaE ze er aan beginnen!

het voor ons een raadsel is daE heE sèhaduwprogramma op de die zaterdag niet
" '- afgewerkt werd ! -'. 

. 
" "! : ''

':..
- , oóïns (sommige Erainers) en spelers . z ich 

.echt' 
mceten schaí'enl!t!

Wist u.dat, JÀ,' wisE u daÈ ???? ..'... Wat -gebeurd is is.,gebeurd "" dus niet'me€r'i

- de redactie

lay-out / grafische voÍmgevint:
C.l. Alting en A.C.l. Miltenburg

verwerking: .. .. woensdagochtendklub
realisatie

oplage: ó00

M. van Zllflrout
reproduktie LEN S:huisdrukkerii

- lO . 'ae rcrusaevuE'
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FEESTDAGEN'
(kerstg€dachte en goèd6 voortreEeÀB )

De donkere dagen voor de kersE'zijn in aanÈocht.: Buiten is het. koud, naL en ongezellig.
Rede voor veel huisgezinnen om heE rond deze Eijd binnen gezellig en behaaglijk te
maken. veel huiskamers worden tíjdelijk omgeÈoverd Eot. knusse ruimÈen welke sfeer
uitsEraLen. Interne verhuizingen vinden pl,aats-en met veeL creaEieve ideeën sEort men
zich, gewapend meE ba11en. Iichtjes', vol overgave op kersEboom en ramen. Onder de boom
sEaaE de kerstsEal en heE kersEEreintje stopt voor de deur. !

Ook ons clubgebouw ontkoint er nieE aan en heeft een metamorfose ondergaan. Op elke
Eafel staan fraaie kerststukjes, de kerstboom is opgeEuigd en er branden kaarsjes op de
r--
It-
I

----------i bar. ,Ja, er is sfe'er en men is er

VAN DE fuhDAKIIE:i,
de volgende LEN$revue veschiint op 9 j
kopy vobr deze revue kunt u ae.nleveren '

tot masndag 6 janueri 20.fi) uur.

klaar voor om het gezellig Ee maken.

zowel buiten als binnén'zijn er acui-
viEeiten gepland. A.s. vrijdag is er
een selectieavond en kunnen de kaar-
ters onder ons zich uiEleven Èijdens
de klaverjas- en Jokeravond. Op l ja-
.nuari de wedstrijd LENS - OUD IJENS,
aansluiEend de nieuwj aarsrecepE ie.'
ZaÈerdag 4 januaïi wordE voor de E,/F-
Jeugd een ol iebol lencournooi gehouden.

Met al die acLiviEeiEen komE er s,eL
wat in het gedrang. De kerstgedachte
hebben we allang niet meer en Ínet de
goede voornemens is heE aI niet betex
gesEeld. De (gedrags) normen veranderen
en vervagen. ttNet zo 'slecht' Teven
a.?.s heË afgeTopen jaarl' dat is heE
moEto, r,rant dat was zo slechE nog

anilaÍi 1997

prettige kerstdagen
en een

vqrrspoedig 1997

,.. e-mail I amilterb@worldacsss.nl

FAX : (o7o) 30 9e 2e3 (nreuw!)

op maandag uiterlljk tot 18.30 uur

I
I
I

I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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LET OP: dit is oen rovue voor DRIE weken . Ae ENSREWE' I

\



>>>>> Toch is het nieÈ verkeerd om de kerst.gedachEe ,VREDE Op ÀÀRDE,, niet 'alle-erÍ
t.ijdens de kersEdagen in ere te houden, maar het geheLe jaar, Ook goede
voornemens (deze zijn in de 2e week van jariuari al verdwenen) eens cohsequent
vo1 te houden '. *, ..;., 1r.,:. ..:;,

?- .In het geval. van LENS geldt o.a. dat ook ín L997 de vrijwilligex nog sreeds
een mens is. Is.de.man met de fluit. de baas. Dient men binnen en bu.it.en de .,-lijnen zijn mondje. te houden. VREDE OP ÀÀRDE i'...'. maar zdàr zeker oi:k bp''' '
het. veld als langs de lijn, ."...

uw redalLtir

t ",.'Y'- .

. ALGEMENE LEDEN VERGADERING(ALV)
Het te voeren beleid van IJENS is op z,n zachtst gezegd preEent.ieus Ee novelerlel E.erreinen neemE onze vereniging heE voorEouw om de levengvatbaa
veilig te sEelLen. Denk hierbij aan het overleg met. verenigingen in. het
west. Ook op h'ei gebied van de accommodat.ie plukken $re nu èinóetiit< de v
gevoerd€ beleid. veet is er a] gebeurd.,veel moet er nog gebeur"l. . . ,

Ondank§ deze iniÈiaEieven gaat het Eoch, op zowel heE financië]e, sporEieve als'het ,

organisaEorische v1ak, nieE naar wens. Dit was dan ook de t.eneur van de afgelopen .

Àlgemene r,eden vengadering (ÀIv). De besEuurlijke beleidsnota van 6 juni 1995 is door
omsEandigheden .londankE de geboekLe successen) verre van gehaald. .:.
Ondanks daE we een enthousiaste Sponsorcommiss ie hebben blijft heL financièle plaaEje,'dat door de penningmeester gepresènEeerd wèrà, zorgelijk. Éri iret organisatoriËch -
gedeelEe van LENS wordc op diE moment. hard. geuerkt door. de project.groep LENS 2OOO. Zij
presenteerde deze vergadering het organisat ie§chema. De invulling hiervan.ís de
volgende scap.

Ledeh en bestuur wàren heg er overeen dat we ednsgezind de schouders eronder dienen ie
zet.Len (je vlerkt tensiloEte allemaal voor één club) . IJukt. diE nieE dan zat heE BesÈuur
nigt schromen om ipgrijpende maat.regelen te nemen. Deze maatregelen zullen waarsehijn-
lijk zo drastisch zijn dat eÍ gevreesd wordt.. dat er grote hiat.en gaan ontsEaan op het
organisatorische yIàk en dat zou consequentiès kunneÀ hebben op hét. voortbestaan. wan
LENSI HeE Best.uur wil nog één jaar proberen aIle neuzen dezetfde kant op te kriigen.
Dlt was ook de iede dat de bestuursleden, welke volgens heE roost.eÍ dienden af. tè- ;

treden, zich wel herkiesbaar stelden, maar voor een periode van één jaar. (de sEaEuEen
vermelden 3 jaar). Gelukklg was er toch een lichtpuntje. HeE Best.uur kreeg uitbreidingin de persoon van À. 's-Gravendijk. Hij is. ol}ze coórdinator t.echnische Zaken.

emen. Op
rheid van IrENS
gebied zuid- ,

ruchten van het

de redaktÍr

.5.
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samenstelling Bestuur
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VOORZITTEB :

J.G. Colpa .., .

Tel. : (070) 394.19 74

PENNINGMEESTEB:
G.J. van der Kloij
T6l (0174) 41 8í 49

SEKBETARIS :- .

- P.F. Gre;s .' .
Tel. : (O7O) 363 54 18

LrD lvtcE-vooBzrTTERl
. W.J.M. Hoiinon.
Tel. : (O7Ol 346 lO 8A

t
LID:
P.J.M, v6n den Stöon
Tel. : (O70) 397 01 54
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LID : ...
A.'s-Gravondijk
Te,..: IOTO) 323 7O 33
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, Naast het grót€':verdriet na het plotseling overlii-
deri van mijn dierbare man, onze zoÍgutme

' vader en lieve opa HERMÀN HELMICH voelen
'wii grcte dankbagrhejd, Dankbaarheld voor het
bezoel<r telefoontie, keartje of gewoon een hand-
druk. ' !., !.'

De overÉetdiÉende belanljstelllng bij de avond-
wake en biJ de begrafenis is voor ons een bewiJs,
dat hij b[ velen een plaats in hun hart imeemt.

Dit all€s zat voor ons een troo* en st€un ziin in
de moeilijke tijd die ons nog te wad en staat.
Noguraals hsÍeliJk dank!

A.G.M. Helmich - Ovenvliet
I§nderen el kleinkinderert

lir*

NIEUWJAARSRECEPTIE,,,>, v,oensdas 1

januari is heÈ weei zover. De recepEie
en wedsLrijd LEIIS 1 - OIrD LENS op ons
complex. Om rs.oo uur begint. de wed- I
striia, waarvoor-qe heer Joop, Willems'l
een prachtige àpsteffing, uit zijn wijze
Erainershoed heefE ge 

-overd.
Na diE vàeEbaffeest. hebben re de tecepl

..Eié om 15.00 uur: Naast oliebollen en í
wensen zijn er ook deze keer weer jubi-
laríssen..,faap.colpa. (onze voorziEEeÍ)

' is al druk bezig om in de hisEorie t.e .

duiken van de volgende 8 personen, die
op 1 januari in het àonneEje vrorden ge'

*

*

LENS werd afgelopen vroensdagr 76 jaar. i
Àlsnog gefeliciEeerd allemaal! ! . ;
De winEerstop gaat in en diE betekent ,

dat er geen trainingen en ook geen ;
wedstrijden zijn van 23 decernber È/m
31 decembér. Ons klubgeboug, za1 in
deze periode dan ook §es1oÈen zijn. . :

De LENSrévue die nu in de bus valt is

Wij hopen heel veel LENs-ers op nieuw-
jaàrsdàs in oirs clubseborls cen3.ttt;.jj'fiJ,

MEDEDELINGEN

Ton van Lr.rxemburg (60 jaar) , , !
Ruud Backer, Koos Freijters, Lou de Boer
(50 jaar), PieE Burghouwt (40 Jaar),'

iRona}d Bergenhenegouwen, Mdrcel Jaísen;
Joop Odenkirchen (25 jaar) . SÀMEN GoED
VOOR 315 jaar LENSI I I

alaíH A. s. zondag voor de
Ehuiswedst.rijd Eegen
Lugdunum is er we-er een
vertrouvrde Club- I ';-
meeting. | .

vanaf i3:25 uur is er
weer. een heerlijk koPj e
koffiè meE het ver-
t.rouwde koekje. CIub

*

." '-'cvan honderd keden zijn
ook uitgenodigd voor a.s. vrijdag 20
december om bij de selectieavond aanwe-
zig t.e zijn. Namens de club van honderd
wens ik u een gezellige kersE en een
gelukkig. gezond en sportief 1997. Uit-
spraak.van de week: ttGOED DOEN, DOET ME
GOED I "
Gegroet, Henk HopperÈrouwers.

adverEnd€

*
voorlopig de laatste LENSrevue. Ons
àdvies- ié om deze dan ook even goed te r.
bewaren om niets t.e hoeven missen op
I,ENS. De eersEvolgende LENsrevue valt
pas op donderdag 9 januari in de bus. t

kopy àanleveren uiterlijk maandag 6
jaíuari voor 2o.oo uur. (de ÍedakËíe
heeft een nieuw farutununer 30 99 293 om
van de c (r) onmunicatieproblefleri af Ee
zíjn, red.l

* we hopen veel LENsers Ee zien oP I
januari op LENS. Het Programma is:

13 .00 uur.r-. Oud ÍJENS I - LENS 1.
15.00 t/E 17.30 uur

. . ae ni euwj aarsrecePE ie . i í
* alvagt preEÈige kerstdagen en een goed

' f997 toegewensE I I !

f ENs - LUGDUNI1M ,;,', .op zondàg .

L zz decernber sDeert r,ENs 1 weer een
.!Z ghu 1sÍ,,gdsuri j à. De laaEsEe ÍIed-
sEriid van 1995. Lugdunum uit J,eiden;l r' '
komt om 14.00 uur op bezoek. zal LENS .
ïóià Ààt è"" oveiwiirniirg saan af§ruiten'
??? Wij hopen het nàtuurlijk alfemaal .. -.
Ons advies is het om a1 om 11.00 uur
naar IJENS Èe komen. LENS 2 speelÈ dan
namelijk thuis tegen Teylingen. Ook besE
.leuk om Ee zien. Geen voorwedst.rijd deze ,

. keer wanE daar is de tussentijd te kort ,''voor. t{el Ís er naEuurlijk dan extra- -'

", Eijd voor de overheerlijke erwtensoep '

en/of voor de (broodjes) worst van Joop
eir ' cerard.

, Ceés Lut. verzorgE de laatste loterij vanl
1996 en naEuurlijk staaE deze in de
sfeer van de KersE.
'Iot zondag oP LENS .

:;!riiÀi
-i ' .. Uvindtbijons ii ,. -'i een prima i. i

! : . '- ingeLpeeld ii team "i
ii!. - i
i'ii ' Rabobank i
i" |. Denltauenongeving i: .: i
:i....,...............,...,......-.--.

f

{

{

LET OP;dk ts een revuo voor DRIE wekqt 'de LENSREuIíE -- 3 -



advanend€ , , BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
,'., ZÀTERDÀG 21" decep9er

openen. .

10.00 uur

11 . 0_0 . uur

13 loo uuÍ

KEI,KEN 
.

s luiten

'."*,i.' ,lll'
Inge en Jenny

ilacquel ^ine, en Ellen Muns

' l.,iariah oemed en Ànit a

Jan lramers

10.00 uur

zoNDÀc 22 decèrnber

Tinus en Henk'' I ,-i' -. :

. '' Eric, SEeven en Manuela

Rlna + bÍl apr:lngsraKEUKEN ... Nancy,

KI,ETNE BÀR

WORST/SOEPSTÀND

sluiten . . . .':

13.-OO uur jRein Heidel + blJeprJ.ngera. ,_ Í.

,{

' cerard en
'J. -.

I,eeF

PeEer

'Rina

r,Íorilsoee 1 J anuari
i'.'' - ttàr= en Henk

Rina,' Ingrld en Henk

Rina

ZÀTERDÀG 4 Jatruari

. .loop en Henk-

. Inge en .fenny

1. . . r. .' .' Jan lamers

., . "Rina en ÀniEa

'.'l l,',lan r,amets

openen

12. 00 uur

KEUKEN .:

sluiten

openen -.
L0.00 uur

13.00 uur

KEUKEN

sluiEen

zoNDAG s JANUART is HET cLUBGEBouW GESLOTEN ir1"'r.

. AI le.',ba r/ke u ke nme dewelke rs rygnle! -u 
flin g

KERSTDAGEN en een V,OORSPOEDIG I 997

relrak*,.

Computercentrum

' Fotokopièservice . ..

Nu ook: CANON-digítele totokoPie
. _ - :.' ;.. in kleur!

ioor maillnggemak '.

Direct Mail

ad &

.1

r!):', ' .r,'í- i1

...,...
Kirketulnenweg 5 2544 CW Den Haag

Tel. (070)35907O7 Fax(070)3295168 
.,t

p rintèn vana cce
§iro,pt stbconÍ ributie- innin

LJ\4 ier'röltwde ildres \,óor Ilet volled,g vérv/erken u«(l Ur',, nlarllngs

-- .J
E11ie en PeÈer van Fessem - Diana en Hans van Rijthoven- t',lartine en Ruud vereecken'' Rina en Gerard Bruystens

Menno ÀlElng en Àndre de KéE.

i,- 4 - :.de LENSREvIJE' da volgendo. rovue vdlt pas o1-g i?nuai. 119J h de bus

)

DE KERSTBOOMSPONSORS >>>>> daL we niee zonder 'sponsors
kunnen-is.:duidelijk. zo ook met de kerst. In samenwèikiflg met'
àà,B«o ziïir verscÉíIlende vrijwilligers erin geslaagti -sponsórs

Ee vinden voor de prachEige kersEbooin vJeLke ons clubgebouw
.., siert . De sponsors waren de kersEmannen 

. 
et ,Ïoll'un'- , ' ..'. .

í



'woensdag I ianuari
l3.OO uur de wedstriid

LENS - OUD LENS

.1.

Voor het team vàn OIID-LENS z[in de lolgende spelers uitgenodigd:
' ' 't_ 

" 
t ''

Ton ts-Gravendiik, Hans Kooyenga, Àrthur de Groot, Harry Dietz,

. : Wouter Frantzen, Jq4 Buytelaar, ?. Klomp, Eric Warm_ erhoven, Jan Zoutendiik, .:._';
': :. nooJJ"* ó"..' r."a, M"*i". e'n Niels Sóuurman, iohn Mansveld,-'Emiel Gaus, '.'

Wim Kouwenhoven, FÏed Spa, S. Glaudemans, E. Apontoweil, Ed Perreiin'

leider: R. v.d. Hoek . coach: L. van Riin

scheidsrechter: venasing....

urlidng 20 december de taaÍste rueVnnlAS' en JOKER-avond
van ilii janr in het gezellige 'Walerloo'. Een avond met een

fantastische loterii, waar gezelligheid troef is, de biatkeepèrs

Henk en Marcel en'naÍuurliik uw gastheren Jan & Jos. '.',:'. .' " aanvang 20.00 uur.

zaterdag 4 ianu,art .
;.. OLIEBOTLEN.TOURNOOI .,

' vóor ALLE E en F' ktassers , '

'1

+

SGIIí@ ..-J VooÍ telefoonnummoÍs: zie de co n oo oao. 1

advcnende

SUDMEIIER ZONWERING

zuiderpàrklàanlí DEN HAAG tel,: 323 35 62 ,

'deLENSREVUE'-5-LET OP: dlt is.een ruvue vooÍ DRIE weken

r

a



Se
a

NI ren
'. .'. .- t , i.''..' 

'

I F o"t,l r,lo 
',',

.É

OGRAMMA ..i J 'a:r.Ért

+ i1.t ; '':-.:','. 9..;..1 ; -

sc chter''
tiid thuis

vr 20 dec

wo 08 Jan

22.00 HMSH 2
..i " .,'.

19,00 I,ENS 3

- - I,ENS 2

.'.,': -'.- SNOEKIE 4

oranj eplein

'rfansvaal

41058

' 4L7t9

eigen

eigen

. :,'* .t',i'
OPSTELLTNGEN en LIGGING im a":'§poainallEN'nin dEiENö1-.; '' 'i '1''

',r.,:i. ,'-; -1.

.4.

a

, *'i I

UITSLAG ,

1".. ':, ., '.

TE WERVE 1 3 1I,ENS 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA
r

za 2L dec & 04 jan

],ENS 1

VRIiT
I

1

3358 z i - . u:! Merkesteinza 1.1 J an 14.00 wrK 1
t

".Í ' " door .. pBtÈR xnor,
LENS. SEMPER ÀITIUS (1.7 ) ,i .. :.:i
Na Eqpe.we ken 6til6cand kond e gelirftig weeÍ de weí in en wel t egen sÀ, de

huidige koPIoper in oiize 'klaese . ' Een l,redet ri j d due van à.i'arn.=g.t egen de olifanE.
Uit, tegen deze
zonder maar één

oe9
ne Èe hebb

waren we. vol6trek!, kang
ehad. Dit wilden vre abgo

loos en werden a
Iuut

fgedr
niet weer laEen

oogd meÈ 9-0,pI
ka eng

eindgebeuren . Nu, anderE dan de 6tand doet vermoeden zij n we uiEEtèkend in deze

heeft naar mijn mening
gevoeEbald,
een van z]l tsrijden geePeeld. Er vJerd

enkele zeer goede kanoenopzet geglaagd. LENS
vanaf het. begin zear
kre§en . . UiE één van

goed
die. kansen scoorde Fre

en geconcenÈreerd
n beste wedB
waàrbij wij

d L. zaer beheèrrt 1-0, oP dat moment absoluut

verdiend. sÀ had moeite'me! onE agreBgt eve 6PeL alsmede meE zichzelf. Gedurende

kregen zij (4e1 heE overuicliti'. doch LE!'IS hield stana. HeE' iE j arirmer'daÈ we door 3 donme
de 1e helfE

fouÉen uit eindelijk neÈ 1-3 gingen ruEten;. Eeir gel ij ke etend hàdrab àóIuut op ziJn p]-aate

gevre est. MoÈ name Fred kreèg nog een dot van een kane, maar- helaae . . Ín de 2e helfE
eigenl1l k heEzelfde bee1d. -,LENS 'kreeg 

. toch e-en aanEal, góede étijkheden om terug te komen

t

, in ,de wedBErij d maar het ge luk ontbrak. sÀ daarinEegen had

Na 1-4 , een kw
hebben ze .verd
betsere tij den '

artier voor Ei
iend gewonnen,

Te WER\IE r,ENs (3-1)

6UCCeS door 6nelle uiÈbraken.
Iiep sÀ uit naar I-7. OP zich.

aEEee rd. We blijven gaan voor

door ook Peter Krol

' lnog
wö1

id was het verzeE gebroken en-doch de uiEglag is heel gefl

:í.

De beEe
we besE

re komen eÍaan, ik ileeE he
wèI iets aan verÈrouwen E

L bijna zeker. Na een goe
ewon;en en ook tegen TW 1

egq.n.
to í,--'u\Ë91an vanuidde het mot

eigen k ];achË en in ieder gevaT geen gÍooË verlies't . Nu dit is ook nieE gebeurd.'we z ijn
in sEaat geweest. goede parti j Ee geven en het de ÈegensEander knap last.ig Ee maken. Ik

denk daE vJanneer we de condi Eie goed op peil houden we in de 2e helfE van deze

competitie nog een paar goede en verraèsènde resut taEen kunnen neeÍzeE.len. Namens de

zaEerdag e.ri'it ieàet PRETTIGE DAGEN eoe. De 1e trainíng i.,l rggz'-i" op6

de westrij d" SÀ hadden

j anuafi . Hopel ij k: zien we elkaar oP d9'ni.euwj aarsrecepLie o-P woensdaq..
" r--

j anuaÍi !

BIJÀFKEUBING traInen os 12.45 uur (E€t À1) .:t
aLnverplicht afb.ir.ï ur1 nL€È kmen t! en.!l

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
Gerard Sinke

te]. r- (010)
te1. : (079)

521 39 80
362 8s s9

- 6 - 'de ttNsnwuE' do votgsnde ieiué'vatt pas op g hnusrl' 1997 ii' de bus

I
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@ §eniören Z NDAG
' .r t. rdw.rècDEIc

UITSLAGEN

Í,ENS 1

SVIJV 1
],ENS 3 I

I,ENS 4
CEIJERITAS 4
GR. WIT' 58 4
LENS 8 i

ROODENBURG 1
een. sEand van
],ENS 2 . .
HMC 2. :. .
TEDO 2 ,.
,ENS 5,I,ENS 6 . .
HBS 12 .. . .

gestaakE
(bi j

.. - 3-2

... r- z

. .9-0

..,2-8
2_2

veld

"WEDSTRIJDPROGRAMMA. .r. i.: 1

'i.
datum tiid thuis uft

Vander,tíelde
tVeentje . è*-r*.

YRITIIHS

Zlnkwert 27
2544 ÉC Den Haag
Td.z O70.1667114
Éax.: O7O-1675191 -

- Zoctarm€cÍ
Tr!.z O79-16la?f,X

zo 22 .Iec .14.00 L
' 11:00 L

11 .00 IJ
14.00 L

. IJUGDUNIJM ].
-. TEYI,INGEN 2 :

- vros 5
- DUINDORP SV 6

, 5561 , .,1
7264' C

''.. vriends. N
BEKER N

.Irens

.N,
,N.

r,ENS 3, 4, 6 en 7

10. OO I,. KWÀRTTER 9

!1]ezenberg

. Mathysen

. Nieuvrland
, Kraan
.N.
.N.
.N.
.N.

., LENS I

, NNB
- . 

IJENS 2- svH 2
- 'GR. WrT' 58 2
- T,ENS 5
- , LENS 6.- soÀ 5
- ],ENS 8

t4
11
11

.00

.00

.00

uur
uur
uur

ENS
ENS
ENS
ENS

1,
5
I

1
1

2/3
2

zo 05 jan

zo']-2 1ar;.

VR I'I

BEKER

te1.
te1.
te1 .

tel .
te1.

I,ENS 1
Àr,TroR 2
I.ENS 3
LENS 4
DI'NO 2
DSO q

I,ENS 7
oR. Br,Àuw 6

LENS
IJENS
IJENS
I,ENS
I,ENS

.t-

4
5
6
,1

10
11
11
1L
11
11
12

00
00
00
30
00
00
00

7290
913 9
9378
10436
48].46
13599
467 06

1
3

2

G

E
N
N
N
N

50

30
16
33

ri
10
17
84
03

BIJ ALGEHELE AFKEUBING:

OPSTELLINGEN
r,nms r É/m g

. _ Í,ENS 4 r/m I

AFSCHRIJVEN

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

SCHEVENINGEN 1 -. Í,ENS 1

SCHEVENINGEN2-LENS2
Overige ë1f t.aIlen TRÀINEN

TRAININGEN NIE,T GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.t15 uur

worden.door de trainers bekend gemaakt
aIs bekend

4EÏ

kontaktpersoon seDLoreí zondag

wEdsbrU ddag

À. de Groot
ui. heij nen
F. sekeÍis
R. Schol,ten
z. Gungör

. : Wll HeUnen

.. c€rard v.d. Kletl
. : BeEE vl6r1ing

(070)
(070)
(070)
(079)
(070)

325
346
323
3 51
390

(070) 3
(0174)
06545

46 10 S8
41 81 49
73t54

7cr Opi àit ii een revue vöot DRIE weken

- TeI. :
- TeI. 3

- TEI. :

,de LETISREVUE,



o o G G E'TtU,t G E-ry S C H R lJ'V E.N : door P. v.d. steen
Íi;. nj:-r t- §.^

. LENS epeelde goed en waè duideliik de betere P1oeg. Via een kopbal van KooE' Bodnann kwam LENS op. qen 1 - O vooreprong ' Roodenburg deed even ietB terug
maar via de bovenkanE van dE lat verdween de bal richtsing- Íeld.2.., Na ruef

- wae LENS duidelijk veel Eterker en kreeg riante mogelijkheden via Brian en
: de zeer eterk epàIende tEmael. HslaaE tristsen zij beide vlak voor oPen goal
I over te sóhieten'.. Ihplaatg Van ruglig uit te spelen zou heE nu nog hectigch

worden. Dat werd heÈ ook toen..Ronald saÍnBon zijn th,eède gele kaart kreeg en
. duE kon verErekken. HeÈ veefvuldig gevraag om een kaart vanuit de dug-out

. van Roodenburg had aI zoveel irritatie opgeroePen dats een aantaL.sPelers van
LENS verhaal gingen halen bij de dug-out vai'r Roodenburg. Dit eras'echter beeÈ
geweest a1e nIeE-een klein dèel van heE Publiek.van tENs en Roodenbuig zich m

wae gaan bemoeien. VlaE daarna gebeurde wag echÈ Ee gek voor woorden en hoorE
een voetbalveld tshuis. ,. '

. : De scheid6rechEer kon niete anders doen dan EEakèn. Het geheel krijEt duB een

,.'de vergadertafel van de KNVB maar zeei_ zeker ook bínnen het bestuur van LENS.

grIlv 2 - ÍJENS 2 door M. ÀDontoweil
Ten eerete een conplimenb aan hec Èeam en de begeleiding, tÍe willen voeEballen en keihard
Voor eLkaar werken. Er. EEaat:EEN, team.. Dit, gaf'als., rejgultaat dat achtereenvolgenE LiBse, '

ForeholEe en nu ook SVLV wËrddn geklopt. We begonnen vaàdaag elg fe1 en epeelden goed
;-voetbal . Na een kleinè terugval Èerd heè toch 2 min. voor ruEt 0-1, door een knap ingekopte
i corn.r van Michel. Na riet werkten we hard en door gaed aanvalBpel werd hét 0-2 door'.

bovengenoemde. S. drukee ons heE laatste khrarEier terug op d€ eigèn helft en kon daardoor de
epanning Eerugbrengen. we hielden gelukkig de vooroprong vaEb, We moeten toch proberen
minder Ee praÉen.'À.e. zondag Teijlingen, wat we nièt moeten onderechatten. Bij_ er-inÉE kunnen
we dan in àe top 5 de! winteràtop ingaan, .Tongen6 bedank! P,a,! tsraingn ie heel belangrijk.

,'Èen keer niet kirnnen kan altijd-. luait proberén ÀLTIJD te komen.',

oploebaar .

et het geheel
beelisÈ niet op

vervolg achter

advcnende

maxi Íleur Tel.: (070) 347 16 t5

'r pla m
iouwarràngementen

TheÍesiasEaat 397

bloemen ' .

bruidswerkeí '

BESTEL NA TTW IGRSTSTUKJES
bes@lllngln bovrn fI0O,OO grÀds thuhbeloÍgd

.-vooR AL uw,

, 't potten & tazen :

bloemstu\i€s
bczorSi!8 door gchcll DcÍr.Hsag cn omíÍÈkeD/5,00

al Nieuws

(handgemaakt en ir diverse prijsklasseD)

.......................1..... ... .. ...",.:.....-...19Ï..Í*:.r3.rY..Y:lPlll..,

DAMES Voet
' " TRAINING: itijrregàvond yan 18.15 uur.t«i't'i9:lti liur"'ii";iJ'i "

AFSCHRIJYEN: trainingen/wedsEiiden:
LENS-kantine (vrijdags hssen 17.fi) uur en 18.00 uur) ' ' '; I '.

de thuisw deu worden 3

U|ïSLAGIEN) : ' RKDEo 1- Í,ENs 1

i.- ^

3-0
l;:\ r i

I

datum tiid . thuis - w-nr. schaldsÍochtaÍ veÍzamelen

zo
zo
zo

05
L2

dec
laE -
Jan i

14.00
14.00
.TIJ":

IENS 1 - SCHEVENINGEN 1 77622 - N.N.
VR T'I
er wordE nog.een weds'trijd geregeld !!.,

. . 13.15

, . 'i.., r!i .'.

HELAAi DE íRAíNEB STOP:T >>>>> door di.r"r". oorzaken-ïan- zowel'organisatorische
aard alsmede de problemen binnen het Eeam zle ik mij helaas 

- 
genoodzaakt om vanaf heden

mijn funcEie als-trainer neer.te leggen. Ook voor de begeleiding op de wedst.rijddagen.
bei it niet meer beschikbaar. E. Kuik

-8:'aeLENsREvuE' de volgendo rgwe;vall pas op 9lenua l9?7 in de bus



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en

uootat"ia., A en B jeugd: Paul van den steen, chopinstíaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 O1 54

Hoofdleidet

HooÍdleider

C-jeugd:

E-leugd:

HooÍdleider

HoofdleideÍ

D-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
L6o Straub
telefoon: 367 01 21

b,s.g 06 64 64 57 67

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van HeÍP
telefoon: 367 98 58
b.g.g.:06 53 48 40 50

Afbellen vooÍ do wGdstÍiiden: zo snet mogeliik, doch uiterliik dB avond voor de wedstriid

tussen l8,oo en 19.00 uur, bij do desbetrefÍende hoofdleider'

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS' teleÍoon 366 13 14

(zaterdags vanaf O8.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, sn niet eerder, voor verzameltiid)

AÍbellen tmininqen: + 45 minuten voor aanvang van ds tÍaining, allsen op LENS, tslsfoon 366 13 14

Vraoen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl

na 08.r5 uur naar de LENS'afkeunn slijn (070) 367 05 22AÍqekeurd oÍ niet ? Bel b zateÍdag

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

AL 21 dec
04 jan

B1 dec
dec
jan

B2 2l- dec
04 jan

B3 21 dec
04 jan

orrrtg a1 (vr) thuis
Naaldwijk A1 (vr) Ehuis

Hw 81 (beker) uit
HBs-tournooi zie koPY
vvP 81 (beker) thuis

Hoogenhoucklaan
DaaI en Bergselaan

v1 .

Keïkepolder/De1fÈ
v 2/3

v1
Daal en BeÍgselaan
Bras serskade/De lft

v1 .
Marimbahal/R' wij k
sp.park Polanen

. v3
lloutrusÈweg

Madesteijn

Mansveltkade,/w' naar
DaaI en Bergselaan
J. v. Beersst raat

v3
Melis SEokelaan

v3
TanEhof- zuidlDeIft

14.30
14.30

13.00
11.00
12.00

L2 .45
14.30

12.00
12.00

uit
t.hu i s

v 1
1

13.30
13.30

11.30
10.00
11.00

10.45
10.00
13.00

08.45
08.00
09.15

09. c0
09.15

(auto)
(HBs )

2t
30
04

dj
j

21,
02
04

Delft 82
RFC' 95 81

VEI,O 83
Org 91 (wr)

DHC C1 (vr)
HBS-tournooi
org 91 (vr)

uiL
uit

Noordweg,/rilat eringen
..ErasmusvJeg.,

11.00
11.00

11.30 (auEo?? )
14.00

(fieE.s)
(fiets)

c1

c3

c4

D1

21 dec
03 jan
04 jan

12.00
11 .00
1d ?n

09.30
09.00
10.30

21 dec
04 jan

11 .00
11.00

FulI Speed C2 thuis
Scheveningen C3 uit

09.30
10.15

schioluiden c2 (vr) Ehuis
Loosàuinen C2 uic

Ehuis
zie kopy

uiE

thuis
uit

(auco)
(auÈc)

21 dec
02 jan
04 jan

21 dec
04 jan

Hw cl (beker) thuis
zaaltournooi . zie koPY
MonsEer c1 (beker) uit

Bl.Zwart DI (beker) uiE
HBs-tournooi zie koPY
Lakwa D2 (beker) uit

uiE
Èhuis

0s .45
10.00
09 .45

Erasmusweg 11. . 15
08 .45

12.30
10.00

(auto)

(auto)
( auto)
(auco)

(auEo)

14.00
l-1 .15 (auEo)

(auEo)
(auto)

10.30
10.00 (auEo)

an
an

10.30
11.00
11.00

D2 21 dec
04 jan

21 dec
04 jan

12.30 GD
09.30 ÀB

sD1
FDl

D4
DH

13.00
11.00

DWO
PEC DI

D3

21 dec
04 jan

14.30
L2 .30

GDÀ D3
SEP D2

D4

LET OP: dit ts een rsvuo voot DRIE weken

Ehuis
uiE

'de LENSREVUE' - 9'



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vrrvors)

tander uiUthuis sam.kelítal datum o teqens

D5 21 dec
04 jan

12.00
12.00

21 dec
04 jan

09.00
1_2 .00

FuI1 Speed E1 uit
OLTEBOLLEN- TOURnOOT oP r,U:r{S

FuI1 Speed D2 yi!
Voorburg D1 . . thurs

vCS E2 uiE
OLTEBOLLEN- TOTTRNOOI oP LENS

VCS E3 uit.
oLIEBoLLEN-TOURNOOI oP LENS

LaakkwaÍEier E5 uic
OI,IEBOLI,EN -TOTIRNOOT OP IENS

wesElandia M2 uiE
OLI EBOLI,EN- TOURNOOI oP LENS

TONEGTDO F1 . thuis
OLIEBOI,I,EN-TOI,RNOOÍ OP I,ENS

Verburch F2 Ehuis
OLIEBOLLÉN-TOURNOOI oP LENS

vredenburch F4 thuis
OLIEBOÍ,LEN-TOURNOOÍ oP LENS

SVH Fl thuis
OLIEBOLTEN -TOURNOOI oP LENS

westlanalia Fg Ehuis
OTIEBOLLEN-TOI RNOOI oP LENS

wesElandia F7 Ehuis
OLÍ EBOÍrIEN-TOURNOOI oP I,ENS

Kerkepolder/De1ft.
v3

10.45 (auto)
11.30

Kerkepolder/De1ft
. zie kopy

08.00 (auto)
11.30

Er') 2L dec
04 jan

E3 21 dec
04 jan

E4 2t dec
04 jan

E5 21 dec
04 jan

21 dec
04 jan

E1

F1

É'f

F3

F5

F6

09.00
L2.00

r.0.00
12.00

11.00
12.00

11.00
12 .00

09.30
10.00

09.30
10.00

L3.00
10.00

DedemsvaaÍÈweg
. zie kopy

Dedemsvaartweg
. zie kopy

,f . v. BeersslraaE
. zie kopy

Hoge Bomen/Naaldwijk
zie kopy

zie kopy

v2
zie kopy

10.00 (auEo)
11.30

09.15
11.30

08.15
11.30

F-4 21 dec
04 jan

11.15
r0.00

11.15
10.00

21 dec
04 jan

13.00
10.00

21 dec
04 jan

21 dec
04 jan

2L dec
04 jan

zie kopy
09.00
09.30

zie kopy
09.00
09.30

1r)
zie kopy

10 .45
09 .30

v2.
zie kopy

r0.45
09.30

10.00 (auto)
11.30

12.30
09.30

12.30
09.30

i

BIJZONDERHEDEN '

*
*

* aanwezig van de j eugdkommieeie op

zaterdag 21 decenber: R. v. E.rP, E' tcr Í,Iud.n 
- 
ea B' Viorllug

zaterda! 4 januari : P. v.d. st6èÀ .E B. vl6r11rg

S * lees onderEtaande koPy eenB GoED door

zijn er vragen/opmerkingen neem dan 'a-.voada komtakt oP de hoofdleidèr

op6Eel-Iingen vooÍ 2L/7-2 el 4/1- a]-s vorige week met uiEzondering van:

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

LENS
LENS
LENS
LENS

B1 :

C2t
C4:
D1:

zonder
zonder
zonder
zonder

D3: zcnder
D5: met

Ie helfE reoerve
2e helfb reeerve

E5: zonder
F2: zonder

R . Ko6edag
M. Droeten, P . Musterd
K.vereecken (laaE€tè alT.-er. 2r/L2)
K.Faik (zie D5) en E.Terrones.
K. Faik
À.Bada1, B.Groenveld, S . Kalicharan
s.SamIal
A. PrahladEj.ngh
s.OEEerspoor (a1leen 21/12).

P.l<norr (al:-een 2f/r2l
J.Dro8ten en L.IÍormèr.

Leider: Dhr, Rocha .

koncakt opnelnen meE hoofdleider R.v.Herp ! !!
A. Bekdur
s. Baran, D.Donker6 en F,Sonmez

(laatete pasfoco inlevere

LENS
LENS

LENS
I,ENS

LENS F3: C.sonmez E.v. P.
LENS F5: met
LENS F5: mef

Oi irNrgnsrop cÀÀT IN t r r 6EEN TRÀININ6/6EBI voEItsÀL/GEEN LENIIBEqITE vÀN3
23 DECEIBER T/!í 3 JIÀI{UÀRI I I1

EEÍiÀÀR DEZE IJBTSREVI E DÀN OOR T/tr 5 .TÀNUÀRI III (LEES DE KOPy GOED DOOR).

- lO - ue LENSREvUE' do volgende revue vaft pàs op 9 lanuai 1997 in de bus



- .; ' . . AFGEKE'IRD OF NIET.

om Ee weEen of het voeEballen doorgaat gelden'r voortaan onderstaande regels:

1)

2\

verzamel ie voor 08.15 uur dan heeft bellen geen zin' Kom naar LENS toe en is het'

;;à;;àii"í""Ë;Ër",lià-à."-sràÉ jà reraer.met iullie trainen'
verzamel ie na 08.15 u"i É""-ríjn er drie floóelÍjkheden om te weEen'Ee komen of je

. wedstÍi j al- doorgaat of niet E.w:

- de afkeuringstelefoon van LENS: 36?0522 (na 08'15 uur)
- àà afxeurin§stelefoon Yan de RlwB: 06 --35015090

i"tóitur" oi rv tereteiupagina 603 (na 08'4s uur)

SCHAD'IWPROGRAMMA JEUGD VOOR 21 DECEMBER

Biiafkeuringvanhet'kompetiEieprogrammaoP2ldeceÍÈerhebbenwediEkeergeen
IËí.àrïËiàiiàt*àl Ëi: .rriËiiiig-àööËn arre èpeters eens lekker thuis blijven en wordE er
fi&;;Ë;;i;à'ïÉnri:'aegeiópàn"*e.É door de Èrainers ieEs anders is afsesproken '

SCHADUWPROGRAMMA JE'IGD VOOR 4 JANTIARI

BijafkeuringvanheEprograÍnmaop4januari.gaan'wea]Iemaa}lekkertrainen.Í{aar??Dac
zien we op deze zàEerctag íei maaJe. iiin.vefó mogelijkheden (sgrand,verhard,gras,zaal)
ke,q dènóeo- Neem de r r."iè-tíài.ri.t gsk1éding mee É.w.-naas6 je.sporttenue ook een

ffi irilË;;i, "iàËcËàrÉórróànen en spórt sct'oenen' De EraininssE i j den 
oí*Ll.lrï or,o,

IJENS
T,ENS
LENS
L,ENS
I,ENS

12.00 uur
11. 00 uur
10.00 uur' - '12. O0 uur
10.00 uur

À1, 81
cL, c2
D1,D2
B'J,,82
F!,F2

{-

B2 en B3
C3 en c4
D3,D4 en D5
E3, E4 en E5
F3, F4, F5 en F6

11
10

,45 uur .

.45 uur

.+5 uur
-.45 uur'.45 uur

TOI'RNOOIAI.'ZOI{DER.EADAN ZI.'N !

j .09
' 11

09

À, E WTNTERSTOP ,rr» zoats vr; aI eerder schreven. ggat de itiàterstop in voor aIIe

II;:;;:;l*ut,;*.:"8:-ï::ni"ij'"Ëi:'!§:íËàtg :l-:ïxï::?i:"ïEIuï,ïË"o33,li"3yi'
januari worclt er ,.", - 

g"Jóí -g;+ggi6 lzie I9-pIl -:' 
daarna starten gewoon ook a1le

Erainingen weer met ,rrroiàËrÍ."g-"àn ae teepe-réuraining. Deze. start.pas weer op maandag 13

januari-!! ! '

I ENSREV|E >>>>> dit is voorlopig de 1aaÈsEe LENSrevue meE daarin heÈ prograrnÍna voor

L*:i",,:r*l:l-;;*":xu:t;i:kr.Í;ff .'"'ïgíËHïq'iig*:r":ffi :"-"Ë:'ï
3unraí-in aeÏus. ' :' .. '.. '

I I Er HBS-M|DW|NTERI1ERNOO\ VOOR 81,C1 EN Dt >>>>> al vele jaren orsaniseerE

11Íí:.,", -.yË':?liï:i:/ïËï.:::"il§.:i'ï:'i::;'Bï:3ï"àï',ï'o!"5'1":ïEïË ,:1n"".-
men. ierat gri j ke Íege1s om Ee weLen -ziJn:_ bij EwijfelachEig íè.i rà" iàaeréen nà 09.oo uur naar HBS betlen of het toernooi

e;ór;à;É. ir" ueÍeióón"u*Àei is, o7o - 3681e60 of 36864s4. LeE vrel er wordE

gààpéura op kunsegras en waE regen is geen Drobleem'
voe.balschoefle" *"i'i"Ëàrài-c. q"àisèÉróe*a're noppen zijn.Een sErengste verboden'
sDortschoenen of vàetbalschoenèn met vasEe nop zijn verplichE'

- ;èàÀ warme kleding mee en voldoende te eten en te.drrnren'

er, 
toorl. 

,,'"r,os,orgà.rrrrm,ws,vcs' Poule 2: E9:0u1"kl l!3l!3lT9li9f1?;'^ --"' #ï;-,;à"Ë;ïjà;;'il-ï';'íó-*inrlèn-à, een riiarewedèrrijd vooi alre Eeams. Einde

ói-islii-""il opsterri,,g a1s bekend zonder.D.'v'd'steen en '

met-ll.e"siad en-F.Gasmi: Leider: Hans v'Rijt'hoven'
cr,-ËàirË'ïï-niö,cöeliËNó,'ióoààÈurs. poure 2: HBs,Lisse,sparra,ronesido.

Drie wedstrijden ,an i x 30 minuten en een finalewedstrijd voor a1le -,: [eàÀs.-ri"àe-om rs.+s-rrr.. opsuetti.,g a1s bekend met B.Brittijn en R.Janse.

D1: poule 1: HBS, Quick, T;.ölà.;'wè. pouÍe-2, cDA, r'ENS' Roodenburg' scheveningen. Drie
'wedstrijaten van 1 x 30 óinuten en een finalewèascri3a voor aIIe t'eamÈr- Einde om

15.45 uur. opster rinóluïs'-ràxËnà -_-rà"àer M.Drosreh en met. K.Àkay en M.Hendriks.

FJ AALVOETBALTOERNOOI VOOR C2 ,3,,, lins cz doeE mee aan het. zwaluwenzaal-

Z ííi j'trru:ll;::"::"**:'"Bi',*"u3"[3ïi:;iE;:"jE:nË.;: àllË ;ï:l'í:J:ff:"i:3''

- LET OP: dit is een revate voot DRIE wèken 'do LENSREuUE .'11 -



Jullie spelen in de MariÍnbahal te Rijswijk. De poule-indeling is nog niet bekend. tENs c2
wordE geËplitsE in Ewee teams en om 14.30 uur is heE afgelopen. Kom aIlemaal in-sportkle-
ding {íeltètenue en trainingspak) naar het verzamelen en neem in een plasEiczak je,sPort-
schóenen, lunchpakkeE en wat te drinken mee. Laat alle waardevolle kleding en spullen maar
thuis. De., opstè1ting is a1s bekend zonder J.Drosten en L.wormer en met J.Pronk'

^,LtEBoLLENToERNoot 
votoR El iile,',,, on zaterdas 4 iar*ari orsànise".t a"

L !i 
"1roatommiss 

ie samen met de evenemententommi ssià een ot iebollenEoernooi op LENS voorv ÉiiË;:;n-r-trà"àÀ." van LENs E1 t./díF6. Het spreekt voor zich dat we op deze dag
onderling voeEballen en naÈuurlijk worden er ook otiebollen gegeEen. Kan je niet bel dan
neties aÉ bij de hoofdleider op vrijdagavoncl. HèE geheel duurt zo'n 2 uur en bij slechE . .

weei of slecÉte velden wijken.ylj ult. t{et gaaE echEer alEijal door want anders blijven wij
met de oliebollen zitEen. À1tijd komen dus !!! 

.

lA EUWJAARSRECEPTTE >>>>i op'r, jàffari is er een nieuwj aarsrecepÈie op LENs om

II rs.oo uur. wij hopen dan veel j eugdleden, Erainers, I.eiders en natuurlijk ouders Ee
!-!zien op LENS. voo; de vroege vogels is er om 13.00 uur de mogelijkheid om te 'komen
kijken naar-de'wedsErljd tussen oud LENS 1-en LENS 1. Natuurlijk is nieL iedereenr in de
geiegenheid om naar de;e receptie te kgmen -vandaar dar wij vanàf deze p1aaEs iedereen een
precÉige kerst en een goed 199? toewensen

1:
DE iIEUGDKOIIMTSSI

UITSLAGEN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
It,t*
I
I
I

i*
I'I .
It.
I
I
I
I
I
I
Iil.t.
I
I
IJ

r
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I stunt l,lestlandia

RKDEO F1
Lakwa Fs
GDÀ F5
sv,35 F2

Ft- - LENS F2
- Í,ENS F3
- IJENS F4
i LENS F5
- Í,ENS F6

-----'t

LENS À1
LENS 81
LENS 82
LENS B3
ÀDO D.H. Cl
ODB C1
Quick Cs
Gravenz. C3
Quick D1
LENS D2
BSC' 68 D2

-t

0
0
5
5
1
2
0
3
1
I
0
0
0

'8
3
1
I
5
0

1
3
0
0

vtJc À1
vuc 81
H.v.Hol1and 81
.lAc B1
IENS C1
lnus tà , -. .
IJENS C3 . '
LENS C4 -.

LENS D1 . ..- .
FuIL Speed Dl
LENS D2
I,ENS D3
Concordia D2 _:
DEVJO El ..
RKÀVV, F:2 . 

,

osc Ei : .'
Quick E6 : ,'vcs,E6 .. .

LENS F1 '.- . ..'

je bent een RUND
'. . als Je met

. I,yra D4
LENS D5

., LENS E1
LENS E2
LENS E3
IIENS E4

I LENS ES
RÀVÀ FI

VUURWERK
L-------

lf ERSLAGEN (het ts e! bltjfÈ uoeiltJ-
!t k) >>>>> daE is heE zeker. HeE stond
' ,o duiclelijk in de vorige LENs-revue

daÈ er, i.v.m. ale hoeveelheid kopy, GEEN
jeugdverslagen zouden worden gepubliceeral. -

Hat scheLsEe onze verbazing.dat de redak- '
Eiebrievenbus bedolven werd orlder versla-
gen. veel onbegrip naEuurlijk. Op onze
vraag of men heE kranEje we1 goed_. lee§E,
werd sEeevast geantwoord: 'IR nieE'. Ja
daar kunnen wij niets aan doen. De versla-
gen verdwenen derhalve heLaas in heÈ 'ronde
archieE' .(=de prullenbak) . voor de goede
orde vermelden wij. dat pas volgend jaar e!
weer verslagen kunnen worden aangeleve-rd.
Dit. dienen GEEN z.g. inhaalverslage-n te
zíjn. .

-de LENS-revue

Iay-out / graÍische vormgeving:
C.J. Altlng.en A.C.l. Miltenburg i

Íeproduktie: LENS-huisdrukkerii
realisatie: M. van Zllflrout
verwerking: woensdagochtendklub
oplage: ó00

de redaktie
i.

- 12 - ae Lwsnevut' da volgsnde .reulra valt pas op 9 janua 199,7 in de bus
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wenst alle leden
donateurs
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alle ieurg{syelers
wensen iedereen

kerstdagen en
een sportie 1997
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. DE LENSREVUE

weekblad van de voetbalvereníging LENS

7Oe jaaryang, nummer : 78

12 december 1996

opgericht
18 december 1920

LENS

l'
ALGEMEEN SEKBETARIAAÏTERREIN en KLUBGEBoUW

Sponcomplsx'Escamp l"
HengololaEn 6OO

tol.: (070) 366 13 14

SEKO i sonio.enoÍdslina
SonioÍon zondBg / z€al
W.J.M. H6ijn€n, t€1.: (O70) 346 1O 88
G.J. van dor Kleii, tcl.: (o174) 41 81 49

SenioÍen Zatsídag
'" J.c. Ham, tel.r (070) 367 90 87

DAKO : damosotdelinq '
moj. K. Muns. tol.; (07o) 397 54 59

JUKO : ieuodafdolinq
P.J,M. v.d. stoon, tel.: (o70) 397 Ol 54

KONTRIBUTIE BETALING

: P,F. GÍens
Rogontossolaan 49
2502 CN Den Haag

tol.: (o7o) 363 54 18

REOAKTIE:
Arc.J, Miltonburg, t6l.: loTo) 321 32 85
C.J. Ahing, t6l.: (0701 389 98 75 .'

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. K6mp6rman, tél.t lo174t 212802

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hook, tol.: (o182) 521353
H. Kooyenga, tel.: (0701 397 72 94

POST-bank :

RABO-bank :

33871 1 '
129924229

TRAINERS:
P. Bos, tel.: (o7OI 368 03 62
E.V. Gans. tol.: (o7o) 397 55 59

BARKO : Baíkommissic
mn, B.P, Bruijstens, t6l.: (070) 397 97 22

ÀKKO: Akko ati6kommissis
w.J.lvl. Hèljnen, tel.: (o7o) 346 10 88

EKo : Evenoóont6ntdàÈissio
mw D. van Strion, tol.: (070, 361 52 OB

De gezellige decemberfeestdagen staan weer voor de deur en dat heeft consequenties voor het
' 
verschijnen van de LENS-revue, Dit jaar vallen de feestdagen voor de redaktie wel heel erg ongun-

stig en in overleg met het bestuur. is'besloten om de LAATSTE Revue voor dit jaar te maken op

MAANDAG 16 december a.s..

DAT ZAL EEN CLT'BBLAD WORDEN VOOR DRIE WEKEN !!!!

Aan de eerswolgende LENS-revue woidt pas door uw redaktie gewerkt op: MAANDAG 6 j4nuari

. 1997 en valt in de brievenbus of op de mat op donderdag 9 januari tr997.

- Ilepgelolaan 981, 2544 GG Dm Haag '

DIENSTMEDEDELING

Deze week nieE het gebruikelijke re-
daktiepraat.je. Door drukke werkzaamhe-
den elders gras heE niet mogelijk om op
tijd een stukje Ee produceren.

vAN On nnntxrti
Lever uw kop[i vóór maaridag in :

wijzigingen tot maandagavond mogel[ik !

TflTERSTE INLEVERTERMUN KOPU :
maandag Z).|X) uur in het kiubgebouw
wedídjdverslagen : zondag 16,00 uur

e-mail :. amlltenb@worldacctss.nl

F'AX: $70)32Lt2Es
(zatq-, zon- en maandag +)

t op maandag tot 18.30 uur te b€reiken

n belangrijke diensËmededel ing
heE aanleveren van kopy voor -
verschijnen van de LENS-ïèvue
komende feestdagen

We
in
en

lee
zake
heE

tde
- Een vriendelijk verzoek aan

een ieder om hiervan goede
noEa Ee nemen.

Bij voorbaaE danken wij u
voor ue, medewerking. uw redaldie

1
\ltlas ?0 lecenoer: KLAVERJAS' en JOKERovond in 'Wate oo' Ae LENSREVUE'
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VOOBZITTER :

J.G. Colpa
Tel.: (O7O) 394 19 74

LID (VICE-VOOBZITTER}

W,J.M. Hoijnen
Tet. : (O70) 348 10 88

I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
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I
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I
I
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SEXBETARIS:
P.F. Gíons
Tel. : (O7O) 363 54 18

LID:
P.J.M. van dan Stoen
Tel. : (o7O) 397 ol 54

PENNINGMEESTER:
6.J. van dor Klcij

' Tel.: (0174) 41 81 49

I 
' 

ERSCHIJNING LENSREVUE >>>>> MEE,

lf a" redaktie is afgesproken <iat we
s proberen om slechEs 1 LENS-revue Ee
laten verschijnen tussen 16 december en
5 ianuari. Dit beEekent dat kopy voor
dele Í,ENS-rewue uiLerlijk maandag 16
deceÍrber voor 20.OO uur bij de redaktie
moeE ziin. Kan het eerder dan heeft. de
redakcié dit naEuurlijk bijzonder graag.

t wordt er door de KNVB woor 4 en 5 janua-
- ri een volledig programma vasEgesteld ,.

dan zijn wij waarschijnlijk gedwongen. om
wan dit plan af te wijken en moeE er
alsnog eèn extra IJENS-revue uit.komen.
Meer nieuws volgE z.s.m.

À LUBGEBoUW GESLoTEN >>>>> van

t il,ff :;::;'n:(ï"3l":ïi*l:IuÈ",i1=
mers nieE getraind -en gevoeEbald in deze
periode. Op t januari openen wij onze
àeuren *eei voàr de Ni ewj aarsrecept ie
welke naEuurlijk (weer) voorafgegaan
wordE door de wed§Erljd LENS 1 - OUD

LENS om L3.OO uur. Meer nieuws in de
volgende lrENs-revue.' _ .-l

lrl OEf TES VAN HET VELD ,,,,, nog-

rz il:l::"':il :i 
j 

"ff :'.::1,,:::,,ffi"Í"
de Eraining at de doeltjes van heE derde
veld Ee halen. Ook de afgelopen weken
kon de gemeenÈe heE veld nieE op omdaE
er vele-doeltjes in de weg stonden: DiE
is heel vervefend want o.a. het. rol-
len/slepen van het veld is dan niee mo-
gelijk. HeE resultaaÉ is een'zeer hobbe-
1ig veld en onEevreden spelers.

I

:Ëj
.lr.

sPoRT 7. Oai hèc ,o ton
1open. . Ja, zij hadden
geen club van Honderd.

{ anH

?

f ENs - RoaDENBURG ,,,,, zondas '
I - "."- sDeelt LENS r <ie chuisweri- '"

= 
;E;ijd'Eegen Roodenburg. wij slui-

Èen ons aàn bij de oproep van de redak-
tie van vorige week en vragen de echte
LENS-supportèrs om-naar LENS 1 te blij-
ven komèn kijken ook aI vallen de resul-
Eaten Eot nu Eoe tegen. De uiEwedstrijd
bi'i Roodenburq leverde een gelijkspel
ool ers l,sus iu de kansen eens echE gaat
bànutten en wat. mlnder makkelijk de
doelpunten weggeeft dan zit er besE een* overwinning in. DaE vril iedere lENSsup-
porEers toóh van dichtbij mee maken. De

wedstrijd beginE om 14.00 uur en naEuur-
liik is er wèer een voorwedstrijd E.w-
f,eÍS Cz tegen Roodenburg c2 om 12.00
uur. Kees íut veïzorgE de loEerij en

I

À.s. zondag voor de ,

EhuiswedsErijd tegen
Roodenburg is er de 

,

inmiddels yertÍouwde
Club-meeting. vanaf
13.15 uur is er weer
een heerlijk kopje kof-

'fÏe met het verErouwde koekjé. club van
Honderd leden zíjn ook uitgenodigd voor
vrijdag 2O decerÈer ióm bij de .selectie-
avond aanweziq Ee zijn. Nadere bekendma-
kingen" zullen nog volgen.

UiEspraak van de week: 'Een goede wil'
sTechË elk geschíL.' ,

Gegroet , 
-

Henk HoÉpenbrouwers
tel, (070) 3250799

,, rr'tÉ*l'rtlrï' "''o'
É

lbor au ltrndet* at lanilhlntÍaxrl 
.

'rI
drN tuuí uu bÍi€fprDicÍ. ri\trkJrrtiÈr. trk rÍ<n. (nïÈtrnn,cn. veitincku:nies

en Íw rÍn,$-. j'n,ilcunr- cn AclxnÍ(Èkunjë\ kLrnr ri rrij-ons rciicht-'

t,r&rr.,'4Lr,rrs! ör,.r"-[d.rÀs ö,d{,r,,.,,:$h,t:

j

Ë
ct-

2 - 'ae LtNsngvuE' woensdag 1 januad : nieuwiaarcrcceptla

,roop en Gerard sÈaan klaar met de over-
. heeilljke erwt,ensoep en .(broodjes)
' worst..

iàt ,onaag op rJENs.



,:,, ''t . LEDENÍOUTATIES novemhet-1996 ;
Nieuwe Íeden: l:. -

27a2 c.A.P. Bakker, sEzo, or-oe-igg+, Loenenseplein' 7 t 2514 Rv Den Haag, tseI' 364?ooo
3680 D,J.F.H Kock, F, 25-09-1991, Ilertenrade 54, 2544 lIH Den Haag, t'eI' 06-5468345s
358L G.R. Eif,laar, E, 2o-o6-Lgal , DieverEtraaE 52, 2545 TN Den Haag' ÈeI' 3298055
ieÀà',r. raU."rr, c, 01-05-1984, zonneoord 34, 2s44 Ko Deh.Haag, Le!' 32!L426
3683B.s.D.Pereira,DÀMEs,"17-o4;1982;Fa].ck6traaL.221-,,2575KP.DeirHaag..
iàÀ+ r.l. a..yi., À, oà-04-19?9, schoutendreef t22t 2s4z 1P Den gaag, teL' 32138os
3685 H. Ilabibi, E, o7-01-L9Ai, MaassbraaE 215, 25L5 ÀÀ .Den Haag,-teL' 3830693
ièÀe n. nijf..r", í, ].t-og':'sg1, Dalveen 25, 2544 sB Den Haag, tel' 32925s3
3687 G. Riikers, P, 17-09-1991, Dalveen 25t 2544 sB Den Haag, ÈeI' 3292ss3-
3688 G. Ch;mnan, F, 04-09-1991, J. MaeseneEstraat 35, 2551 XK Den llaag, Ee\' 325329'? ''
3689 K. Faik, D, o?-01-1986,. Plantenoord 52, 2544 KN Den Haag, teL' 3668525
àÈió u.o. Michaioliakoe, p, ó+-oz.tggr, Dr.c.H. de GrooÈsbraat 16, 2ss2 ML Den Haag te1. 3978481
3691 R. v.d. Berg, F, 3L-L2-!989t DeAensvaartsweg 615, 2545 DJ Den Haag
3692 J.,r.H.À. Boiindeert, SEZO, 3o-04-19?2, SEuwstsraats 19, 25L6 TB Den Haag Èe1' 06-52682440
3693 M. ,ronhbi-r1l, sEzo, 20-04'1967., Noorderbeekd!,ar€etraat a, 2562 Xs Den Haag
3694 s. ÀbdoèIkhan, B, 05-08-1941, KockÉÈraaÈ 49, 257]- TB Den Haag, ÈeI' 3462808
3695 s.M,, Àinoel, E, 23-og-79a7, Pachter6dreef 6a, 2542 xJ Den llaag, t-el. 3213682 - '

Segg a. Àbaurhaman, À, Lg-LO-L91g, Jonkersdreef 34, 2542 XC Den Haag
wii zioind lidhaatschaD :

tt'll n.gt van lYijngaarden van sEzo naar Ns
Àdreswi i ziqinq:
,r33 H. Koo'/enga w9rdts Dr. J. PresBer6Eraats 66, 2552 LN Den Itaag, LeI.3977294
3063 ,.r, Pronk vrordt Menninck6traat 10o, 2583 BT Den Haag, tèI. 3551565
3211- À.G. Zuppelli vrordE Hoog BuurloosclaaE 99' 2513 HX Den Haag, tseI' 3460793
32s3 H.F. v.d. Spiegel wordts ÀpeldoornÈelaan 322,- 2573 I'Z Den Haag, te1. 3620561
3379 v.IJ.M. glom, wórdt v- Ruysbroekstraat 300, 2531 TR Dèn Haag, te1. 3441388
3611 .D. Vos $ordts v. elburgetiaat 26, 2552 Vl, Den Haag, tse}.. 3910044 " ' -'-

.,,c. de Roode r.rordt L. MazireLlaelr Log,t 2529 zG Den Haag' '
Àfvoeren als lid: . - '' '3140 H.c. Leder 3194 w.K. Í,eder '- 3476 M. Sàwial- '
3489 .7. velderna 3512 M.Í,. stsraub 3563 Y. Baytsek
iiii É.r'Í.-o"iàii .iÈis Ë. -È""aiike . 36os u. Àri 3670 E. Kocak

advenentie '. 3 '

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 14 deceEber

opeden .. Henk en ,Joop

10.00 uur Rina + Jenny de GxooE

13.00 uur Ingrid Bakker + Henk

BITTSPRINGERS GEVRÀÀGD IlI , '

KEITKEN :... - Rina en AniEà

sluiten . .'- Rina

"BAR NIEUWS.

ZOIIDÀG 15 deceuber

,t

openen

10.00 uur

13 .00 uur

KIeine bar

KEUKEN
BIJISPRINGERS

worsEenstand

sluiEen

Eric en Rina

Rein Heidel + Henk + Henk wËhl

.......Leen

,......Nancy
ZIiIN BEREND I I I- .

. . Joop en Gerard

Eric en Rina

hijaa; 2|'decenbu: KLAVERJAS' en JoKERavond in 'waterloo'

\'-\

adreÍrak

Computqrcëntrum

FotokopÍeservice

l{u ook: CANON digilate lotokopie

uoor maillnggemak

Direct Mail

in kleur!

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel, (070)3590707 . Fax (070)3295168

e

s

pr,nÍen vànàcc
9iro',Jt 9tbvcorrtributie- tnnin

UIJ ver rouvrde àdre.; vcor I'lel volled,g veÍwÉlkdn ian irvl mailin js

ae LENSREVIIE' - 3 -



ait de postzgk' tn dti revueaaa

. ... r i

KLAVERJAS- en JOKERAVOND >>>>> "GEzslr,rcmr» attiia
troef" is hèt motto. ook op vrijdag 20 december, de laaEste,

rijs" fa
ij onze
atuÈrIij
achEen w
eze laat

p
b
N
d
d

klaverjas- en jokeravond van dit jaar. DoordaE.er op deze avond in ons
clubgeÉouw ook-een gamblingavond'wordE georganiseerd houden wij'.deze avond
qezeÍlig in de knusée zaal "waterloo". Àfgelopen keer werd eï bij het kLaver-
ju"ser,, -niet. alleen fel gestreden om de- rè pIàats, maar was ook de "Poedel-
;oriet en inzeg van een f;1le strijd. wie,gaaE er deze keer mee vandoor? ook
iokeraars zal men verbeten om de punÈen st.rijden. Wie gaaE er winnen? '
Ë is .. weer een lot.erij met prachtige prijzen. Reden genoeg om Ee komen
ii zo. De aanvanq is 20.00 uur en uw gasEheren, .rÀN & Íos, staan nu ook weer.
sÉe avond wan diÉ jaar garant voor (kaarE)plezier en gezetligheid.'

de redakEie

SeIí@ VooÍ teleÍoo nn mmEís: zte de coloÍoÀ on nao 1

advenende

: J'..SUDMEUER ZONWERING
I'

zuiderparklazn25 DEN HAAG tel.: 323 35 62 :

. ., àt - i',"

de LENS-revue .en'.de fcestdagen,.-
§

INFORMAÍIE over het aanleveren van kopy voor - eh hèt ver§chiinen
van de LENS-revue met de feestdagen verwiizen wii naar blalzlide ll2

Senioren L

WEDSTRIJDPROGRAMMA

- .de redaktie

1."'' 'r.. .

datum tiid thuls ult /í/rsss zddl

wo

vr
wo

18

20

08

-4-'aeLENSREVUE'

2L.00

22 .00

19 .'0 0

MFC 1

HMSH 2

LENS 3

].ENS 1
,1

I,ENS 2 . '

SNOEKIE. 4

41058

4L7 79

dec

dec

Jan

398?1 . Zuidhaghe

'uranlepleln

' .. ifransvaal .

E. van Maanen

eigen - .. .

;eigen'*' t

OPSTELLTNGEN en L\GGING van de SPORTHALLEN ziin BEKEND ' ).

woensdag, januaÍi: nlgu.Wjaarcrc9optle

a

)

L. ,'q 1

n n



Se roren TER DAGa

UITSLAG ]JENS 1 SEMPER ÀTTIUS 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

1 7

veldtiid thuÍsdatum

za 14 dec

za 2l dec

14.30 TE WERVE 1 - I,ENS 1

VR TiT

33703 P. opdam

BIJ AFKEURING

LIGGING

#

*-

Fred Lancel
cerard Sinke

teI .

t.el . :
(010)
(079)

szi sg ao "
352 85 59

- Erainen oE 12.45 uur (ÍIet. À1) ..
- verpllcht afbellen blj rtet kooen tralueB I I

AFSCHRIJVEN.'

TERREIN, 're I"Ierve - v. vredenburchweg 105, Rijswijk, rf1..:. (07ó),399. ?8 13

. ,1

volgende week woensdag 18 december verzoeken wij iedereen te komen Erainen.
af1óop worclt er dan voor een hapje en drankje gezorgd. S.v.p. zatetdag .
doorgeven of je wel of nieÈ komË. . .

:.' -, 1,., ...: .

hoewel het afgelopen zaterdag aan a1le aansezigen is medegedeeld, vermeld !k
hierbÍj voor degene die niet aanwezig waren,'dat wij m.í.v. aansEaande
zaLerdag bij afkeuringen voórE-aan met de À-jeugd zullen tïainen o.I.v. ons
aller hndre. Aanvangst ijd 12.45 uur. Het afbellen'blijft verPlicht I

Na

*

*

Naar aanleiding van de opmerking van afgelopen week van de redacEie wi1 ik
stechts één ding opmerken:.'bii ons is er Èenminste sprake van een overeen-
komst.' ToE hier en nieE verderl

door waE 'cromunicaÈie' wordt. het verslag van afgelopen zaterdag in de

PETER KAOI,

@ Senioren ZONDAG
..IIITSLAGEN.\

VOORBURG
LENS 2
GONÀ 3
RKSVMI 5
ÍJENS 5
IJENS 6
LENS 7'
TAURUS 8

1
2
I
2
5
4
L
2

- I,ENS 1 :
- FOREHOI.TE
-ÍENS3:
- LENS 4

- DSO 8
- DUNO 4
- .I,ENS 8

-2
-1
-0
-4
-3
-0
-'4
-2

aiOag'ZO decena*: KLAVERJAS- on JOKERavond in 'Watetloo'

WnderVelde
ïVermie dà"a*

vHlnlzRs

Zrnkwert 27 ":
2544 EC Den Haag
Td.. 070-166ll14 '
Fax,z O7O-1675391

Zoctc]mGcÍ
' Tel.z O79-16lo2ll

ti 'd8 LENSREVTIE', - 5 -



w E D S T R:l,J D P q o G R A-M M A.
veldteÍultdatum tiid thuls

14.00
r1.00
11.00
11.00
10.00
12.00

ROODENBURG
IENS 2 .

HMC 2
TEDO 2
IJENS ,.5 - 

'.
LENS 6
VR I.r ''

HBS 12

5591
7306
9L57
9420
10475 ,
12190

: zo 15., dec I,ENS 1
SVI,V 1
LENS 3
Í,ENS 4
CEI,ERÍTAS 4
GR.WIT'58 4
I,ENS 7

Hageman
Kortekaas
Dekker - .
Uiterdijk

N.
N.

wezenberg -'

Lens
N.
N.

iI
c
J
À
N
N

50
88
30
15
33

15
10
i7
p4
03

'325
346
323
361

- 390

s5
s6
s7
S844ï

I. r
1.:
1.:

1 1
I

3,
l
I

i

2/3

I,UGDUNT]M 1 ]

TEYI.INGEN 2
VIOS 5
DUINDORP SV 6

5s61 ._ J.' '7264 C."' vriends. N., BEKER N.

46724 . N.N.14 .00 LENS I

zo 22 dec

r,ENs 3; ' 4, 6' el 'I

BIJ ALGEHELE AFKEURING:

,OPS'TEI.LINGEN,

ÍJENS 1
LENS 4

AFSCHRIJVEN
t,

LENS 4
, LEN

LEN- r,Bu
à. LE_N

. vR IaI 'i.,

SCHEVENINGEN 1- LENS 1 .'
SCHBVENINGEN 2 - ],ENS 2.- '"
Overige elfEallen TRÀINEN

14.0
1r-.0
11.0
14.0

s1
s5
S8

OL
OIJ
OL
OL

EN
EN
EN
EN

l-
1

2/3
2-

,I.'-;-

1

14 .00
11.00
11.00

uur
ulrr
uur

r/m 3
r/m I

worden door de trainers bekend gemaakt.
als bekend l

A- de Groot
w. Heijnen
F. sekeris
R. scholten
z. Gun!ör. .

. Eel.
tel .- Eel.

i. . EeJ-.', Èel.

(070I
. (070)
(070)
(079)
(070)

kontahtpèraooE

,LIGGING VAN DE TERREINEN

'Se[1or€n zondag. !. w1I Eeljnen
.. Gorard. v.d. KI€1J -
w€d8trijddag : BerÈ vlerlLng

.lul. v. SE.olberglaan voorschoEen
Leyweg Den Haag
BsèamÉ I . cerrein spoorwijk

Te
TE
íe

(070) 346 X0 88
l0a7 41 41 8L .49
06 54 67 31 54

svLv'. .:
CELERITAS i
GR. WIT' 58 ':

te1
tel
te]

(071) 561. 49 21
(00174 ) 29s.1s1
(070) 366 25 34

".O O G G E T U I G EN S C H RIJ V E N door Paul v. d. sEeen

ttec levLrde IENS in de vijfEigsEe minuuE een gelijkspel op (1-1) en
vóónÈunc - LENS werd. afgelopen zondag in de vijft.igsEe minuut afgesloten
mèc de tweede treffer vàn vóorburg (2-2\ . \eà geheel onnodig gelijkspel.
Daar was iedereen heE wel over eens. LENS begon goed en kreeg aI snel
via Ivel een goede kanè.'Helaas zijn linker bleek nieE zo sterk. Kort
daarna bleek ziin rechEer we1 goed t.e werken. Een snel genomen corner
verraste de nog naast zijn doel staande voorburgkeeper en de bal gi-ng er
i" Éàn Èee. in-O - 1. gè]aas was heE weer snel 1-1 na nieE att'enc -

i..ààien in onze achtserhoede. Dit was de rusEst.and. Na rust. was het. s1echE

"àÀËUàia. 
en veel kansen creëerde. Michel, Barry, Ivel en fsmael o.'a. wisÈen

nàC niet Ee vinden. Toch kwam IJENS op een 1-2 voorsprong en weer $ras het Í
;i; ;;;à doorqinq en de. bal beheersL intikEe- ook daarna had r'ENs heE defi
["""Ë" Àufe" íaai tret bleef I-2 tog de vijft.igsÈe minuut. Voorburg mochE e
r,è*er, op 25 meter rechE voor'de goal. Geen LENs-muurLje ?????2?? en 2-2 op

"àài"Uóia.'W"g 
a1s'voxige week wèer onnodig punEen weggegeven en de situaE

ranglijst. blijft heel piecair- winnen is het advies' succes !!!

í

:

da
rh
mch
af

ie

de

E
et
aran

trap

.l

s LENS
echEe

ve1 Ra
nitief
en vri
het

ie op

-6-'dàLENSREVUE' woensdag 1 ldnudi: nieuwiaaisrecaptio
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advcnrntle

VOOR AL ITW

pottm & Yszen ".
bloemíu§es

bezorging door B.herl Dcn Haag cn oÍlstÍekeí/s,oo

Tet.: (070) 347 16 15

planten
rouwarrangemeDletr

'm&Jci fleurïteresiastraat 397

bloemerr
bruidswerken

BESTEL NU TIW KERSTSTUKJES. (hadgemaakt en in diverse prijsl.Jasseu)- 
I O% taat naaÍ V.V' LENSbeÍttllin8tn boven floo,oo grads thukberogd

DAMES Voet al Nieuws
IRAINING: wijdagavond van 18.15 uur tot 19.30 uur
AFSCHRf,MN: trftistel Muns, tel.: (070) 397 54 59

de thuiswedstrijden worden .-e.9lg.
veld 3

UITSLAGIEN) , SEP 1- I,ENS 1 :.
. ,J ". WEDSTBIJDPROGRAMMA DAMES

6 0

t datum ttid thuis - uit scheid achter vefzamelen

zo 15 dec

zo 22 dec

14.00 RKDEO 1

L4,00 r,ENs 1

Í,ENS T

scHevewrÀrcÈN r

JUIí@

20 Beker r,rest 3

:-7622 N.N.

'J.2 .30

13.30

VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleideÍ A en B jeugd: Paul van den Steen-, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

HooÍdleideÍ

HooÍdleider

C-jeugd:

E-jeugdr

HooÍdÍeider

Hoofdleider

D-jeugd:

F-jeugd:

Ruud Vereecken . .

telefoon: 391 04 89 .

Leo Straub
tslefoon: OG 54 64 57 67

HarÍy teÍ Linden
teleÍoon: OG 52 706 1 56
Ruud van Herp
telefoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstÍiiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond vooÍ de wedstrijd :

tussen 18.00 en 19.00 uur, bij de desbetroffende hoofdleider.
'' ' ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, teleÍoon 366 13 14

(zaterdags vanaf 08.o0 uur en dooÍdeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor veriameltijd)

.{
Aíbellen lraininqen: + 45 minuten toor aanvang van de training, alleen op LENS, teleÍoon 366 1 3 l4
Vraoen/problemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl

? Bel bÍ twijfel op zaterd na 08.t8 uur naar de LENS-aÍkeuri (070) 367 05 22e

wijdag 20 december: KLAVERJAS- on JOKERovond in 'wdtarloo' 7'do LENSREVUE'



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

elítal ddtum aanvanq teoenstandct uitlthuis veldltenein sam.k LENS '

'-" thuisÀ 1 14 dec 14.30

14 dec
14 dec
14 dec

12.00
14.30
14.30

wË'ar
Vt,C B1
H. v.
JAC 81

v 1 .,. . . 13.30

thuis
Ehuis
thuis
uit
uit

thuis
uit.
ur.L

11.00
14. 00
14.00

v1
v3

\.V 2

B1
B2
B3
c1
c2
óà
c4

14 dec
14 dec

13.00
10.15
11. 15
12.00
08.30

10.00
08 .45
r-0. 00
09 .45
l-1 .30

auEo)
auto)

auEo)
auto)

(auto)

(auEo)
(auto)

14 dec
14 dec
15 dec
14 dec
l-4 dec'

14.30
11.30
12 .00
13.00
09.30

dec
dec
dec

t 1.30
09.30
11.30
11.00
12.00

Holland Bl

ADO Den Haag C1
ODB C1 :
RooalerÈurg C2 .
Quíck C5
Gravenzande sv C3

Quick D1
Ful1 Speed D1
BSC', 68 D2
Lyra D4 .
Concordia D2

DEV.JO E1
RKAVV E2 , .

osc E1
Quick E6
vcs E6 '. i *.

. zuiderpark
ÀIbardasÈraaE
voorwedBtrlJ al

Sav. Lohmanlaan
cem. sp. park

Sav. Lohmanlaan
v3

. Bent.huÍzen

. De Lierv3.

: . .Hourwijk ". i.
Hoge Bomen/Naaldwijk

NooÈdorp
. J. v. BeersstraaE
. MadesEeij n
. -Brienenlaan /w' naar

D1
D2
D3
D4
D5í,
E1
E3
E4
E5

F2
F3
F5
F6

14
1A
l4

. .14

.74

. 14

..' 14

. .14

dec
dec
dec
dec
dec

09.30
09.30
11. r5
11. L5
13.00

2

2

2

v
09.00
09.00
10.45
10.45
12.30

14 dec
14 dec
14 dec
14 dec
t4 dec
l-4 dec

10.30
11.00
10.00
10.00
09.30
09.30

uiE
uit
uit
uit
uit
uit.

09.30
10.00
08 .45
09.00
08.30
08.15

(auEo)
(auto)
(auto)

,( auta)
( auto )
(auto)

RÀVÀ F1
wesElandia Fl
RKDEO F1
Laakkwartier F5
GDÀ F5

BIJZONDERHEDEN,
aanwezig van de jeugdkommissie op zaterdag 14 deceftÈer

P. v.d- Steén, t. Strau.b en B. Vierung

lees onderst.aande kopy eens GoED door

zijn er wragen,/opmerkingen neern dan 'a-avonda komEakE op de
hoofdleider

# opsÈellingen a1s vorige week met uitzondering van

LENS 81: zonder P. Knorr "' :-- . ' .. i
MEE F. GASMi,zonder L.wormer'. '
zonder H. Prika.;;à;; l' i. v"iéé.r."ii (seschörsr.)
zonder E,TerÍones..' "-'eerste heLfE geschorst: ' :

À. Badal, B. Groenveld, S. Kalicharan,
Eweede heIft. geschoïst:

N. Norde, S. Sam1al, T. vÍs
meE A. Bekdur
met S . Baran, D. Donkers en F.Sonmez

*

*
*-o

0

0
0
0
0
0

I,ENS
IJENS..I,ENS

. I,ENS
, L'ENS

t2.
n?.
DI
D3:
D5

0
0

I.ENS F5
LrENS F6:

de LENS-revue en de feestdagen

INFORIIATIE over het aanleveÍen van kopy voor'en het verschiinen
van de LENS:revue met de feestda$en verwiizen wii naar bladziide l12
van deze rewe. de redaktie
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AFGEKEURD OF NIET.

Om t.e weEen of heE voetbaflen doorgaat gelden voorEaan ondersÈaantle 'règels 
:

.verzamel je voor Og.is uur dan heeft'betten gèen zin. Kom naar IJBNS toe en is het1)

,l
voetballen afgekeuid dan gaat
Verzamel je na 08,15 uur dan zje wedst.rijd doorgaaE. .of niet

je
iJ
t.

lelder met. jullie t.rainen.
n er drie mogefijkheden oni Ee v,eten Ee komen of
w! .

de afkeuringsE elefoon van LENS: 3670522 (na 08.15
de afkeurings Èe lefoon van de KÀMB: 05 - 35015090
Infot.huis op w t.eleÈextpagina 603 (na 08.45 uur)

uur)

Bij algehelè afkeuring van het kompeE iEieprogramma hebben we een §chaduw-programma bij
Quick afgesproken vooï veel ceams. ouick heefE uitstekende velden en a1s het komplece
kompet iE Íeprogramma is afgekeuxd dan kan je daar vaak Èoch voetballen. De E.eamg die
niet bij Quick spelen die gaan trainen.

SCHADUW PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD voor 14 december
t"

elÍIal ddtum adnveno laoenslander vdld/tetrein sam.k LENS

B1
B2
B3
C1
c2
c3
c4
D1
D2
D3,4,5
E\ ,2
E3
É4.

F1
F2.

14 dec
14 dec

13.30
12.00
13.30

Oiick À1
TRÀINEN
Quick 83
VRIJ
uurcJ( cl-
TRÀINEN
ouick C5
V R .I,,
ouick D1
Quick D3
TRÀ]NEN
T!ÀTNEN
Quick E4

Lohmanlaan
tENS

l,ohmanlaan

l,ohmanlaan
LENS

Lohmanlaan

LohmanLaan
Lohmanlaan
],ENS
I,ENS
Lohmanlaan
Lohmanlaan
Lohmanlaan
L,ohmanlaari
Lohmanlaan

12.30 (Quick)
11 .4! .

12.30 (Quick)

11.00 (aut.o)
10.00
11.00 (auto)

Qu
Qu
au
Ou

14
L4
L4
t4
1L
L4
t4
L4
14
r4
L4
L4
14
L4
14

dec
dec.
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec

L2 -15
10 .'00
12.15

11.00
11,00
10.00
09.00
10.00
10.00
10.00
09.00
09.00

10.00
10.00
10.00
09.00
09.00
09,00
09.00
08.30
08.30

(auto)
(auEo)

uit- thuis
uit

-. uiE
uit

Ehuis
thuis
, uit-uit

r.iiE
uic
uiE

Saw.

Sav.

. uiE
chuis
uit

Sav.
:sav.

Sav.
Sav.

Sav.
Sav.
Saw.
Sav .

Sav .

(auto)
E5
E11
F4
F5

ick
ick
ick
ick

(auto)
(auEo)-
(aut o)
(auEo)

MeE de leiders van de F3 b/D F6
tijd van de kompet i t.iewedstri j d.
ergens trainen. Kom dus allemaal

1S

I

afgesproken dat ze a
ij afkeuring gaan de
It

lEijd verzamelen op de verzame]-
leiders zeff met hun Eeams

hA

w

KEEPERSNTEUWS ,rtrr de taat.ste keeperstraining van dit jaar wordE .

gegeven op MÀÀuDÀG 16 decernber. De eersL voLgende training is op f,$ÀNbÀc
13 januari .1997.

ï

Hans van Rij Ehoven

RAINERSBIJEENKOMST >rr>> op maandag 16 decenÈer veïwachE de jeugdkommissie de
onderstaande trainers op LENS van 19.00 t./m 20,15 uur:

. À. v. Blit.Eerswijk, C.Gielen, Z.Gungor, R.v.Herp. P.HoeE
À,LeÈsch, !Í. ter Linden, R.IJiotard en l,.SLraub.

D OODENBURG, DE VOORWEDSTRIJD EN DE SPELER VAN DE WEEK ),,,; zondas
It\ speelt. LENS I t.huis Èegen Roodenburg om 14.00 uur. Natuurlijk verwachten erij ereer.:-- veel supporEers van LENS. Kom gerust aI om 12.00 uur naar LENS want LENS C2 speelt.
dan de voorwedsErijd tegen Roodenburg C2. Na afloop op de foto met. LENS 1en de speler
van de vreek mag nog op de foEo meE zijn favoriete speler. NaEuurlijk is er ook weer een
loterij en echE koud hoef .je heE nieÈ te krijgen wanÈ er is. voldoende erwtensoèp en ook
zijn ei o.a. broodjes worst te koop. Tot. zondag langs de lijn op Í,ENS.,:

EGBLTJVERS Z\JN ONSPORTTEF lt! '>>>>> ook afgelopen zaEerdag bleven er weer veel
speldrs weg zonder af te bellen. zÏek,te vroeg,buiEen de sEad eEc. a1lemaa1 geen
redenen om zonder af È.e bellen weg Ee blijven. Í,ENS D5 spande helemaal de kroon

vrant bij dit e1ftal waE'om 07.30 uur rÍtoesE werzamelen bleven maar liefsE 5 spelers weg
zondei af Ee beIlen. Het resulEaat was dat D5 met acht. spelers moest gaan spelen en -
EochmaarmeEs1echEs3-0ver1oor.KeurigvandezeSpeIersmaarzeers1apen,,'>>>>>

vrijddg 20 dacamber: KLAVERJAS- on JOKERavond In'Watorloo' .
., 
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*>>>>> onsportief van de wegblijvers. ÀI1e wegblijvers krijgen van ons een "eervolle,'vermelding in deze LENSrevue, zaterdag een sÈrafreservebeurE en bij herhaling kan heE
Iidmaatschap opgezegd worden. De.wegblijvers waren:

.K.e1 Bouyoufi (82), r.,Jahangir (Ca), K.Faik (D3), À.Bada1, B.croenveId, S.Ka1i-
charan,'N.Norde, S.Samlal en T.vis (allen D5), N.Essiad, R,Rasta en O.Uial

. , (aIlen E3), S.Àinoe1 en G. ChaÍnman (beide E5) en C.Sonmez (F3).

Wij verzoeken de ouders/spelers konEakt. op Ée nemen met de hoofdlèider als diÈ nog nieE
is gedaan.

G EEN WEDSTRIJDVERSLAGEN INLEVEREN >>>>> aangezien de volgende LrNsrevue een
revue wordE voor drie weken, meL veel kopy op heE laatsE.e ogenblik, vragen wij
aIle leiders om deze.keer.geen weds E.rij dvers lag in te leveren. .Ook van de

eredstrijden die vastgesteld sEaan voor zaE.erdag.22 deceÍnber kunnen er geen wedsErijd-
verslagen ingeleverd worden omdat de eerstvolgende LENSrevue na 22 decemller pas weer op
9 januari in de bus valE. -

.l
_ advertntie

IT.
&

U Í

óVERSLAGEN

UITSLAGEN

U vindt bij ons
een prima ,
ingespeeld
team

Rabobank
Den Haag en Omgevint

'Quick À1 .

Scheven. B1
DHO 84 .:
DSVP 82 ,'
LENS C1 *
LENS C2
LÈNs CA ,
IENS C4
RKÀW D1
DHC D2
I,ENS D3
LENS D4
DSO D11
HVV E1
Lakwa E2
Lakwa E3 " j

i-''V. -Delf E E4,
KMD E3
LENS F1
LENS- F2
LENS F3
LENS F4
LENS F5
LENS F6

LENS À1 .....
LENS 81
LENS 82
LENS 83
FeÍjenoord Àv C1
cromvlieÈ c1
DI{O C5
H. v. Hofland C2

I,ENS D2
scheven. D3 .
Loogduien D4
LENS D5
LENS E2
IJENS E2
IJENS E3
LENS E4. .t . . -'
LENS E5
wc F1
VEI,O F3
vcs F5
we6Ekandià FB
Lakwa F5
Hoekse Boys F3

0
0
0

5

0
2
0
4
1

0
5
4
3
1
6
2
0
1
3

2

1

8
4
6
3

.0
4
6
4
1
3
6
7

2
1
5
4

10
0
6

10

4
9

l:

VERSLAG-EN.

*r,sts cZ - Cionvltet ir'(l-Z)*
..t,..

We beqonnen de ie helft goed, daardoor
stond-C. onder,druk maar ongeveer 15 min
na heÈ begin kwamèn r'te Eoch 1-O achter ' 'i
maar lacei iierd 'Robbie in heE sErafschop-

gebied onderuit gelegd en daardoor kwamen
we door sabastiaah op (i-1) maar laEer
'voor rust werd heE (1-2) en zo gingen we
de rusE in een kwarEier laEer gingen we

.het veld op we begonhen slecht maar Later
kwam Rangel in acEie en hij scoorde (2-2\
C. deed nieÈs meer eir, nog ieEs later kwam
Robbie in acEie en gafeen mooie voorzeE op
maat daardoor scoorde Dalcan via de keeper
(3-2) en vlak voortijd schoot Robbert op
heE goal en scoorde, (4-2) en iets laEer
kreeg Raumon de ba1 met een sÈuiter en van
hée1 ver sshie,t.hij yia Qe keeper op de

öLENS C4 . s. v no1laid C2 14-21*" door: Ricardo (keeDer)

pà re neitt was niet'zo goed.'' En'daarom
, kwamen we achEer meÈ. 1:0, maar vre vochten
terug en heE Í{rerd I-1. De EegensEander
kwam nog voor met 2-L. zo gingen we de

'rust in. De 2e helfE $rerd er beEer gevoeE-
- bald waardoor heE uit. eindelijk 4-2 weró.
. voor LENS. E6Ír woordje vaÍr de leLde!: .Ia

jongens de regels worden weer aan ge-
scherpt. zelfs nu waren'er.èen paar.die

, nieÈ op t.ijd konden zijn wat betekende dat
zij reserve sÈonden. Graag wil ik oèk we-

. tsen als je NIET komt. BEL DÀN ÀF. HeE is
een kleine moeite en heÈ elftal weet waar
het aan Èoe is.

verslagen d,oor speTer(tje) a zeTf
geschreven zijn ganerkt meE een
* en worden d.oor one TetEerlijk
overgenomen .

de redaktie

door NIELS
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IJENS D3 SchevanLngerr D3 (6-1)
door GUUS v. OORT sr..- . ".-........--_-----:-

"EENS D4 - Loosdulnen. D4 (7-3) door HÀÀRY

. Een paar jongens hadden de LENS Revue nÍetgoed gelezen en kwamen, na opgebeld tezijn, rijkelijk te IaaE. Ons.éIfral werd
daarom door elkaar gehussetd wat heE team_verband nieE Èen goeCe kwam. celukkig zijnde jongens individueel goed, waardooi D3". de parÈij toch naar zich toe trok. Kavish' op wie wij een beroep deden i.v.m. de làa_
t.komers, heb ik nu eens goed kunnen bekij_

. ken. Nou, die speelde een prima (halve) '
!,redsErijd. BedankE jongen.-Khalid opende '
de score 1-0. Ranno slaloÍnE fraai dóor dedefensie van Scheveningen, maar loopt danvast. Khalid pikt nog net de baI op en
zorgE voor 2-0. Daar gaaE Volkan a1leen opavonEuur:3-0. Khalid is weer aan de beurÈ-:
op rechts vanuit een onmogelijke hoek, 4_0. vervolgens een vtoeiende córnbinat.te
vraarbij het halve elftal betrokken is endie door Vokan wordE afgerond 5-0. SneI,' daarna wordt Samir schiE.terend aangespeeld
en heeft hij die hoek voor het uitËie-zen,

. maar de vlag voor buitenspel voorkomt eenfeesEje. Dan is daar weer-Khalid. MeE bui-- t.enkant.schoen 6-0. In de ]aaE.ste minuutredt Scheveningen nog de eer, "6-1. Aan-' voerder was: Jeffrey poncin.

DSO Dl1 - LENS D5 (3-o) door DE TRÀINER

We verzamelden om 02.30 uur en Èoi onzegrote vreugde komen er ÀCET sÉelers opda_genl Íle gaan nog vol goede moéd ricfrting
DSo meE de hoop dat er misschien nog eeipaar ouders rechtstreeks zijn gegaan. Ntef
DUS! ! ! We beginnen goed vol veóhalust aande le helfE. ute verweren ons goed EoE de
LaaEsEe_ minuEen. Toen vielen ér 2 doetpun-
Een.. Teleurgesteld en verslagen gongen werichting kleedkamer, waar de-bovó nàtuur-Iijk de nodige pep-talk van leiàers entïainers te horen kreqen. In de 2e heLft
creèerden we veel grandioze kansen, maarde bal wilde er niet in. ToE overmaat van
ramp kregen we nog een penalty tegen, vJeI_
Ke sporE.t_et door DSO-speler paErick Helder
hoog over werd geschoEen. Toch in de laaE-ste minuut scoorde DSO nummer 3. KÀNJERS
GRÀNDIOOS GESPEELD!! Ouders bedankE voor
heE opkomen enlof afbellen !

E1
s

P

Na 2 weken afkeuringen werd er weer ge-
voeEbald, je kon ook heel goed zien óat '

mijn mannen er zin Ín haddén. Helaas moes_ten rre Ewee Eoppers missen, t.e weten Gary
.(Gekneusde vinger) en Michael t..L (criepi
heren ik hoop jul1ie er volgende week wèer
gewoon bij te zien.- Nu de sredsErijd, het.- vras nieE de eersEe keer daE we Eegen lJoos-
duÍnen moesEen voeEballen diu seiioen,
want. eerder .in. deze competiEie speelden we
een oefen, wedsrrijd tègèn dic efitaf, ài-c-duel eindigdè toen in eèn 6-4 winst voor
onze mannen. Ook deze keer werd het een
zeer 6ooie wedstrijd, meÈ van twee kanten
zeer goed voeEbal. In de eerste helfE spe-
èIde we 4-4-2 díE is het vaste systeem
voor de D4, maar af en toe moet. àen $rel-

. eens waE veranderen. Dit. ook mede door de
tvree z.ieken spelera, ik heb toen gekozen

.voor 4-3-3 met opkomende middenvelders.
ÀIs u naar de stand kijkC kunt. u ook zien
dat diL zijn vïuchten Ëeeft afgeworpen,
klasse gespeeld heren. Er werd ook deze
keer weer zeer fanatiek en hard gewerkE
door mijn mannen, de ba1 werd daardoor ook
zeer sne] en lekker rond gespeeld. Ga zo
door heren.

Ps : HeE spaarbankboekj e voor het kamp
loopt a1 aardig op, maar toch wil ik u er
op wijze dat we niet aIlemaa1 gelijk 1open
met.het sparen. Voor meer info kunt u mijaltijq even beI1en. Ook vergeeE ik bijna-
cwee kanjers Ee bedanken van de D3, die
bereid waren voor a]]e zekerheid op onze
reservebank plaaLs te nemen. Rietish en
.leffrey namens mij en mijn mannen van har-
Ee bedankt voor het spontaan aanbieden
hiervoor.

Nadat -er afgelopen week weer erg goed ge-
Eraind werd door iedereen kondei ie de-wedstrijden meE een gerusE hart tegemoeEzien. E2 moesE naar het sEerke L,, waarvanaI 2x van verloren weid. tten bond de stri-jd aan meE fysiek sLerke spelers. MaarlieEen de spelers van E2 zich de vorige
keren nog afbluffen, nu streed men voórelke meter. Na eèn L-O acht.erstand knokte
men zich naar een 1-4 overwinning. ftNaf
HOORI E1 speelde op een klein; bÍubberioveld en kwam aan mooie combinaties toe.
Dan maar veeL inzeE, veel duels winnen,fel jagen en zo is er weer veel balbezit.,Ie dvringÈ de tegensEander fouten Ee ma)Ëenen de ruim voldoende individuele kHalitsei-
Een zorgen dan voor een LerechEe overwin_ning. We zulIen het een weekje zonder Mau-rice moeÈen doen. Hij gaaE even naar heEzÍekenhuis (amandelen i buisJes). HoudE je
Eaai en vre hopen je weer snel te zien!

IIIA' E1 - IJENS
[akwa E2 - LEN

(2-s't
E2 (1-4) door THEO

door ???v.De1fÈ E4 - LENS E4 (4-1)

Tijgers vandaag hèb ik een wedstrijd ge-
zien waar juIlÍe een inzeE toonden-aIónooit Èevoren. Er werd gestreden voor ie_
dere vierkanEe (kunst ) cenEimeEer. Maar
door een onopleEEendheid kon vD op een 2-O
voorsprong komen. We kwamen door àen fan-
tast.ische lnzet door cregory Eerug op 2-1.
De 2e helft gingen wij weer er meÈ vóI1e
moed Èegenaan, maar de mooie voorzet.Een
van Nikki en Gregory konden niet. verzil-verd worden. Wat erij in ons Eeam dus mis_
sen is een echte spits. Toch hebben jullie
deze wedstrijd voetbal laten zien vai hee
hoogste niveau. GROTE KLÀSSE. De man van
de wedscrijd ,heE hele Eeam,. Kom atEÍjdtrainen dan worden we nog beter.
iKMD E3 - LENS E5 (10-e1* door WTIIJEKE

Tja, 10-6 verloren. Het kan nog beter.
Maar we.trebben goed gevoeEbalt. Her ging
wel moeilijk wanÈ het was een hele giotébal. Er lag allemaat zand tusen het gras
en telkens als ik viel was ik helemaàI

vijdag 20 decembet: KLAVERJAS- en JOKERavond in iwdtetloo, 'do LENSREVUE' - 11-



. ÍrENS F1 -. vI,C F1 ( íEdr R. V P ÍLEIDER)
FeesÈ op het veld en tanbs de lijn. De
EERSTE winst is binnen. Het was even wach-
Een op de tegensEander, maar Eoen begon
het. De training werpE vruchten af. Er
werd goed gespeeld en de inzeE was super.
DoordaÈ er sEeeds om beurten gescoord werc
bleef het tot aan heE einde spannend. De
IaaEste minuten-was het pompen of verzui-
pen wanE de tegenstander wiLde naÈuurlijk
gelijk maken. Maar de muur van spelers en
een goede keeper maakt.e diE onmogelijk.
GEFELÍCITEERD en vooral zo doorgaanl

I,ENS F5 - Hoekse Boys. F3 (9-2)

Eindelijk Í.reer lekker de wei in. Fl com-
. pleeE, maar doordat F2 meE 6 jongens aan

de wedsErijd moesten beginnen, leverde F1
volkan ulE aan F2 -(bedankt jochie). wij
zagen een spannende wedstrijd. VLIC vras een- 
maaEJe Ee grooE. Toch waren onze boys zeer
actief en deden erg hun best. Maàue1 was
ieer sterk, Rodney actief, À1fi btijft
gevaartijk, Edvrin keepte fantasEisch, UmuE
werkte hàrd,'Ilkay. en ,feroen bleken prima
verdedigers. Jo4geqs ondanks de nederlaag,
GIGÀNTISCH gevoetbald!

vies . Maar daar kan
was een leuke wedstr
om. Maaf we1 een bee

LENS F2 - VEr.o F3 (6-0) .

LENS F4 j'westlindta rB

ik wet E.egen. Maar het
ijd. En daar gaat heE
tje koud. _ .

door Bti t4oBngn

(2-3). '
door TJETDER RICHÀRD

LENS F5 - Laah.lttrartLer F5 (4-3)
door EEN ENTHOUSIÀSTE OUDB)

Koud en naE was heE, maar het ging einde-
Iijk vJeer eens door. En waË een wedsErijd

.weid hett we moesEen tegen VELO en we had-
den er veel zln in. Dat. bleek ook goed uiÈ
de eindsEand. Door goed samenspel en over-
spdlen vlogen de goals er achEer elkaar. in. noelpuntenmakers waren Erik (4x), Qui-

. do (1x) en volkan (1x). Ton,-onze keeper
had niet. veel te doen. Maar. kwamen de te-.
gensEander in de buurt van ons goal dan
werd er goed verdedigd dooÍ RafaëI en Ro-
mano. stànley (meE een flieuwe haarcoupe!!)
was ook- over heE he'1e veld Ee,vinden. GoED

De EERSTE overÉinning i
gonnen de wedstrijd met
in het Eeam, n.1. Ferdi

'de cacEiek voor deze we
sproke.n gingen we vol z
veld op. Na een korEe o
we aan deze wedstrijd. we gooiden gelijE
de beuk erin en sEonden al snel met. 3-0Ë'
voor. De lang ver$rachEe overwinning was.,il
zicht, zodat we sEeeds gemot.iveerder giÍi:
'gen spelen. Ferdi werd de man van aIle
doelpunten. DiE beEekent echter niet daE
de andere nieE hun besÈ hebben gedaan. In
Eegendeel . IEDEREEN heeft goed gevoetbald

-en voor deze overwinning gewerkE. GoED zo
jongens ! !

de LENS-revue

layiput ^/ 
grafische vormgeving:

C..1. AÍting en A.C.J. Miltenburg

reproduktie: LENS-huisdrukkerii
reallsatie: M. van Zilffrout
veÍwerking: . . woensdagochtendklub
oplages ó00

door LEIDER GTJNE

s binnen !,! We be-
2 4ieuwe jongens
en Sa1ih. NadaL w(

dsr.;i j d hadden be-
elfvertrou!,ren heE
pdarmronde begonner

In een spannende wedstrijd hebbèn we he-
laas verloren. HeÈ was weI een hele leuke

,!wedstrijd, daE ktiam ook zeker door w.. wij
hadden in de 1e helfE geen geIuk, -de kee-
per kreeg bv. de bal keihard Eegen zijn
Éoofd en de bal glng over in het doel . we
hebben 2 hele mooie goals gemaakE door heE
goed samenspelen. we gaan ook sEeeds meer
óversoelen àok aI qaat dit. soms fouE. HeE

' gauE èIke week sEeéds bet.er en a.s- zat.er-
àag gaan we er vleer meE oris allen voor om
te winnen. Ja toch? ?

- 12- ue Leusnevue' woensdag, lbnuai: nieuwJhaÍsreceptÍe
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DAKO : damosafdslinq
m6j. K. MunE, tot.: (o70) 397 54 59

JUKO : ieuodafdslino

REDAKTIE:
A.C.J. Miltonburg, i6l.: (O7O) 321 32 85
c.J. Alting, tet.: (O7o) 389 98 75

BARKO : rkommissi6
mw R.P. Bruilstens, tel;t lOTOl 397 97 22

SEKRETARIAA T TOTO/LOTTO AKKO : Akkom ati6kommissio
G. K6mpsrman, tol.t l0174l 212AO2 W.J.M. Heijnon, tot.i (O7ol 346 10 88

sPoNso ZAKEN r EKO : Evoneinontankommissie
mw D. Van Stíion, tol,: (O7O) 361 52 08B, v.d. Hook, tel,: (0182) 521 353

H. Kooyenoa, tol.r (O7O) 397 72 94
TRAINERS:
P. Bos, r6t.: (070) 368 03 62
E.V. Gans, té|.: (O7O) 397 55 59P.J.M. v.d. Stcon, tol.: l07O) 397 Ol 54 ,, .

GEEN FESTIJN .... TOCH EEN FESTIJN
(btl I.ENS gebeurt hst alleEaaL) j

De jeugd en onze zate;dag-boys hadden 'afgelopen zat.erdag pech. De overvloedige regenval
maakte heE wederom onmogelijk om de grasmat. (weIke er nog sE.eeds prachtig gxoen
bijligE) te betreden. Geen voetbalfest.ljn derhalve. Maar IENS zou IrENS niet zijn aIs
daar geen.oplossing op. gevonden zou worden. Onze hardwerkende .IUKO regelde voor enkele,
elfEallen .op de valreep nog wat wedstrijdjes op kunstgras, zodat deze geluksvogels toch
nogkondenspe1en.werdheEvoorhentoch4ogeenvoeEba1festijn'

-J

.:
Ook onZe Baïkommissie (BÀRKO) deed goede zake
contracteren. zij sEoàden dan ook op de vrijd
r------__------- -----------:---

, VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandag ln :

- Redaktiebrievenbus,'klubgebouw.
- Hengelolaan gEÍ^, 2544 GG Dm Ilaag

wiizigingen tot maandagavond mogdijk !

,I}ITERSTE INLEVDR1ERVIJN XOPU :
maandag 20.00 uur in het klubgebouw
wedíriidverslagen : zondag 16,00 uur

n en wist een vijfcal, z.g. barpietèn t.e
ag en zateidag klaar om onze bezoekers te
--.!

I
I
I

ontvangen en met een perfecEe service
t.e voorzien van hun nat.je en droogje.
Het werd één groot festijn.
De opleEÈende lezer vraagt zich na-
Euurlijk af waarom het ook op vrijdag
een festijn werd. DiE is snel te ver-
klaren. De Evenementenkommiss le (EKO)
was er in geslaagd om voor a1le
F-klassers SinEerklaas en een aantal
zwarEe piecen naar LENS Ee halen om
meE hen zijn verjaardag te vieren.
Voor een uitgebreide rapporEage ver-
wijzen wij u naar b-Lz 3/4 vao deze
revue .

Bij ],ENS gebeurt het àile-
maal en v. w.b.'het voetbal
hopen we op drogere tij-
den I

e-mail
FAX

amilteat@wbrldaccess.nl

(070) 3211285
' (zaler, Loln- en mirandag É)

-----i-9p-!:r4*ct*-egri§-tct--t"8.3-9-Egr-t9-!glgilg--
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samenstelling Bestuur

advemnde

lbor al at laulel;- et'la»iliuínt*terl

-**-},''';ïï',ïi"'',, Èn!Èl's'
VOORZIïTER I .. .

J.G. Colpa
Tel. i IOTO) 394 19 74

Lro lvtcE-vooRztTÍERl
W.J.M, H€ínon
Tol. : {070) 348 1O 88 5o

SEKBETARÍS:
P.F. Gí6ns
T6l. : (07O, 363 54 18

PANNINGMEESTER:
G.J. v;n do. Kleii
Tol. : (Ol74) 41 81 49

ALV
op -dinsdag 10 deceÍrber wordt de Àlgemene
Leden Vergadering op ÍJENS gehouden.
Aanvang 20.30 u. De agenda is als volgE:

1) opening/mededef ingen,

2) Ingekomen stukken. -'. !

_ 3) vasEsEellen noEulen
(vergaderlng d.d. 3 juni 1996).

LID :

P,J.M. vEn don Sto6n
Tol. r (O7O) 397 Ol 54

diN !00r uw bÍicthJ
cn, lrw mrLnv-, ,"

picr. vjrirck rrje,, Írktur<n. cnr'ël('DDcn. r€'linskrrniès
h;lÈum. Én sÈLiÍrckJrític' k"n il)ij ons r.iàr,r.'

4) Behandellng j aarverslagen'. (seizoen L995/1996), ,,

Behandeting financieel overà icht '-
. (seizoen 7995/t996\

.5 rr.rrn6 /arh{ 3rí/a,,ird! O 4rítu,.yntir

ENS EN PETER BOS , '.'
GAAN lllT ELKAy'F >>>>> heÈ
besEuur heefE beslot.en heE contracE

met hoofdtrainer PeÈer Bos, daE aan het
einde van dit. seizoèn afloopt, niet. t.e
verlengen:. . PeE er is dan drie seizoenen
a-cEief geweesE ats hoofdtrainer. Daar-
voor was hij a1 als jeugdt.rainer en
tweede trainer aan onze club verbonden.

' WÍj kunnen met respect èn waardering' t.erugkijkeí op de manier waarop peÈer ,' zich heeft ingezet. voor de gelektie. wij
hebben hem leren kennen a1s een Erainer. die nieE al1den zijn Eaak aIs oefen-
meester zeer aerieus nam, maar ook een
grot.e betrokkenheid met vereniging aan
de dag legde. Toch meenden wij daE de
giroep weer eens aan een nieuw gezichE
toe waa. De Eegenvallende resulEaten van

a ons eerste elfEal zijn slechEs in be-i.perkte"maEe van invloed geweest. op deze
beslissing. Na heE verlies van afgelopen
zondag ín het belangrijke duel t.egen
Foreholte lijkt. heE.moeilijk §eworden om
de degradat.iedans te ontspr'ingen., We
hebben met Peter afgesproken dat. we er ,

. alles aan zullen gaan doen om te pogen.,
boven de fatale streep te eindlgen.
Een uiEerste gezamenlijke inspanning van
spelers, trainer, technische sEaf en
besEuur is daarvoor vereisE.

! wij hàpen van harE.e daE ook de suppor-.,
Eers hun posiEieve sÈeenÈje zu1len bij-
dragen. Het is voor de hele vereniging

.. belangrijk dat we tweede-klasser blij- -r Varlr maar ue gunnen zeker Peter een goed

Het Bestuur

L

s)

' ,tL

te voeren beleid.

' 6) verslag kaskommissie.

7) BestuurveÍk iez ing.

8) HeE gevoerde en heE

9) Proj ect.groep LENS 2000.

. 11) SIuiting.
t-

De st.ukken voor de vergadering zijn van-
af zaterdag 30 novernber beschikbaqr, voor
de ge inEeresseerden binnen LENS. fnÈe- -

resse? vraag er dan om bij één vàn de
besEuursleden. Wij rekenen op veel be-
langstelling van onze leden en/of ouders
van onze jeugdleden en hopen velen te
zien op deze ÀLv van LENS op dinsdag 10
december. Aanvang 20.30 uur.

I

nieuws uit de bestuurskamdr

'4

t'

, sl:ll
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I orERtJ LENS-FOREHOLTE ,,>,,
Li zondas .j. L . is er weer een prima

- 
roËerr] ctoor Kees georganiseerd..

Ondanks de wat tegenvall-endó publieké.
belangstelling r.rerden Eoch reàelijk watloten verkochÈ. HeÈ prijzenpakkeE was er
dan- ook naar. De goedgevulde jubileum_
pakkett.en van Cl0OO in Houtwijk, bekendvan het reclamebord bij LENS,-de noalige
kersEplant.en en -art.ikelen van MÀXfp!ÉUR
en diverse dranken komen meE de feesEda_
gen voor de deur natuurlijk goed vanpas. De vglgende prijzen wacÉten nos op
een gelukkige winnaar:
CL000 j u.biTeulnpakket nr. 820
C7000 jDbíLewtpàkket 'nr. 564

t

1

HeE bestuur van heE ÀN,JERFONDS ,S_cRÀ-
VENHÀGE E.O. (prins' Bernhard Fonds).
heeft_de door cuÍdo ingediende aanvraagposit.ief beoordeeld, hetgeen aIs' een
waardering voor alle activiEeiEen van devereniging en haar kader in de afqelooen75 (bijna 76) jaar Een diensc€i ,ai de'"
sportbeoefening in zuidwest Den Haag mag
worden gezien.

Àfhalen van deze prijzen kàn via KeesLut of ondergetekende. Àlle kopers enorganisatoren namèns de club wèer be_dankE. ., r :

UiEeraard zijn wíj hec ÀNJERFONDS bi.j-
zonder dankbaar. Ook cuido Ha).Ieen zíjnwij zeer erkentelijk voor zijn o..rur--

, "u..h!g en. zo auccesvolle iniÈit.arief.

Pelrij de ge$,etdige bíjdrage ]ru., hur .'
ÀN,JERFONDS is het door Eegenvallende
verkopen ontsEane saC in àe jubileum-. boekbegroting voor 'eeir deel ledicht.- Toch doen wij nog eens een bèroep op die' leden die nog nieE eerder een boèt< ï<och_ten, om daE nu alsnog te doen. Het isnieE a1Ieen voor uzelf maar ook voor ,anderen een pracht.ig geschenk b.v. voór" de feestdagen'. BesÈellen kunE u via on_dergetekende (01?4-419149) of een van de

Gerard van der Kleij

I UBILEUMBOEK EN HET ANJERFONDS
I Dankzij een initiaEief van cuido:É Halleen, de hoofdredacEeur van ons zofraaie jubileurnboek, werden wii onfàn"r.:verblijd mee een forse bijdragé rer aéf_king van d_e kosren .ran ireÉ juËi.feumOoóf<.

REA KT1E.van de REDAKTTE
HeE besluit. van het. bestuur en peter Bos om uit elkaar Ee gaan za1 voor velen nieta1s een verrassing komen. Toch zi jn we het met. heE besEuur eens daE de tegenval lerideresÈlt.aten nieÈ de eerst.e bewe egreden mag zijn. Ook wi j zij n van mening dat' we PeEerdankbaar moeten zi n voor zÍjn inzet naar de club. vooral de medewerking die wij wan

't
I

hem mogen ontvangen voor het fenomeen ,Spe1er van de Week, is zeer bij zonder !enoerEen. ,Je kan merken daE pet.er aI een lange weg. vanuiE ale -jeugd binnen LENS heefEafge l egd.
Dat nu de resultaten st.erk tegenvalleÉ mag je zeker nieÈ alLeen op de hele ploeg enbegeleiding afschuiven. Als je de laatste t.huiswedSrri jden kriEi sch rondkijkr op LENSzie je duidelijk dat de supporters van LENS hec oolE af lacei1 weten; zo waren er meersupporEers van i de bezoekeride clubs Ee +inden dan eigen IJENSers. Kritiek is makkelij kneer te leggen, maar laten we eerst de hand in eigen boezem st.eken en het eerstee1ftal vanaf nu eens ècht. s teunen door zeker de thuiswedsCrijden' Ee bezoeken IJAA Eeerste dus nieE vall,en, maar houdE samen LENS in de Eweede klasse ! .l

I
-J

Evenement Kommissie
:1

en

ffi§ l!!!5!!,!!lFEESf >>>>> afseropen vri5das was her eindelijk zover.

: . i:!i"i:ii::=:r" :'+:,8_::!ïöï:Ët :iË:::ï;:}"f ":;:I",#,:ï",i1,1., .snel.ons clubgebouvr. Daar-r.rachrre h;"-e;-;ér;;""ti,g,-àir'à;"Ë;;j;-.missie had in_overleg (via r_maii) ;;r-Èi;È;;iiaas her voor eLkaarsekresen daE de soedherl::Tr:-:"1 viirtai z.JI-trrpi.ien-iàolJïË-à.t,,1au,, akers on.vingen en voorzagen van een Ëapie en-een drankje, Daarnaast rsas meÈbarÍnedewerkers overeenqekomen dat zij-l;;r;""--n, werden naar ,,waterloo, 
omwaren aan de man/vrouwft<ino te-Èien!é". 

--^"-""=
ie de bezoe
de vasEe
daar hun

rn afwach.ing van de sint zochE iedereen een soe:,lJekje.en zongen de kinderen *"t .ooekonen zich 4s minu.en rang zièË Ë*;;;ï;;;ï ËI's.r,r wirde maar nieE komen (hij zou.t.och niet. verdwaald ziin 
_Zeker? ) . 

-i;;à-ö;;;;, -àe 
- 
ceremoniemees rer van deze avond,bedachE Eoen her ludieÉe plan om eens lekker'Èà-gaan improvr;;;;; Ë; àà rarpieten. oi.ging prima roEdar'er sezongen moesr. worden. sièr-breek. ài-;;;i-à;."dà ài.ig"nrpr"r ,,iuteens Èor 3 kon Eerlen en-resE van de pieEen g"àn *r:" xono"ï"rroiàà,.,r-l,,ïàr oe zaarswingde en hadden dic selukkis 

"i"Ë-i"-à"-ö.ËEi I ]_. . " _ t, ,.... ..,,,r.::. - ,,rnmiddets was de.eihte sinr'séarriveerd u, *ruo.S.!I-T:!^o:_i:19"1","_à..;r, iri;;*". ,I?:'.J:,;ii;fl8"n#n.§u;::;:.ffi: 
=:"1:us'"ËiE''iui=,aarEs 

en ro.,-àJ"uià,,e*enEenkommis-
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:]r:: !1Ia!. or-.ri alleen cegenviel was dat. de leiders (inctusieEerklaasliedjes kennen. Heren schaamE u ,icir eèn ktein beeÈkriEiek gericht aan her adres vàn àà-"uaËi"l ià. triirr ,o"tljdens dit KrNDERfeesE her. mondje t" Àó"à.". 
--Jà*,n".:

f hoofdleider) geen sin- tf

] -r? To!. slot één punr. j e vanrJ.Llk Iangs de lijn en

! Wij danken iedeleen voor huh inzeL om deze avond EoL een gëslaagde Ee maken.
de redakt i (

P.s. Het wacht.en is 4u nog op het stukje van de EKO.

7 ?"A^9-^!_Uy-2v. HERP DE SINT >>>>, eindelijk was heE dan'zover, op vrijdasavond!í í:"i;:ïHïl"l;ili'fi!i.,:: g::3ïïïÈ'3i:il i3-::,Ë"i"ÍÈii":,:ff:,::: H,;:[.::l*:,"piet. jes met ouders J bíoert jes, ,r-;r;;;É;;;'Lri o.u,". ook waren er verschillende
.HulppieEen aanwezig, oppaspier.en,. ÉarpieÈeh, een RedàkEi;ti;;; -à.-K"Ë;;rsrra 

inerpier .ook$,arenerzangPietenaanwezigdi'e.eenspeEterendoptredenàu"À"._iöp;=vandit
oprreden_zijn helaas nieE.te. koóp') wij_van-r,ENs vraren erg blij daE 2 pieren (zeurpieÈen saaiePiet) Ehuis warenrgeblevèn. Àile kind.eren werilen-verwénà-*eÈ ii*o.,uoe en specu-laas, de sinr. vèrrelde ovei_ ie-dere sperer een verhaarrje. (ia;-Ë;. à; Ginr aar nou ,attemaal ueEen?) zou er op^t,ENS dan Èoch een sp ioneiàÈ';;;ài;p;;; àiu-ir".i." weer waronze spelers allemaar doen?.over deze vragen zà1 nog. rang gesfiioie"-roià"". oot ÈregéÀalle spelertjes noB een zakje pieten-preÈ en een leik .rËuÉi;ï-;;à;""Ijà 

"u., de goede,sint. De r,eiders, Trainers, ,Jeugdcoördinator en oud- s cireiasiechÈài-ÀeiÉ 
- 
weroen ook nog.

9yenb1jdesinE,geroepenenzongenmeEde.hu1pvana11er-sperÀis-Jn-ti"ai",oo.s_interklaas daarna kregen de kadérleden een heèrrijke 
"no"oiààèiàccèil 

:
KorEom het. was. een heerlijk avondj e r,ENs. Namens aÍiu r_ Àpà iËi;; -;;à;;" lèidèrs ei.rErainers bedank ik alle mensen diè deze bijzondere avond -hebben' geài!6[is...[-;r-:'
misschien E.ot. volgend j aar.

DE S.PELER VANDE WEEK

= = =-_---==
=_===

, .!De ene zondag heb je pech, een week later getuk. En zo haddàn we
t.och afgelopen zondag eindelijk weer een voorsredsErijd van onze .r

" j9ugq. LENS Dl bond de,sporÈiève scrijd aah regen spé alO Den Haag'DI . In een spannende, gporEieve poE voetbal ging HFC met de eer..-st.rijken. Snel na afloop op de foEo meE onze selectie en werd' BART LAMERS, de iíschuÍvende laatsEe man, gekozen als. de speler
momenl is barÈ geblesseerd aan de enkel. Deze blessure liep hij op

1. Hij..koos a1s zijn favorieEe speler BRIAN LINGER. Ja, deze ,.bij onze jeugd. ÀIs dit. zo doorgaaE kunnen r{,e zo langzamerhand weI' gaan inrichEen. .. ^

Hij bedanken de selectie, begeleiding en trainer voor hun sponEane mederverking. De 
IfoEó's werden oolt nu weer beschikbaar gesEeld door EÀFo - epeciaalzaak voor foto eu

van de. week. Op dit
..... jal.el op schoo
speler is populair
een'Linger-galerie

video.
,;. .t

Een 'r,eek_ ervoor was JOHN PRONK speler van de weëk en hij koos ARNO DE JONG aís ;

zijn favorieEe speler. Dus op deze pagina vier kanjers naasE elkaar!. .

de redaktie

:i
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adreÍrak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook: CANON digitale lotokopíe

voor maillnggemak

Direct Mail

in kleur!

Kerf,etulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel;(070)3590707 Fax (070)32S5168

U',r, ver'rouwde adret Voo, ltet volle(l,g verlverkeh van uLv mathngs

advrrteÍltÈ BAR NIEUWS

{
BAR ROOSTER

ZÀTERDÀG 7 deceEbèr

openen Henk en Jbop

10.00 uur Inge en ,Jenny

El-}en Muns

BTiISPRINGERS GEVRÀÀGID I !

KEUKEN ' Maxian Oemed en Rina

sluiEen Rina

ZOI{DÀG I dec€Eber

10.00 uur Steven en Eric
BIJSPRTNGERS GEVNÀÀGD I t

KEUKEN

sluiten .

E1lie en Peter,'.,
Rina en Eric.

SScIí@
Voor lefoonnum rs: zie de colofon oo aq, 1

advemndr

! I
\ SUDMEUER ZONWERING

zuiderparklaan 25 DEN IIAAG tel.z 323 35 62

a
e IO n'

WEDSTRIJDPROGRAMMA.
datum ttid tLuis uit klasse zaal sa 'htet

de
de

09
10

ma
dl

ë ,. 22.30 Ouinr.us 6c ,.22.00 l,ENs 2

10 decemher: Algemene Leden Vergatteíing

eigen
M. vrij enhoek'

,.1.,
LENS 3
Duindorp Sv z

v. d. Voorthal
OranJ eplein

417 08
41048

'de LENSREVIJE -5-

s



wo
wo
vr

11
18
20

19.00 LENS 1
21.00 MFC 1
22 .00 HMSH 2

dec
dec
dac

Oranj ép1ein
Zuidhaghe,
oranjepleln

OPSTELLTNGEN en L|GGING van de SqORTHAL|EN zijn EEkEND

Bohemen 1
LENS 1 i
IJENS 2 r

39817 \
39871
41058

H. Dissevelt
E. van Maanen
eigen

i
r

l
;

§

a

Vraag: WaÈ is de overeenkomsE tussen de ptaats op de rangliJst. en det.rainingsopkomst op de zaEerdag?????? l'

Antwoord: l.f ièt zo best'. . . . . l

datum

WEDSTRIJDPROGRAMMA

de redaktie i

'ot 
"'" 

q
1

tiid thuis w-nf. ter vetd

za 07 dec 14.30 IJENS 1 - SEMPER Àr.tIUS 1 33699 H. Wijs
- ,.1

za14dec].4.30TEwERVE1-L,ENs1i,..337o3P.8pdam
' :'i § È'- 

-'

BiJ afkeurrng : trainen on L2.00 uur ,/ verprichÈ Bfberlen. bij ntet koEen trainen lt

AFSCHRIJVEN ,\...
Fred Lancel
Gerard Sinke

Èe1
. - te1

(o1o)
(079)

52r 39 80
362 . 85 59'.,

TOT SLOT rri» afgelopen zat.erdag ,era èi vanwege afkeurlàg niéÈ gevoecbald.- De
afspiaak is, daE er dan geEraind zou worden.- Helaas sras de opkomst puur slecht (ziè
opmerking redakEie). Àanstaande zat.erdag zul1en we weer afspeken hoe nu verder met
traÍnen op een voetballoze zaterdag.

@ §enioren Z NDAG

Í,ENS 1
I.ISSE 2
IJENS 3
LENS 4
CROMVLIET 3
BMI 4
HBS 9
I,ENS 8

UITSLAGEN

- " r'onEHor.re . :
. I,ENS 2
- vcs 4
- H. v. HOILÀND 4
- LENS 5
- ],ENS 6
- LENS 7 J. .
_ ORÀNJE' BLAT]!i 6

VanderVelde ,+\tVeentje ffi
Ainkwert 27
2544 ÉC Dm Haag
Tcl.t 070-7661114
Íax.z O7O-16753?l

'' Zortcmer
Td.. O79-l61O2ll

ge

2-3
0-2
keurd
3 - 3"
0-3
0-3
0-01

afgekeurd

I I EREN AANVOERDERS! >>>>> hec komt.

Fl;;;i;;;;;;;;;;t errtatren'inkompteeE aanueden. ook zien wij zo nu en danr r 
'ivíeemde" spelers meespelen in diveise Èeams. Dit kan echt nieE meer ! zí)n eÍ

spelers Ee kort meld je dan in een zo vroeg mogelijk stadium bij Paul v.d.steen
(hoofdteider e/B-jeugd). Er zijn namelijk genoeg jeugdspelers dj.e in de senioren mee
wi1len spelen

f ENS GESLOTEN OP 5 DECEMBER!!! >>>,> op donderdag 5 december is ons klubsebouÍv

! gesloten en wordE er ook nieÈ geEÍaind i.v.m. het SinEerklaasfees t. .

1, ONTRIBUTIE-ACHTERSTANDEN ,'," nbg een groor. aanr.al senioren heefE niets .

R bet.aald over dit seizoen. snel zulLen wij overgaan tot het opleggen van speelver-'
-!-L 5s6gn. Om dit ce voorkomen moeE je nu direkt minimaal de helfE van de kontribuEie
overmaken op giro 336711 t.n.v. pennlngmeest.er LENS Ee Berkel en Rodenrijs.

- 6 - 'de LEruSAgvut' 1 lbnuai 1997: Nieuwiaarsr*eptie . ' '



WEDSTRIJDPROGRAMMA
scheldsíechtef veldthuls - ^ uitdalum

14.00
11 .00
12.00
12.00
11 .00
13,00
11 .00
10.00

VOORBI'RG 1
IENS 2
GONÀ 3
RKSVM 5
I,ENS 5
LENS 6
LENS 7
TÀURUS 8

5584
7300
9 151
94L1
LO467
48L57
13635
46723

zo 08 dec

zo f5 dec

- TENS 1
. . FOREHOIJTE 2
- LENS 3
- LENS 4
- RFC 2
- DSO I
- DTJNO 4 ,

- ].ENS 8

Mohan
Minnaard
SE.reIit.ski
oprel

n.
n.
n.
n.

w

J.
w.
.r.
n.

n.
n.

1

2/3
2

Í,ENS 7
14 . 00 rJENs I ,

ROODENBURG 1. , =

LENS 2
HMC 2
TEDO 2
I,ENS 5
LENS 6 .
v R I,l-.i
HBS 12

O I,BNS 1
0swv1
O LENS 3
O LENS 4
O CEI,ERITÀS 4
O GR.WIT '59 4

14.0
.11.0
1r..0
11.0
10.0

r r.2.0

:-t ïetts r
. LENS 2

BIJ ALGEHELE AFKEURING :

OPSTELLINGEN
r,ENS 1tlm 3 :
],ENS 4 t/m I :

AFSCHRIJVEN",

L4.00 uur SCHEVENINGEN I.;
].1.00 UUT SCHEVENINGEN Z

worden dodi de trainers bekend gemaakt
als bekend

11.00 uur overige elftallan TRÀINEN

' TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

_!!

öH
LENS 4
],ENS 5
],ENS 5
LENS 7
IENS 8

VOORBT'RG
FOREHO],TE
GONA
RKSI,III
TÀURUS

À. de GrooE
w. Heij nen
F. Sekeris
R. Scholt.en
z. Gungör

tel

Ee1
te1
tel

325
346
323
351
390

50
88
30
16

r.0 88
81 49
L54

15
10
1,7
84
03

konÈaktperBoon Senl,oren zondag

w€dstriJddag

LIGGIN,G
' .,: .

VAN DE T.ERREINEN :

3 wil Eeljnen
Ggrard v.d. KleU

. Berb vlerling
- TeI.l . (070) 345
- TeI.: (0174) 41
- TeI.: 06 54 67 3

Pr. BernhardLaan 2, voorburg
Sportlaan 1, voorhouE
BeresEeinlaan'
Duyvenvoordestraat 56, Monster

(070) 3864302
rc2521 2L07_51 .\
(070) 3670271
lor74l 245723
(075) 2782443

door Paul v. d. SEeen

e1
1
I
I
]

L

È
c
t

e
e

,Mekelweg 8, ,TU .De1f t.

O O G G E T U IGEAl S C H R IJ V E N
^(

HeE valt echE niet mee om iedere week een verslag te moeten schrijven
aIs je kluppie ereer eens lieefE verloren. Deze week zou het anders moeLen
qaan wanE Forehofte zou er aan moeten geloven. LENS ging zeer goed van
;tart en nam direkc het. inltiatief. Een schitt.erende lob van Koos r
Bodmann beEekende een 1-O voorsprong. Snel daarna maakEe lvel (zo goed
?) er zelfs 2-o va[. wat een weelde. zou het dan toch gaan lukken ?

Zeker toen we nog wat kansjes kregen en Arno keurig zijn doel schoon
hield ging de LENsaanhang r langzaam in geloven. De koffie,soep smaakte
goed in de rust. waE er in de acht.ste minuut van de Eweede helft gebeur.
de grenst echEer aan het ongeloof-lijke. Binnen een minuut werd de voorsprong echt

interklaaskadoweggegeven en alsof dit. nog niet voldoende was werd ook de 2-3 als een S

op een pres enteerblaadj e gelegd. van mij mag die SiirE nu §neI heE land veilaten. "
I.lèer een wedsEiijd weggegeven. Bij de pakken neer ziEten heeft echter geen zin. Ook-
Foreholte waande zich echt kans]oos in de rust en wist alsnog Ee winnen. zondag winnen
van Voorburg is een musE en daarna langzaam proberen oÍftdog te klimmen via wat
georganiseerder voeEbal. Doe je pest.

10 decèmbét: Algemene Làdsn VeÍgadeÍing 'de LENSREVUE' 7
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(070)
(070)
(079)
(070)



advcncndc ï #

maxi flearTheresiastÍaat 397

bloemen
bruldswedcn

Tel.: (070) 347 L6 15

.. planten
rouwarrangeÍrenten

. VOORALI]W

. pottur & vazen
bloenstÀjes

b.zoÍging door tchell Dcn Haag en omslÍ!ken.lF5,00

BESTEL NU TTW KERSTSTUKIES
bestllllngen bovcn ÍlOOr00 gretis óubbezoEd

(handgemaakt en in diverse prijsklassen)
- 10% g-aat naarV.V. LENS

DAMES Voet alN IEUuíS
a

TRAINING, vrijdagavond van 18.15 uur LoÈ 1.9.30 uur
AFSCHRTJVEN : KrisEel Muns, Èel.: (070) 39? 54 59
. thui sv.redsrri j den worden gespeeld op veld 3

UITSLAG(EN) : IENS 1 - rwENrÀs 2

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

datum ld thuls ult w-nf- scheidsrechter verzàmalen

zo
zo
20

08
15
22

14 ,00 sEP 1
14 .00 RKDEo 1
L4 .00 LENS 1

de
de
de

c
c
c

. 12.30

. -r.2.30

. 13.30

is blijkbaar bij de dames 1eeg, vandaar dat de
heeft. dit iEem (=onderdeel) vanaf heden niet meer op

Lews I t . .' 92 Beker wes
I,ENS 1 20 Beker I{es
SCHEVENINGEN L A7622 N.N

t3
r3

HELAAS..... >>>>> de doorgeefpen
redakEie in goed overleg besloEen
Ee nemen in de LENSrevue.

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleideÍ A en B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat lO3, 2551 SV Den Haag. tel, 397 01 54

HooÍdleider

Hoofdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

HoofdleideÍ

HooÍdleider

D-jeugd:

F-jeugd:

Buud Vereecken ,

telefoon: 391 04 89
Leo StÍaub
telefoon: 06 54 64 67 67

HarÍy teÍ Linden
telefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp
teleÍoon: 367 98 58
b.s.s.: 06 53 48 40 50

AlbrlriE deYd$q+:. zo snel mo^s^elijk, 
lo^c^h 

uiterlijkdeavond vlor 
!e 

weltltriif :

tussen 18.00 en 19.00 uur, bii de dssbetÍeffende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstíÍd op LENS, telefoon 366 1 3 14

(zaterdags vanaf 08.0o uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor Verzameltiid)

Aíbellen traininqeni + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 í4
VÍagen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl 1

? Bel .-lHiiÍg!..ep,-19-L...'.9.?9..t-?
08.15 uur naar de LENS-afkeuringslijn (070) 367 05 22

-8.'deLENSREVUE' 1 ianua l997:. NleuUJbarsro.ceptio
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WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B.C-E-E en F JEUGD

èlftel detum eenvano teoenslander veld/terrain .k LEAIS

À1 07 dec 14.30
09 dec 19.30

Quick A1
sjv Eonemen Al-

Sav. l,ohmanlaan
. Ockenburgh ..

Houtrustweg.
. zuiderpark .

sp. p. vlesE /Z' meer
..-Pijnacker

Kast elenring/L' dam
Bras serskade,/De IfE

v 3 .1 . . .
'-tf2 1

v. Tuytlsp . p. ,/z'meer

Hoogenhoucklaan .'
,J. v, BeersstraaE
J. v. BeersstraaE

TanÈhof - zuid/DeIfE
Noordweg,/Wateringeh

\t ')
. v2....

v2....
l, ')

v2
....'-v2....:

u
u

u
u
u
u

Ehuis
r.hu i s
thuis
Ehuis

uic
uit

t.hu i s
t.hu i s

u 1t.

thuis
E-huis
thuis
thuis
Ehuis
thuis

13 .30 (

18.30 (

t
t-

E
E
E

E

1
I

I
I
]'
1

ick )Qu
Boh

07
O7
07
o7
o7

B1

B3

E1

E5

07 dec
11 dec
07 dec
07 dec

14.30
17.30
14 .30
11.00

13.15
16.15
13.00
09.30

11.35
08.45
10.30
09.30r

11.00
10.00
12.30
14.00
07.30

07'dec
07 dec
07 dec
07 dec
07 dec

dec
dec
dec
dec
dec

(auEo)
(aut o )
(auto? ? )
(aut.o? ? )

(auto)

Scheveningen
èDO Den Haag
DWO B4
nctrD D,)

B1
B2

. Feijenoord Av C1 
.

Cromvliet. C1
DWO C6
H. v. Holiaíd C2'

RKÀW D1"DHC D2
Scheveningen D3''Loosduinen D4 .
DSO D1I .'. ..: . .

VIJC Fl .
. VELO F3
VCS F5
Í,IesLlandia Fg
LaakkwarEier F5
Hoekse Boys F3

1
2
3
4

1
2
3
4
5

c
c

c

ó
D
D
D
D

0? dec 13.00
07 dec 09.30
o? dec- 11. OO

07 dec 09.30

V

v
v

1
1
3
3

t2 .30
11.30
13.00
14.30
08.45

12.00
11.00
10.00
10.00
11.00

HVV El :...
IaakkwarEier E2
Laakkerartier E3
vitesse DelfE 84
KMD E3

uit.
uit
uiE
uÍt
uit

(auEo
(auEo

07 dec
07 dec
07 dec
07 dec
07 dec
07 dec

09.30
09.30
11 . L5.
11.15
r3 .00
13 .00

.45

.00

.00

.00

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

09.00
09.00
10 :45
1,0.45
12.30
12.30

10
10
09
09
10 00

2

r = IJENS C4 bespreking op IJENS voor ÀIILE Epeleral I

BIJZONDERHEDEN,

*

*
*

Q

aanwezig van de jeugdkommissie op zat.erdag 7 deceÍnber "

. H. ter Linden, 'J. mi.na, H. faal en B. viérling
fees ondersEaande kopy eens goED door

zíjr, er vragen/opmerkingen neem dan 'E-avondB konE.akt op meE de
hoofdleider '. 

.

#

*

OP DO!ÍDERDÀG 5 DECEMBER IS ER GEEN TRÀINING VOOR DE ÍEUGD !
het. clubgebouvr.. is dan ook gesloten!

opsEelling a1s vorige week met uitzondering van

A.Àbdurhaman

, LENS
I,ENS

" LENS. ],ENS

LENS À1 :
],ENS 81 :

C2t
D2t
D3:
F6:

met
zonder
met .

zonder
zonder
zonder
meE

,:

0
0

0
0
0

:

P
F
L
H
E

.Knorr :

. casmi

. Wormer .

. Prika. .

. Terrones .

. Baran, D. Donkers en F.Sonmez

Aa RAINER GEZOCHT >>>>> lye zijn a1 enige weken op zoek Éaar een t.rairier voor LENS

I B2/83. veel LENs-ers af gevraagd. Helaas nog steeds zonder succes. ze Erainen op

- 
maandag- en vroensdagavond vanaf 18-00 uur.

InE,eresse,be1dannaarPaulv.d.sEeenE,eI,3970154.

l, ONTRIBUTIE-ACHTERSTANDEN >>>>> een groot aantal. jeugdspelers heeft nog geen
n,. konrributie over diE seizoen betaald. tsinnenkort gaan wij Era in,/speelverboden
LL opleggen. Om diE te voor-komen moeE er snel minimaal de helfE beEaald Í+,orden op
giro f3ezii t.n.v. penningmeesEer' LENS te Berkel enrRodenrijs. KontanÈ beEalen op LENS
kan zaterdag a. s. ook.

^ lq.decembet: Algemene Leden VeÍgadering 'de LENSREVUE .- 9 -



c INTERKLAAS WAS OP LENS >>j>> ienuwachrig kwamèn. ze een voor een binnen
J afgelopen vrijdag. De SinÈ en een heel elftal Pieten kwamen immers naar LENS toe.!z- HeE lrerd heet druk meE a] die broerEj es, zusj 9s en ouders er bij. Maar heE werd ook
heel geze1Iig, Voor aLle kinderen had de Sint een ígoed'r woordje over en natuurlijk was
er ook voor iedere F-klasser een kadooEje en wat snoepgoed. ook de Leiders werden .niet.
veÍgeEen. De organisaÈj,e kan terugkijken op een zeer geslaagde avond. Jammer was heE
we] dat enkele F-klassers zo maar eregbleven. DÍt. hoorÈ naEuurLijk nieE.

T' RAINERSBIJEENKOMST ,rr» op maandag 16 december verwachr de Jeugdkommissie de
I onderstaande Erainers op LENS van 19.00 E/n 20.3O uur: À.v.Blir.rerswijk, C.cie1en,: Z.Gungor, R.v.Herp, P.Hoet, À.LeEsch, H.Ler.tinden, R.LioEaïd en L.Straub.

!1||lEER AFGEKEURD TTTT, *."r werd op vrijtlagmidttag helaas het- EoEaLe voerbalpro-
lÍU gru**u afgekeurd omdaÈ de vel,den te slecht waren. Infothuis ;n ook de LENS-safkeuringslijn waren vrijdagavond aI Ee raadplegen. Hier weid dan ook drifEig
gebruik van gemaakE. Soms werd nog 3661314 gebeld maar daar werd slecht.s vervrezen naar
de juisEe weg. Er waren ouders/spelers die dit belachelijk vonden en zelfs boos waren.
Wij vinden heE raar da! sommige mensen toch sEeeds maar naar 3561314 blijven bellen
terwijl er drie alEernaÈieven zj.jn. Toch was het. rusE.iger en .wij probeerden alsnog wat
wedsrrijden Ee regelen. Dit 1ukt.e voor AI bij RKÀW, C2 bij DIiIJ en C4 en D1 bij Devjo.
À1 ging,met. de tram aI vroeg op pad en was op tijd bij RKAW. Helaas gooide een
sEortbui roet in het eÈen maar À1 wachEte gewoon 2 1,/2 uur en ging heerlijk zaalvoet-
ballen met RKAW. KLasse hoor ! ! C2 kwam bij DHL en ook daar werd het alsnog afgekeurd.
Pech en naar huis. C4 (6-1 verlies) en D1 (1-1) speelden wel. De overige Eeams zouden
trainen op.D2 eri F4 na. BL,BZ.en E}3 ging. met. 20 màn naar het Zuiderpaik. Waar Í,{aren de
overige 17 spelers ??? Cl ging zwemmen maar waar was heE grootste deei wan C3 en D3 ???
D4 was natuurlijk weer bijna geheel aanwezig en speelde meE 6 spelers van D5 een
Iekkere part.ij op de trainingss Erook . E1 en E2 gingen naar Kwiek Sport maar E3/4/5
blonken.bijna in zijn geheel weer. uit door afwezigheid (zie kopy van de Eeleurgestelde
hoofdleider). LENS Fl speelde verhard en ook de vaders deden mee. van LENS f2/3/5/6
waren slechts enkele spelers present om onilerling waE Ee voetballen- De rregblijvers
misÈen de vele Zwarte PÍeEen achEer de bar. Dat. was echt harLstikke Ieuk. wij balen ook
echt dat het voetbal]en afgekeurd is maar gaan niet bij de p4kkqn neef zte!e4, v, anaf
08.0ö uur zljn wÍJ gèwöön óp LENS eahwèzlg ëR próbèren vöor- Jullj-e leuke dlngèn te
regelen. Kom dan ook naar LENS toe ook aI is het. voetballen afgekeurd.

wINTERSTOP >>>>> tot en met zaterdag 22 december trainen en voeÈballen lre nog
gewoon door. Daarna sEoppen we met Erainen en voetballen zeker E/m I januari.
r,IordÈ er op 4,januari voor de kompetiEie gespeeld dan Erainen À1,B1,C1,C2,DI en

D2 weer op donderdag 2 januari.. fs er geen kompeL itievoetbal op 4 januari dan starÈen
we pas op 4 januari met. onderling voetbal of vri endschappetij ke wedsErijden voor À1 Ë/m
F6. Daarna gewoon weer trainen en voeEballèn aIs normaal . Meer nieuws volgt z.s.m. via
de IJENS-revue of vi.a de trainers.

lI ERVOER 82 en 83 >>>>> beide elftallen.moeEen weer heel ver weg. we verzoeken de
U ouders die kunnen rijden om donder- of vrijdagavond voor 19.00 uur even Èe bel1enf -_^- ,...---.,1.

NOODKRETEN VAN EEN HOOFDLEIDER

,] RAINING LENS E3.4 en E5IÀ Helaas ging, door de cEwELDIcE opkomsc de Eraining afgelopen zarer-
dag nieE door. Aanwezig waren Kevin, cregory, Nikki en Leroy. (Willeke
en Rick hadden afgelbeld) . Zoa1s julle vreten ls er ÀLTI,,D Èraining op
dagen daÈ de wedsErijden afgekeurd zijn. Er zijn mensen. (trainers) die
hun wrije tijal opofferen om jul-Iie de kennis die zij beziEEen over Ee ,

brengen. Daarom is het zeer frusterend (niet leuk dus) om zo weinig r
voetballers aanwezig te zien. Ik vraag ju1lie dan ook dringend om ten alle t.ijden
aanwezig te zijn. Mocht je onverhoopE nieE kunnen bel dan af bij de hoofdleider (voor
zowel Erainingen aIs wedsErijden) . .9lie in het vervolg nieE komE trainen of afbett kan
Eijdens.bij wedstïijden rekenen op een ext.ra reservebeurt. - |

9 E3, E4en E5 >>>>> onatanks mijn oproep z'#eren geleden om je
f op ce geven voor het voetbalkamp heb ik Eot nu Eoe éé2 aanmelding gekregen eb we1: van R. de wir (E3) . Blijkbaar lezen juIlie heE kranÈje niet of wille; jul1ie niet

op ÍoeEbalkamp gaan. Bij deze de laaÈsEe oproep om jullie aan te melden. De inschrijf-
datum loopt ÈoE.14 decerober.- Daarna hèbben jullie pech en gaaE alleen E4 op voetbal-
kamp. (inc1 . R. de wiE) . Twijfel niet.en geef je.op!! 

HooFr,ErDER LEo srRÀuB
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1)
;

2)

i ] AFGEKEURD OF NIET.
Orn te weEen of hec voetballen doorgaaE gelden voorEaan onderstaande regels:

- de afkeuringstel efoon van LENS! 3670522. .! 'r,
- de afkeuringstelefoon van de KNVB: 06 - 35015090.- fnfothuis op TV Eelet.exepagi-na 603 (na 08.45 uur)

BIJ ALGEHEL AFKEURING WERKEN WJ HET ONDERSTAAND PROGRAMMA AF

elftal datum aanvana toqenstander uivthuÍs ironoà::t.: . sam.k LENS

Verzamel je voor 08.15 uur dan heeft bellen Bge§lal geen zin. Kom naar LENS toeis het. voetballen afgekeurd dan gaat je leider met. jullie trainen. ':.: .

verzamel je na 08.15 uur dan zijn er dfie moqelijkhedèn om Ee weten Èe komen.of
wedstri jd doorgaaE of niet t.w: : '. .' .': ' .':-. .- ,.

en

je

I Ie
,

'07
o7

.07
07
o7
07:07

'07
"07

o7
.07

öt
07
o7
07
0?
rit
o7

-A'1

B1
B2
C1
a')
c.3
c4
D1
D2
D3
D4
nb
E1
E3

F 1'

F 3-

07 dec
dec
dec.
dec
dec
dec
dec
dec
dec
deq
dec
dec
deó
dec
dec
deg

dec
dec

13.30
12.00
13 .30
12 .75
o9.bo
L2.L5
11.00
11.00
11.00

12.00

uit
Ehuis
uit. , .
.uiE .

Ehuis
uiL'.

thuis
uiE :
uit .

72
11

.12
11
.08

'11
10
09
09

11

10.45
10.45
09.00
09.00
09.00
08.30
08.30

Quick À 2_'trainen. 
.

. Ouick B 3j' guick c 1
trainen -

Sav. Lohmanln -'.. ,, r. trENS.-r. t,-,l..ti:,r

LENS
Sav. Lohmanln.

LENS
Sav.Lohnianln. .

-- 
i<unstgras,l !

IIENS
, ],ENS 

"ï.oirmaiiln'.

.30.(Quick)
:45'.
.30. (Quick)
.00 (auEo),
.45
.OO (auEo)
:45 -"-- ,

.45 (auEo)

.45 (auEo)

.00 (aut.o)

11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
09.00
09.00

0uick
traine

. Quick
- Quickvrij

.. orÈekend .
vr]. ltrainen.
trainen .

Quick E 4
Quic
Quic
Qu lc
Quic
wri j

uit.

.. Ehuis ...

. t,huis

.. uíE . . Sav.

. uit.

. "uic. u+E........

.uIc.
zaal beschikbaar)

c5
n.'.
D 1..
D3

kE5
k E 11
kF4
kFs

(geen

(auEo)
(au_Eo)
(auto )
(auto)
(agto)

E/Ín F 6

i

Uw redaktie wëinst alle LENSers vanavond
avond roe!!

p.§
een

, niet te' ernoten eten, want
zaterflag is er weer voetballen...

gezellise
vèel pep

.;í
à

HeE komE zelden voor, maar deze keer was ons aller Tinus ECHT ZfEK!-
Ondanks dat hij zich knàp beroerd woelde was hij Eoch nog bij macËt.e om op zondagavond
de redakEie op Èe bellen met de mededeling daÈ het uit. de lïand,§ing lopen. Op onie
vraag 'Uit. welke hand?' anE.woordde hij: 'Er moet toch een LBNSrevue uitgebracht.
wordèn...'. Wij sEelden hem gerusE meÉ de mededeling dat a1les beót wel-in orde zou
komen (erg gerust was hij er niet op,:.).
zo kon heL gebeuren daE uw iedakcie zetf gezettiq de adressÈickera zat Ee plakken en
voor het dupliceerwerk zorgde. Er was maar één probleem! Hoe om E,e gaan-met. de
postcodes? Goede raad was (nieE) duur: in persoon van ÀÍé118 Ktpp weid een piima
sort.eerder gevonden, die ook de papieren voor de PTT meÈ.ervaren hand invulde.

Tinus, !Í6 Eiagen je Íiu aI, beterschap t
de redaktie

1 0'doceöbèna Algamene Leden Vetgacle ng 'ds LENSREVUE' - 11 -
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UITSLAGEN
Dikk:e pech,. weer een algehele afkeuÍing.
Dus vooÍ veé7 teans weex nieË woetbaTTen.
Een paar elftallen echxer hadden geluk,
wzrrt- meË veel be7- en regelweÍk van de
JuK,-mensen sl2eefden de onderstaande teams
xoch een vriendscàappelij ke wedstÍtJ d,

Jongens w.at een weer. ÀIles lag er af. Ge-
. lukkig hadden wij een vriendschappel ij ke

, r"." wedstrijd die we1 doorgang kon vÍnden. Met
wat mutaties gingen wij op weg met 12 rnan.

orE. zijn. :

n 5 minuEen
oE goed
e LiJd was'.
ier zien

UIT.'&'
,VERST,AGEN

VERSLAGEN
DevJo C2 - LENS C4 (6-1)

door: Melis

- Over de wedstrijd zelf kan ik
10 minuÈen in de eersEe helfE
in de Cweede werd er redelijk" voetbal gespeeld. De rest van
heE alleen de t.egenparÈij die
hoe je moe! voeEballeà.
werden jullie weggezet
klinkt natuurlijk heel
waarheid mag ook wel ee
den. Posltief kan ik al
sommige spelers die ond
de zo goed mogelijk teg
Een bedahkje voor Ferdy
compleÈeren van heÈ eff
zijn plaats .

Komende zaÈerdag bespreek ik hoe we verder
moeEen, want vraar is heE mooie voeEbat
gebleven dits kan Eoch niet. zomaar verdwe-
nen zijn? Kom daarom allen op tÍJd.
Tot dan.

F 1op herhaling zaCerdagEraluLDg

door RUIrD van HERP1

5

1

k

E
d
1

van aIle kanten
en gespeeld. Dlt.
negatief, maar de
ns geschreven wor-
leen maar zijn van
anks al1es probeer-
enst.and te bieden. .

en Dolf voor het.
E.a1 is zeker op

PIET 1

D r,lo, c2

DEV,JO D1

PAET 2

ÍJENS C4

-)

- r.r.

r tróÈsè le .1 trainer)
-,^ i . 7 -í.",

Ben dag laEer, her jeugdvoetbal was aI
reeds afqelast -.

:. Werd er door F1 in de vroege ochEend ge-
-, ' woon'get.raind,-wind, règen en kou werà

verharde Eerrein van v.v. Spoorwijk, werd'
. .-i' eerst'een warming-up gedaanl daaría'wat -' sprongoef eningen en ats laatsEe een voet-

balpartij van ongeveer anderhalfuur. Fl
werd opgespliEst in 2 gróepen, iedere
groep werd aangevuld meÈ 2 ouders (Louis, I

John, Thoka en Ruud) de uitslag ????

De boys vonden heE. prachtig om de iaders i
uiE Ee spelen, zo nu en dan kregen wij
oudjes van deze jeugdspelers voeÈbal.-les.
Erik van F2 Erainde ook mee (waar vras derest.?). Zo zie )e maar weer, de echte
voeEballers komen ook in nieer en wind
crainen.

Mannen grandioos, vaders fanÈastisch.. maar
, Èoch één opmerking, waar waren de moeders?
-_ -Waren 

die nog Ee moe van .sint erklaasavond?

" Kom op dames, de volgende keer verwachEenwij juIlÍe in t.rainingspak op het veld.

LENÈ D1..':

.t ,àdvèneirtle

U vindt bij ons '

een prima -

ingespeeldl'team r

. Rabobank
Den Haag en Omgeving

lay-out / graÍischp vormgeving::
' C.J. Alting en A.C.J. Míltenburg

. . . . woensdagochtendklub
ÍealiÍatie

ó00
verwerking!
oplage:

reproduktle: LENS-huisdrukkerii
M. van Zilfhout

- f 2 - .'de tEusnewg .J 1" ianuai ,997: Nieuwjaa$recè9tië

I



" ' DE LENSREVUE' ;'" -"

weekbtad vdn de voethalyereniging LENS

-70e fia4jang nummer : 16'

28 novemher 1996

.i

opgericht
18 december 1920

LENS

TERREIN 6n KLUBGEBOUW

sporicomplox -Escamp l"
Hongololaan 000
tol.i (0701 366 13 l4

SEKO : 68ni0í6naldolino
seirioron zondag / zaal
W.J.M. Heiin6n, tsl.: (O7O) 346 1O 88
G.J. van dor Kloij, tol,: (O174) 41 81 49

':',
Sonioren Zatordag
J.c. Hem, tol.: (o7o) 367 96 87

DAKo : damoÉafdollno
mel. K. Muns, tol.: (O7O) 397 54 59

JUKO : i6u odsÍd6lino
P.J.M, v.d, St6on, tol.: (O7O) 3Í17 Ol 54

ALGEMEEN SEKBETABIAAT

P.F. Grens
R6g6ntossolaan 49
2562 pN Don Haag

tol.: (070) 383 54 18

BE.QAEI!.E:
A.c.J. Miltonburg, tol.: (O7O) 321 32 85
G.J. Alting, tol.: (O7O) 389 98 75

SEKRETARIAAT TOTO,/LOTTO
G, KempeÍman, tol.t lo174l 212AOZ

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hook, tol.: (Ol 82) 521353
H. Kooyonga, tol.: (o7o) 352 38 84

I(ONTRIBUTIE BETALING'

POST-bsnk
RABO-bEnk

336711
129924229

BARKo : Barkommisbie
mw R.P. Bruiistons, tel.: (070) 397 97 22

AKKO : Akkommodatiskommissie
W.J.M. Hoijnon, tol.: (070) 346 1o 88

EKO : Evonomonlenkommissio
mw D. van StÍion. tel.: (070) 361 52 0B

tnltruens r

P. Bos, tel.: (0701 368 03 02
E.V. GEns, tel.: (O70) 397 55 59

HET BLIJFT MOEILIJK
(afgekeuÍd of nlet? )

In de vorige LENs-revue stond heE bij de jeugd heel duidelijk dat je de rubriek
'àtgekeurd-of nieE?' inclusief het schadur'rprograÍnma moest uitknippen en diende te
bewàren. Gelukkig hebben wij dig gedaan en zie (de mensen van de ,JUKO hebben een
vooÍuitzÍende blik) heE kwam.van'pas op de zaEerdag. Keurig stond er al heel vroeg op

'INFOTHUIS (Eeletekst pgn 503) de caEegorieèn vermeld. HeE betekende dat aIIe jeugdwed-
SErijden op de zateraàg niet doorgingen en dus het schaduwprogramma in welking trad.

Dit beEekende voor deze dag lekker Erainen in de
eEc.. Keuze genoeg zouden wij zo denken. veel spe
Gevolg dat dé t.elefoon roodgloeiend atond. vreemd

fl

VAN DE REDAKTIE i

r----

I L-----

, I*ver uw kopii vóór maandag in ; .

-.Redaktiebrievenbus, klubgebouw
- Hengelolaan 9E1,254/. GG Den Haag

wlizigingel tot maenÍtagavond. mogelijk t

UITERSTE INLEYERTERMUN KOPU :
maandag 20.00 uur in.het klubgebouw
werlstriidverslagen : zondag 16.fi) uur

e-mail : amitten@wortdaccess.r

FAX : . (070)'321 32 85

(zater., zon- en maandag l)
tot 18.30 uur te bereiken

-i-sp-gg-"qs-uiterl

zaal, oË, 'Kerieksport.', in de modder
Iers snapEen diE - veel ook niet!
, want we hebben Eoch een afkeu-
ringsrijn 867 05 22). terwijt een
F-Ieider, op onze vraag of hij in de
zaal geweesE was, haasE beledigd anE-
woordde: 'Dat za7 toch wel niet - lek-
keÍ naat buíten met al níjn kanj ers -
wotden ze haid van', Iiep een andere
Ieider Ee balen; slecht.s één sPeler
was aanwezig. ,Ia, heE blijft moeílijk.

op zondag zag de afge tasEings l ij 8t er
iets anders uiE, maar ook deze was
zeer duidelijk. Alleen ons vlaggeschip
speelde. Uiteraard weer veel onnodige
telefoontjes. ook hier bIijfE heE dus
moeilijkl WaE Eenslotte he-
lemaal moeilijk blij fc is
IJENS C3 een woorrredsErljd te
laten spelen.

we hopen op drogere Eijden! .

uw redalítie

^ vrijd^g 29 november SINTÉRKIAASFÉEST F klBssel§ 'de LENSREVUE'
t1
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".";',.-. nieuws uit de hestuÍrskamer
^E .§.

advërtende

samenstelling Bestuur
,", »,,cË "'[1,, r,@ F_ 

t'11691

'tr

ktot ol uo lordel* ar lanilidru*acfi

I èh,vrín&,rÍihfl r O:vr/lxÍ*rir: O d,,r,"í."^,ï

f ' E/vs - FOREHOLTE >>>> aLs de weer-

L goden heE toelaEen op zondag 1 de-: cember weer een thuiswedsErijd voor
LENS 1 tegen Foreholte, waar de eórsLe
\Àtedstrijd van het seizoen zo verrassend
met 0-2 van weïd gewonnèn. De laaEste
'j arèn werden de thuis -wedstrij den';alE.ij d
ruime overwinningen voor LENS. of dit
weer zo is kunnen de toeschouwers zelf
komen bekijken. De wedsErijd begint om
14.00 uur.' Ook is er weer een voorwed-
strijd om 12.00 uur en naruurlijk ver-
zorgt Cees Lut weer een leuke lot.erij.
Tot zondag op IENS I tl ' I

VOORZITTEB :

J;G. Colpa
Tol.: (O7O) 394 19 74

LtD lvtcE-vooRzIÍTERI
W.J.M. Heiinen " I
Tol. : (07O) 346 10 88

't
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SEXRETARIS:
P,F. GÍens
T6t. : {07O, 363 54 i 8

LID r

P.J.M. van don st66n.
T6l. : (O70) 397 Ol 54

du§ luo. Ín bÍiÉlfupiÉÍ, !irirÉk.rÍjcs, trknrrcn, enïch,Ipcn, r'tilingk,r,rrtier i

. Én Lrw írÍ,!v'.lubil.,rnr. cn ActinnckNnjct k"nt n hij ,,n\ rÈÍÈchr.

PENNINGMEESÍER:
G.J. van dei Kl6ij
Tel. : (0174) 41 8'l 49

LVA
lr

op dinsdag 10 december wordt de Àlgemene
Leden Vergadering op LENS gehouden.
Àar:vanS 20.30 u. De agenda is.aIs volgt:

1) opening,/mededelingen.

' 2) Ingekomen stukken..

3) vasEstellen noEulen
(vergadering d.d. 3 juni 1996).'

4) Behandel ing . j aarwets lagen ,

(seizoen 1,995 / 19961

8)

5) Behandeling financieel overzicht "..
l -., ..:

, 6) verslag kaskommigsíe. -

7) Bes tuurverkiez ing.

Het gevoerde en. heE Ee voeren beleid. .
,,\. 9) ProjecÈgroep LENS 2000.'

10) Rondvraag.

11) SLuit.ing.

a I EK OP SLOT >>>>> in samenspraak
ft *"a oe gemeenEe rs nec EoegangsneKr r - ---:

- 

EoE IJENS verplaat.st. en staat het nu
op ons pad. Dit is gedaan om ons komplex
beEer af ue kunnen sLuiten voor auto's
en ongew_ensEe vr-eemdelingen. Het is de
bedoeling dat diE
een kïer staaE zod
gangers .er in en e
's-nachts hoort di
zíjn. -,. . '"

5.00 uur op
ers en voeE-
nnen en
slot.en te

hek na 1
at fiets
r uit ku
r. hek ge

- De stukken voor.de vergadering zijn van-
af zaterdag 30 november beschikbaar voor
de geinEeresseerden binnen LENS. Int.e-

- resse? vraag er dan om bij één van de
" besEuursleden. wij rekenen op veel be-'i langstelling van onze leden en/of ouders

van onze jeugdleden en hopen velen Ee
, zien op deze ÀÍ.v van LENS op dinsdag 10

deiember. Àanvang 20.30 uur.

Sleutels zijn deze week afgegeven aan
zovéeI mogelijk personen die ons klubge-
bouw openen en sluiEen. NieEs ontvangen,

.. vraag.er dan,om bij tli1 Heijnen of bij
. : Rina Bruii stens .

Auto's horen vanaf heden op de Hengelo-
laan te staan. Parkeren op het sporEpark
is verboden en za1 bijna a1Eijd een be-
keuring. opleveren.

-2-'deLENSREVUE' hent u al lld van de CLUB VAN.100?
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NIEUWJAARSRECEPTIE: MAAR LIEFST I JUEILARTSSEN !
Natuurlijk komts er ook dit. (eigenlijk volgend) jaar weer eeà gezellige nieuwj aarsrecep-
Eie op Í,ENS. Het lijkE nog ver weg maar toch a1vasE even uw aandacht gevraagd. Deze
keer krijgt de voorziÈter heE wel heel druk, v,,anE er zijn maar liefsE B jubilarissen te
huldigen.
A11e caEegorieën komen aan bod, 25. 40 (van heeL ver overigens), 50 en zelfs 60 jaar.
Tot.aal zijn deze 8 jubilarissen 325 jaar I1d van L-ENS ! wie het zÍjn verklappen we
iekker nog nieE. Ala u een jubileumboek heeft," kunt u heE anteroord opzoekën op

7. (wat, u heeft. nog geen jubilëumboek? Foei, gauvi kopen dan!). Natuurlijk
ok dat de wedstrijd LENS 1 - OUD LENS weer eens door kan gaan. A1 meE a} ,
edenen om 1 

_januaxi 
vanaf 13.00 

i]t 
:tj ,r*1 Ee zf jr.r. À1-vast noteren 

H;_

bladzij d
hopen wi
voldóend
uw agend

e8
jo
er
a! :

uit de postzak in de revueaaa
1' ,-. J

\Í§t

DE SPE'LER VANDE WEEK 1,,

LENS C3 op kon helaag weer nieE op herhaling. Liet de tegenstander het
vorige keer afweten (voordeel iB daE je 2x eeí epeler van de week mag
leveren), nu 6Èond eèn jeugdelftal van Dso klaar om de Eport.ieva
eErijd aan te binden tegen LENS..Maar he1aaE mochE er van de conaul
Elechta één wedetrijd op. hets vetd gqepeeld worden, duE dat werd- aLleen

anaE 655

het eergEe Èeam !

Deze zahdag 24 november werd .Tohn Pronk de Bpeler van de week. ilohn ia
de keeper van zijn team. .Tohn koos (uiEeraard) Àrno de ,Ioug (maker van het doe1punE...) a16
zijn fàvoriete speler en meE hen pooeerde hij crotÈ voor. de foÈograaf. De foto houden we nog
evèn Eegoèd, wanL volgende week hebbèn we weèr een EhuiEwedeerijd mets heÈ eer6Ee en dan gaat
er weer eèn 'Epeler van de week' op de fotg,.zo komen ze eamen in de volgende LENsrevue!

.e !. ''..
Wij -danken natuurlijk weer de eelektie"en begeleiding voor hun Epontane nedewerking oen zoale
alLijd werden de foto,s ook nu weer beechikbaar geEteld door EAEo - spoclaalz.ak voor foÈo
6,, Yld6o' . - 

- de redaktie':

KLAVERJASSEN/JOKEREN >>>>> vrijdag 22 november leaE de derde kaarlavond op
LENS. ondankE heÈ feit dat de opkomst !r,at Eegenviel'waE het toch een gezellige
avond. Bij het jokeren vrerd er fel geeEreden om me! zo weinig mogelij k .kaarcen te
blijven zitEen. fna vd Berg begon goed naar kreeg ggduchte concuEenlie van,
natiurlijk, caroline NiamaÈ. In de laaEEEe twee sPelletjeg werd het PaE beslÍgE
ten faveire van Ína vd Berg. Uitalag,' 1Btse fna vd Berg 633 punten, 2e caroline Ni
punuen, De poedelprije ging naar Marían HennevelE rneE 1047 punten.

Bij het klaverjaasen deedt hets koppel vd Berg - vd Berg heE van meeE af aan zeer goed. Er
waÉ nlet cegen te epelen. Na Ewee rondeE,hadden zij 583 punEèn voorEprong oP de naaEle
achtervolgei. Ze heËben heÈ nieE meer uit handen'gegeven. Ult.6lag; lste.vd Berg - vd Berg
met 5205 punEen, 2e Ham - Bergeíhenegouwen 

- 
meE 4861 punLèn, 3e Heidel - kaffa, die $reer

beber wael meE 4743 punten. Om de poedelprija werd wel fe1 gevochten. Na tluee ronden waren
er voor deze prlje nóg drie koppele in de race. Het kappel Dahoe - Àlting wist van deze drie
heE slechtEte- Ee-epelén en gingèn er ÍneE de poedelprije vandoor meE 3801 Punlen. De laatste
arrond, me! vele prijzen ie op vrijdag 20 december. [IoudE deze avond allen.YTtj'o"r, 

i è.r ro"

I{et wae fantaEEi6ch. Nieuwe gezichEen waren bij de club-bij eenkomEt van
af,gelopèn zondag. cezellig.kopje koffie, koekje, beetje keuvelen en toch
ooÈ een beetje Eerieue. WaE kunnen we zoal doen met het club-ge1d? De
r,rensen die heÈ bestuur bij de club van Handerd heefE afgegeven zijn
overgebrachE op de aanwezige club van Honderd-Ieden. Ja, heLaas kunnen we
geen-puneen voor LENS 1 koPen, À.s. zondag 1 december vanaf 13.15 uur ie
ér op-velerlei verzoek weer een heerlijke club-koffie. Wilt u erbij zijn
en bènt u nog geen 1id, bel mij dan even. :

anH

Gegroet ,
llenk Hoppenbrouwert, (070-3250789)

'B!! ila Clllb e.D ,Ic.sd,ard wotdt 7a n!.cË bcdotd'6.rd'!'
langB de lijnt . 

.

De ultaprrak ven de wack:
Have a break. Binnenkort

, . vríldai 29 novembet SINTERKLAASFEEST F klasseé 'de LENSREVUE'- - 3 -

{

A

6
q



adrepak

Co,mputercentrum

, fotoko' pieservice '. , l
-:

Nu öokr bANoN digitate totoko,pie

' voor mailinjgemak

Direct Mail

in kleur!

Ke-rketulnenutegi 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

s

pr,nÍen van.acce
9iro'pt

s t,bcon tributie_ in nin

Uii velÍouwcle adres voor l'rel \,qllè(l'g verivsÍkèn v.ln u\'/ nlàrllngs

advenenÍë #BAR NIEUWS ,

.,

,openen 
1

10. 00 uur

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 30 novetnber

. Henk en Joop

Ellen Muns
.Iacgueline Taal

. . ',Jan 
Í,amers

BIiISPRINGERS CIEVRÀÀGD.

.-. . : Mariàn oemed en Rina-

1.3.00 uur

j xpuxBu i.

sluiten Jan Lamers

ZONDÀG 1 deceDbèr

.: . . Tinus en Henkopenen ..

10.00 uur

13.00 uur

Eric

HENKRIEN

Br.rsÈRTNGERS

Steven en

ieidel in
GSVR,AÀGD

nina eí Nàncy 
.

Gera!-d en ,Joop

Rina

e'
weken
zeEten,
heE is
vaart' te

KEUKEN

KIEINE BÀR.. . ,.

WORST- eN SOEPSTÀND

s luiEen

- vorige week woensdag is de barcorrunissÍe
weer hij eTkaar geweest. via deze Íubriek wiTlen wij u gÍaag oP de hoogte breagen van
de beTangrijksËe onderweÍpen die zijn besproken.

' I , , I r"..- i' , -i L''. l'+ ,',l
P ZOEK'NAAR..... BARBEZETTING >r'r,, helaas is de barbezetting nos .steeds verre

zu 11e
maar
door
houden I

I a AAR OOK OP ZOEK NAAR...... SPEELGOED >>>>> voor de
M o.r" clubgebouw zal er een speelhoekje worden ingerichE-
4naar (nog bruikbaar) speelgoed- HeefE u nog iets liggen
gebruikt, neem dan even'konEakt op meE Rina BruijsEens. . r.i

kleinere bezoekers van
Hiervoor zijn wij op zoek
daÈ toch'nieÉ meer wordt

: .:..

F N NAAR EEN.......B4LJARTLAKEN >>>>> helaas is onlangs heE laken gescheurd en
F- dus saan wii op zoek naar vervanging. HeE biljarts wordE (gelukklg) inEensiefE geUríitt, sóms- echrer Eé intensièf. Laten wij met z'n allen atEenE zijn op te 

,

wild of Ee enÈhousiasE gebruik ervan. HeE is moeilijk een leeftijdsgrens t.e bepalen.
uàài Éèpai""A is HoE heÉ biljarE wordt gebiuiht. Suggescies voor vervanging van'heC:

4' AFELVOETBAL ,rr> ook van diE., overigens gratis , spel wordE doorgaans gretig
I qebruiX gemaake. Jammer genoeg wordt de speelbal bljna noóiE Eerug gebÍacht.

À óaarom zà1 er voortaan 'sLaEiegeld' van, 1,-- voor de bal worden gevraagd-' Bij
inlevering krijgE u dat weer Eerug.

OFFIEBEKERS >>>>> de coÍÈinatie van losse beker en houder was nieÈ ideaal meer.
Te veel houders raaÈten spoorloos. vandaar dat in .weekenden voortaan andere
koffiebekers (met vast oor) worden gebruikt..K
-4-'deLENSREVUE' -i beifi u al lld van de CLUB VAN 1O0?



A SSORTTMENT >>>>> trÍer wordt voortdurendl naar gekeken. Is er vraag naar iets
nieuws, moeEen we lnspelen op trènds in de ,markt,, kunnen we ilaE organisatorisch
aan, a11emaal vragen die de rewué passeren. Suggesties zijn altijd welkom. Wel

inoet worden bedachE dat wij niet óI1es kunnen opnemen en daE er soms keuzes moeEenworden'gemaakt. ) ,

D IJEENKOMST BARMEDEWERàERS >>>>> we hebben afgesproken dir. seizoen een

f! aanEat. malen.bij elkaar Ee komen. Het is belangrijk om de neuzen van aIIe ': betrokkenen j-n dezelfde richting te krijgen of Ee houden, daarnaast kunnen deze
avonden ook heel gezellig zijn. He1aas lukE heL vanwege overvolle agenda,s in deceÍnberniet meer, maar ln januari komt. het. er zeker van. Even geduld dus nóg.

namens het besEuur, cera-rd v/d Kleij

j, ALCOHOI... .i.l
Alcohol en sport is een moeilijke combinatie. Om mogelijke pÍoblemen te voorkomen,
wordt een oude s,pelregel weer onverkoÍt van kracht. -. . . 

. .. :

Vooftaan zal eÍ vöót 12.00 uur geen alcoholhoudende drank meer worden verctrckt. Na
die tijd kan wet eén biertje worden"geidrc'nken, maaÍ de iterke diank btijft taboe tot àa
afloop van de laatste wedsttijd. HET BESTUUR

.-. .' i;'

1i

SeIÍ@ VooÍ Ícl nummers i zte de co ofon oo nao

àiiiàranuc

suDMErlER ZONWERING
'zuiderparklaan 25 pEN IIAAG tel.t 323 35 62

Senioren 7 Al\L
É -tl

WEDST.RIJDPROGRAMMA
,lal m Íhuis uit /í/assa zsal scheídsrechter

wo 04 dec 20.00 CromvlieE 1
21.00 wesEland s

lrlts 1.. I '

IJENS 3

I,ENS 3,

Duindorp SV 2

Bohemen 1

IJENS 1

],ENS 2

' oranjepleÍn' ,
De Pij I í

-- v.d. rvoorEhal.

. 
Oranj eplein

Oranjep1ein..

zuidhaghe

Oranj eplein

S. La Haye,
J.C. de Haas

eiggn 
.

M. VrÍj enhoek

H. DissevelÈ

E. van Maanen

eigen

dèc

dec

dee

dèc

dec

39808
41703

41708

4r048

39877

zgai,
41058

22.30 ouintus 6

22.00 I,ENS 2

19.00 LENS 1

21.00 MFC 1

22 .00 HMSH 2

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

Ea 09

dí 
.10

wo 11

wo 18

,, ,o

wijdag 29^ noveinber SINTERKLAASFEEST F-klasseÍs 'do LENSREVUE". - 5 -
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waren we zo fekker bezig gooit de regen weer waEer in het waterl Toch

i;ffi;"":r';;-ËË"- gËrEliróà-zàrà.ougàiodasuraínins cok leuke verslaeen
worden semaakt. Of was ei'nièmanaZ ie tunÉ per.sIot.:van rekening ook

;ï;ïii ilil;"'uiieà-u"ài"ï',óao.''' , ,' ":.' 
ae,eaar.ei

WEDSTRIJDPROGRAMMA

'za'30. nov

za 07 d.ec

33692

33699

* 
14. OO RVC 

j1

14 .30 LENS 1 .

LIGG|NG TERRETNEN: RvC, Sporrpàrr pr. rrenè. i schaapweg, Rijsvrijk, -tel.: (070) 394 09 1?

Bl j . afk_err.ring : - tiifi"n otl 12:oo uur / ve4)Itcht afbellen bil atet koliEn tralDen l1
--. -;; - ' -." i

LENS 1 \.,

SEMPbR- ÀI,TIUS 1

i t'. Wijnands

H. wij s 1

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
'ierard Sínke

advcrtentie

Eel.
te1.

(010)
(07§'t

521 39 80
362 8s s9

i .4 -

I_r i:

Theresias traat 397 maxi fleur ïel.: (070) 341 76 ts

VOOR AL TIW i

potten & vazen planten' bloemen ':
bruidswcrken bloemstu$e "'

bczoBing doot Sehe€l Dcn Haag èn omslrckcn /5,00
t.

rouwarrairgunenten

.BESTEL NU TIW KERSTSTUKJES
beitellingen boven Í 1OO,0O gratls óulsbezoÍgd

Or"rlgemaakt in in divetse prijsklassen)
lO% taat naarV.V. LÉNS

;r - ,'

D ES et AI
a
TE s

DAMES GRAAG JULLIE MEDEWERKING
--'tr--_------__-------:--- I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

i.v.m. het SINTERKLAASFEEST is a.s' vrijdag het clubgebouw

wel oÈen. De kantine echter is gesloten. Verkoop van snoep, !.'

dranken etenswaren vindt plaat§ in 'Waterloo' ' ' '

L------i-----:------

\.
ondanks vervroede pogingen van veel mensen (ze z

. ài"-ii.óo uur onÍi -niécs-merden' Jammer' heE geef
;;r;;: -M.;- levert zo langzamerhand Iiever sErij

WEDSTRIJDPROG RAMMA DAMES HELAAS NIETS ONTVANGEI

er echE mee bezig geweest) konden zi:
wel Ee denken. PÀuL bedankÈ.voor je
meE de suikerklont dan oP hét veld!

ln
d

de redëktl

'r - 6i -' 'ile LENSREVUE' ' .. ' ...' bent u at lid van de CLUB VAN 100?

. :\:



Se loren zo DAGa
@

UITSLAG: ;.

I,ENS - DSO

veld

1 2

I
I
IL-

i.v.m. het SINTERKLAASFEEST is
a.s. vrijdag het clubgebouw wel open.
De kantine echter is gesloten. Verkoop'
van snoep, drank en etenswaren vindt

ats in 'Waterloo'. .

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IJ

WEDSTRIJDPROGRAMMA..
datum tiid " ihuls uit

Wndertlelde
tVeentje #"-""t

vRluzHs

?lnkvlcrt27
2544 ÉC Dcn Haag
Tet.: O7O-1661174
Íat.r 070-1675791

. Z.oeacÍmecr
Íe1,. 079-f,6l0?ll

zo 01

dr 03

dec

dec

14.00
12.00
1r..00
11.00
10.00
10.00.
14.00
14.00

19 ..0 0

- FOREHOLTE 1
- IJENS 2- vcs 4"
- H.v.HOLLÀND 4
- ],ENS 5
-. I,ENS 6
- IENS 1 ,
- OR. BIJAUI,I 6

5578
7295
9145
9407
10464
r2r7 9
L3632
4672L

LENS 1
LÍSSE 2
t.oÀtc 2

LENS 4 lr*.
CROMVI,]ET 3
BMT 4
nss 9 '
I,ENS 8

r,ENs t/m 23

IJENS 4

IENS 5
IJENS 6
I,ENS 7
I,ENS 8

P
G

R
n
n
n
n

van Veen
van Rhijn
RaaphorsE
Caspers r

1

)
3

n
n
n
n

FC ÀDO D - HÀÀG À1

zo öB dec - ],ENS 1
- .!ENS 2
- I,ENS 3
- IJENS 4
- RFC 2
- DSq I
-. DUNO 4
- LENS 8

BIJ ALGEHELE AFKEURINQ : . 14.00 uur SCHEVENINGEN 1

11 .dO UUr SCHEVBNINGEN 2
LÉNS 1

. LENS 2

'..
TÈAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.ZI5 UUT,.;
BIJ À[cEEEr.E À.FKBITRINC (op de zondag uit.eraard) ! Erainen om 11.00 uur

OPSTELLINGEN
, IJENS 1 t/m 3 :

LENS 4 E/m I :

AFSCHRIJVEN te1

14.00
11.00
r.2.00
r2. oo
i1. oo
r3.00
11.00
10.00

VOORBURG 1
FOREHOLTE 2
GONÀ 3
RKSVM 5
l,ENS', 5 

.' :
IJENS 6
LENS 7
TÀI'RUS 8

worden door de Erainers bekend gemaakE
als bekend

de Groot
Heij nen
Sekeris
SchoIEen
cungör.

(070)
(070)
(070)
(079)
(070)

325
346
323
361
390

15 5 0

ts

E

À
W

F
R
z

te1
e1

1
ef

10 88
77 30
84 16
03 33

koEtaktpèr6oon Sénloren zondag ! wLl Beunen ,'' - Tel.: (070) 346 10 88

wedsErtjddag : Bert Vlerllng - feI. ! 06 54 67 31 54

LIGGING VAN DE TERREINEN
LISSE
CROMVL I ET
BMT
HBS

Spekkelaan 1, l,isse
Brinckerinckstraat 2
Escamp I
DaaI en Bergselaan 2

10252) 4L3494
(070) 3888352
(070) 3662534
(o7o) 3681960

Eel
Eel
tel
tel

wiJdag 29 november SINTERKLAASFEEST F klssse$ Ae LENSREVUE' 7-



O O G G E T U I G E/I/ S C H R IJ V.E N\ door Paul v. d. Steen

Om een wedstrijd Ee winnen moet je ook een beet. e geluk hebben en datontbrak zondag echt. LENS begon goed en kreeg v a Michel Izendoorn a1binnen de minuuE een prachEige kans..Helaas moest heE met tiàks en datging niet zo besÈ. Daarna een gelijk opgaande wedst.rijd. DSO kwam mer,
waE geluk op voorsprong middels een vri je trap die vj-a een LENS speler en
een misgri jpende ÀÍno de ,Jong in heE doel, verdween. Daarna naÍn Í,ENS het.iniÈiaÈièf weer over Íiliddels een rrat moeili jkere kans voor MicheL

l
1

(hetaas weer met links) en een vlarrunend schoE van Fedor de.Bock dierakelings over ging, DSO was ook nog dichE bij eén score maar Ronald
Samson redde op de doellijn. Na rus t r9e rd heE snel 0-2 door een duidelijk ,buitenspel
doelpunc. Helaas telde hij we1 . IENS ging een op een spelen en daE leverdè DSO wat.
kansj es op maar gelukkig bleéf de schade beperkt en wisr Í,ENS heÈ initiatief weér over
Ee nemen , Vlak voor EÍjd vrerd heE 1-2 door een penalty welke keurig ingeschoten werdi door Àrno de ,Jong. Hier bleef het bij en LENS kwam door de onsiuns t ige uitslagen nogvasEer op de elfde p1èk Ee staan. De komende weken Legen Foreholte , Voorbur'g en
Roodenburg moeten er echE veel puntèn gehaald worden wil IrENS kans houden op hetontlopen van de degradatie. Veel Bucc€s lll

.,i

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A en B jeugd: Paul van den. Steen, ChopinstÍaat í 03, 25Sl SV Den Haag, tgl. 397 Ot 54

Hoofdleider. C-jeugd:

HooÍdleider E-jeugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89 -
Leo Straub
telefoon: 06 54 64 57 67

HooÍdleider

Hoofdleidor

D-jeugd: Harry ter Linden
: relefoon: 06 52 706 156

. teleÍoon: 367 98 58 .,
.b.s.s,: 06 53 48 40 50

ln uiterste nood nog op de dag van do wedstíijd op LENS, telefoon 366 1 3 14
(zateÍdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks r 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltird)

Afbellèà tÍaininqen: + 45 niinuten voor aanvang vàn de training, alleen op LENS; telefoon 366 13 14

Vraqen/oroblomen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl

-#s*#+!§!*.?..-e-el.-9ii.-cy| 
j..r.-"J..gp.r,gLs.r..gg9. na 08.15 uur naàr de LENS:aÍkeuririgstijn lOTOl 367 05 22

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

elltal datum aanvanq teqenstandet uiu,huis veld/tetÍein sam.k LENS

thuis v1À t 30 nov 14.30 HBS À1

B 1 30 nov 12.00 vEIrO BI
o3
30
30

30 nov
30 nov
JU NOV
30 nov

B

c1
c2
c3

D1

D2
D3
D4
D5

2'
3

dec 18,30 ODB 81 (vr)
nov 14 .30 '" Delft 82
nov 14 .30 "VELO 83

thuis..vl.-
uit. . ÀlbardasEraat

thuis v.3
thuis' v 2

FC UtrechE C1 '.
DHL C1 (vr) .;.
Fu1I Speed C2.. .'.

, DEVJO C2 (vr ) I .,.-' -.

DHC DI
HFC ADO Den Haag
GDS Dl
DWO D4 ,

GDÀ D3
FulI Speed D2

UErecht
Brasserskade,/De I ft
Kerkepolder/De1fr.
. oosre,inde/vbg

v1 .
voorxdèdstriJ'd

v3...
sp.p. West/Z' meer

. MadesEeij n
v 3 .^.

13.30

11 .00
17.15 (auto)
13,30 r
14,00

(aueo)
(auEo)
(auEo)
(auEo)

30 nov
01 dec
30 nov
30 nov
30 nov
30 nov

12.00
12.00
11.30
10.30

10.00
12 -75
09.30
08 .45
09.30
12.00

. Ehui§
DlEhuis
. Ehuis
. ' uit
. irit
. Ehuis

09,00
11.30
08,45
07.30
08.30
11.30

ui E

uit'
uit
uiE-.

09.00
10.30
10.15
09. r5

Eo
Eo

(au
(au

bent u al lid van de CLUB VAN.100?- I - 'de LENSREVUE'

+l!E!+EJrr+r-lrysC§!q+: zo snel mogeliik, doct uiteÍlijk de avond voor de wedstrijd :

. tussen 18.@ en 19.0o uur, bij de desbetÍeffend€ hLotOtsiOer.



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vcrvolg), r ..

sam.k LENSelftal datum aanvans leoanstandoÍ uit/thuis vèld/tefiein

n

v
v
v

2
)
)
2
2

30
30
30
30
30

11 -t
E2
E3
E4
E5

nov
nov
nov
nov
nov

09.30
o9:30
11.15
,L1,15
13:OO

chuis
thuis
Ehuis
Ehuis
thuis

09..00
09.00
10.45
10.45
L2.30

Fu1l speed El
vcs E2
vcs E3
l,aakksartier 85
west.landia M2

Fr.

F2

F;

Ë;

nov
nov
nov
nov
noV
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

29
30
,q
30
29
30
)9
30
29
30
29
30

18
09
18
10
18
11
18
11
18
11
r.8
LO

.30

.00

.30

.00

.30

.00

.30

.00

.30

.00

.30

.00

18.15
08.00
19.15
09.00
18.15
10.00
18.15
10.00
18.15
10.00
18.15
09.00

OP LENS
Roodelaan/vbg

OP LENS .- : .
. " Àrke lweg/Poeldi j k
OP IJENS
. : vredenburchweg
OP IJENS
...Erasmusweg..
OP LENS

Hoge Bomen,/Naaldwij k
OP I,ENS

Hoge Bomen/Naaldwijk

!!! B2 heeÈL eèn ceambespreking om 13.30 uur op rJENs

BIJZONDERHEDEN,

SINTERKLÀÀSFEEST
Tonegido F1 uiE

SINTERXI.ÀÀSFEEST
verburch .F2 uit .

SINTEREIJÀÀSFEEST
vredenburch P4 .' uit

SINTERKÍ,ÀÀSFEEST
SVH FI .... uiE

gIIXTERKI,ÀÀSFEEST
westlandia FB uiE

SINTERKIÀÀSFEEST
Westlandia F7 uiE

(auEo)

(auEo)

(auÈo)

(auto)

(auto)

(auEo)

ltt

aanwezig van de jeugdkommissle op 'zaterdag 30 november' E. v.d. Steen, r,. §traub en B. vl€rlíEg

lees ondersEannde kopy eens GOED door. .1 ':. ;.
vragen/opmerkingen neem dan 'B-avondE kontakt op de hoofleideÍ.

* opstellingen als-vorige .wèek 
meE uitzondering van:

e

*

*
*

I
OL
0Í,
O,T
OL
OL
OL

ENS A1
ENS -B1
ENS C2'
ENS D2
ENS D3 .9

ENS E4

met
zonder
ionder
zonder
zonder
zonder
met "

met

À. Àbdurhaman
P. Knorr
IJ . Wormer .
H.'Prika .
E . Terrones .
N. ÀlEena
c. Eiflaar .'
S. ÀinoelO LENS E5

AFGEKEURD OF NIET.

Om

r)

2)

te lieten of héE voetballen doorgaat gelden voorEaan -ondérsEaande regels: 
",.;. Verzamel je voor 08.15 uui dan heef! bellen geen zin. Kom naar LENS Eoe en is het

voetballen afgekeurd dan gaat je leider meE jul1ie trainen.
. verzamel'5e.nà oe.rs uur dan zijn er drie mogelijkheden on! Ee weLen te konen of

-,de afkeuringste lefoon van LENS: 3670522 (na.08.15 uur)
-.de afkeur ingsÈelefoon van de KÀIyB: 06 - 35015090 (na 08.00 uur)
- Infothuis op fV Eeletextpagina 603 (na 08.45 uur)

- SCHADUW PROGRAMMA A'B-C-D-E en F JEUGD vooÍ 30 novembeÍ

K LENS

41,
c1 .

D1
E1

13.00
12.00
1t .00
10.00

82,83

Eijd van de wedsEri
de
jdMeE de leiders van

tralnen
Erainen
trainen
LÍainen

F-teams is -afgesproken 
da

Bij afkeuring gaan de Ie

IENS
LENS
IJENS
IJENS

t2 .45
11.45
10.45
09 .45

D5
E5

81,
t/m
t/n
E/!

Eijd verzamelen op de verzamel-
e1f met hun Eeams ergens t.rainen.

wijdag 29 
-noveàbeÍ 

SINTERKLAASFEEST F klasseÍs

t ze aI
iders z

'da LENSREVUE -9-
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A ANcEpAsrE roeriiuootLt.lsr "',, in saméi-
werking meE de redaktÍe ie er een aangePa6te
toernoóilijEE naast de damestoilet oPgehangen.
er eens naar wanÈ' wij zigingen zijn aangebracht en
jn EoerDooien bijgekomen.

ROTE CLUBAKTIE ,,,,. in totaal heeft"LENS
naar lief6t 952 loEen wèten te verkopen. Die
betekent dat 6r na afgrek van de aanBchaf van de

TRAININGSGROEPEN O PGELET

U vindt bij ons
een prima
ingespeeld,
team - .- '

Rabobank
\, Den Hus efl ongevitg

:..

SINTERKLAASFEEST
voor ALLE F-klasseís

Natuurlijk zijn ook ouder6, opa'6, orna' 6 van
harte we]kom. tilaar let op! Daar het een kin-,

i advertcntie

Kij k.
et zL &G
loEen èn het prijzengeld voor de be6te vier verkopere
van LENS een netlobeàrag van Í 3435,00 ie- overgemaakt "'naar de penningmeéster van LENS. Een record en zeker
een kornpliment waard aan onze jeugd en aah organisatqr
J""t *r.à.n.ijaen. ÀIs nu op de- ovérgebleven lóÈen ook "de hoofdprijÀ van í 1oo.ooo,- vale zijn-wij-echl hele-'
maat tev'redËn. A1é-dit zo ie dan harèà jÈ1Iie diE
direkÈ. De trekkingelijst wordt z.E.m. oP heE medede-
lingenbord van LENÉ gehangen. A1Ie kopere en verkopere
beda;kt en volgend Eeizoen gaa'n we weer voor L000
IoCen.

i. v.m. het SINTERKLAASFEEST À.é. vrijdag, iE het feeEt aP LENS.

ls a.s. vrijdaÈ het clubgebouw wel
Sinterklaàe en zijn piè:
Èermanknechten brengen een bezoek

open. De kantine echter is gesloten. aan anze vereniging. HeE feegts i6
voor ÀLLE F-klaBEerE en begint om

Verkoop van snoep, drank en etens- 18.30 uur. KoÍn op t.ijd, want vo1 iB
l-vo1!!

'1
I
I
I
I

------------;J
waren vindt plaats in 'W'aterloo

IL--

dérfeesÈ iE verzoeken wii wel om ruBtig Ee gaan zitten en alleen maar tè kijken, zo*rt de
iint rustig mec de kindeien zijn verjaàrdag kan vieren. wij danken u bíj voorbaat voor uw

medewerking. EINDE van dit LENs-feétijn io om 2gllllgE !!
: ., nàrncDc do EKo, D:LaEa vaÀ lltsrlotl

r ENS - FOREHOLTE, DE VOORWEDSTRIJD EN DE SPELER VAN DE WEEK ,,,.. LENS T

I orrt een aanEal belanqrljke wedstsiijden tegemoet. veel publiek kan hierbij een ellorme
fí ;;i;ui;;s .ijtr. o" ra;r€Ée weken onlbreekE dit echter wel een beetsje. Toch hopen wij zeker
,-"- ,àrà.o oo r..i publiek van Í,ENs. Jeugdgpelers, ouderE en andere belang6cetlenden zijn van
fr".i. -r.itó..' pe weaàtrijd begints om 14.00 uuï. maar on6 advies ie om aI om 12.15 uur Langs de-
iiin te etaan. LENS D1 speele-dan de voorwedsErijd. NieE tsegen Foreholte.want die zagen-dit niet
,iËI." zii .""r t"g.r, heÈ otserk6ce elfÈal van t{Fc Àrlo DEN HÀÀG. Dats beloofÈ eèn spannende PoÈ E(

;;;;;;. ;;..;;;r:. jr.""" de wedBrrijd op de foto mets. IrENs.l en de epelcr van.de week komt uits LENS

;i.-Hfi ilS "p àÉ f"to meg. zijn i"roiiete speler hbpelijk na een overwinning van lENs 1. 
"

f S tElVS ONBERETKBAAR !?l? ,,,,, diÈ hoorden we zaterdag heel vaak van spelers,ouders en

I .rrtr rrrd"r" vereniqinqen. Toch vras dit abBoluut onnodig. Bellen naar 3561314 lnet de vraag of
f il; ;;;aË;rràn aoórgiar ia immerg niet de bedoeling. Toch blijven hee1, veef jeugdreden die
.t..àr-..ii àóen C.r*iji zeker afgelopen zaterdag al vanaf 7'OO uur op infothuis blz. 603 tse

i;;;;-r;;-à"4 hee voetÉatlen was àfgeÈeurd- Bellen wae dug totaal overbodig. Iiil je toch bellen,
àrrr-:." iri..r""r de LENS-'of de XIÍtrB afkeuringslijn woor in het leven gqioepien. Nu waren wij waal

""il.iàirl.à" woor andere verenigingen die onÉ bv. uít wilden nodigeí om te komen voetballen bij
;;;-;;-Ë;aig"as of in de zaal.-vanaf deze q,eek gewen uij bèslisÈ geen antwoord meer olr 3661314
ài nèl """tti:.Ien dooigaat of nieÈ. 16 het voecball,en aEgèkeurd'dan is'het l{el de bedoeling dat
ie naar het ochaduwprog:ramma komE. DiÈ 6Èaat iedere ueek in de LENsrevue velmeld. van B2,B3,c3,(
íloï-." iji ,àg.r, ,.'.ruí*"Iijks iemand zodat e! nie! kon vrorden getsraind. De.overige Eeams

"à."..[t." 
-iÉn opperbeat iir de zaal of ergéns op een verha-d veld. zelfe ging e.r een Eeam

;;;il;;-i; l,lorr"r.i- ot Èoch nieE r,Eo ??? Heren leiderB maak.goede afspraken_met uw sPelèrs en ger

,àiï "r-.r"í"ii jk Ààc voorbe"td 'door. ér zetfiook.!e zijn- nij kunnen'nieÈ alle groepen zelf
;;;i";;.i;a iieeraas du. op LÈNs: ooK Br'' ÀFKEURTNG rr!!

A' fgetOpen ZateÍdAg werd her. jeugdvoetbal afgelasE, dat is altijd jammer, maar de weergodet

Il;:*t,:i'i.§:,ï:"*;:;,'l.o;,";:::"3n",;:: ;:-i::à.'Í:i;3'iïÍ:'i.l: 3Ë3l"ii;;ï:i."?iÍ: i
*."a"rr'r.t oÉun"irg." gedaan oà de spiergjes 1os.tse maken, daarna ererd een parÈijtje gèspeeld ol

à;-;;;. vin ae argÉLopén weken,te behouden. sommige ouders sronden langB de Lijn re blauwbekken
liaà"!-""àË.. wi1Éen àolgraag mee voeÈbaIIen, hee laaEste parcijtje werd gegpeeld, F1 (6 EPeleri
i"I".-s-""à.i" i,rotn, r.oii. Én nuud).De oude hap won dit partijtsje maar onze-Fl-boys hadden het
;;:il ;.;;-;;; ii". ir"a.c de boyÉ zich hadden gewaseen en omgekleed werd in de kanrine een warm

1.t.LLiè 1-róóaÈ sedronken door.de-auders. KanjerÀ, ju1lie waren weer fantaóÈiech-
EEN TROTSB IJEIDER/TRÀINER

- 7O - ue rcwsaevue' hent u al lld van de CLUB VAN 10O?
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weekbtad ian de veibtiercnigÍng LENS

70e jaaryong, nummer : 75 . .

. 2l novemher 1996

opgertót
18 decembtr lflll

LENS

TERREIN en (LUBGEEOUW ALGEMEEN SEXRETARIAAT KONTRIBUTIE BETALING

' SEKO : sonioronaÍdolino
Senior6n zondsg / zsal

. w,J.M. Heijnon, tot.r (0701 346 1O 88
,r G.J. van d€r Kleij, tel.: (O174) 41 81 49

Sonioron Zat6Ídag
J.C. Hèim. t6l,: (O7O) 367 96 87

OAKO : damcsaÍd€lino
moj. K. Mun§, tol.: (070) 397 54 59 l

JUKO : iouodatdelinq
P.J.M. v.d. Stesn, tet.: (O7o) 397 0í 54

SpoÍtcomplox "Escamp l"
Hongelolaan 6OO
tgl.: (O7O) 306 í 3 '14

P.F. Gr€ns
RoOontes6elaan 49 '
2562 CN Don Haag

tol.: (0701 363 54 18

8.EQA.(IIE:
A.C.J. Miltonburg, t€1.: (070) 321 32 85
C.J. Alting, tol.: (O7O) 389 98 75

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Kompoman, rél.i 1O174'l 212602

SPONS ZAKEN
B.'v.d; Hook, tet.r (01821 521353
H. Kooyenga, t6l,: (O7Ol 352 38 84

POST-bEnk :

RABO-b6nk :

336711
129924229

EARKo : Barkommissio
mw R.P. Bruijstons, tel.: (O7O) 397 97 22

AKKO : Akkommodatiekommissie

. W.J.M. Hoijnon, tel.: (070) 346.1O 88

EKO : Even nkommissio
mw.D. van Strion, t6l;: (070) 361 52 08

TRAINERS:
P. Bos, tel.: (07O) 368 03 02
E.V. Gans, tel.i (070) 397 55 59

de jongens van BLAUW WIT

Sinds -de Eijd daE diE redaktie-kgppel bijeen is, heeft de compurer z,n inrrek genomen
op LENS-.Er stond al geruime Lijd een grat ouder apparaaEr nauwelijks gebruikt.,-dus met.
een beet.je goede prinEer eraan eras.er wel een goed resulEaat Ee bèha]ón. De a1-oude
schrijfmachine ging in de hoek.
Helaas ging die eerste comput.er na verloop van Eijd onderuiL,. zelfs de beste comput.er-
deskundige kon 'm niet vorredig meer oplaEipen. Gelukkig konden we als oplossing lebruik
maken van een versjouwbaar apparaat, een zgn. Iap.Eop met. zo,n iood schérm waai je naar
verloop van Eijd hoofdpijn van krijgt. DesalnieEteÍilin waren we maar waÈ blij mec-diE.

snellere apparaaE. Helaas moest. deze
kort gëleden weer Eerug naar de gulle
lener, dus. . . .'We moesten uitzien naar een andere
conputer, of weer terug naar de .

schrij fmachine..
ToE.dat de Club van Honderd óns pro-

. bleem onderkende en wia, via een 2e
hands. met. kleurenschernl (l!) kon
schenken .

- -:-
Dat betekent dat. uw.redakt.ie de wereld
nu in kleur ziet; voor het gemak en de
duidelijkheid hebben we de kleuren
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. VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopff vóór maandag in :

- Retlaktiebrievenbus, klubgebouw
- Ifengelolaan 9E\ 254/. GG Den Eaag

wijzlCrCCT tot Taaniggsyqtd mogellik ! .

r,IlERSlE INLEVERTERMIJN XOËIJ'i'
msan,rsg 20.00 uur ln hd klubgebóuw ,' wedstriidverslagen : zondag 16.fl) uur
e-mail : amiltenb@wortdaccess.nl

FAX : (o7o) lzrtzEs ' ''-
(zater-, zon- el maandag +)

maar oP:
jawet BLAUW WT gezet. -

We werken tensloEte voor ons
ktuppie IJENS !
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IJtot 1E.30 uur te b€Í€iker

uw redaktie

I20 november: KLAVERJAS- en JOKER avond

Bèdankt I I

.de LEIVSBEVUE,
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;',:. . nieuws uit de hestuurskamer',. " .4^E

VOOBZITTEB :
J.G. Colpa
Tol. : (O7O) 394 19 74

,LID IVICE.VOORZITTEB)
W,J,M. Holjhen
Tel, : (07o) 346 1O 88

SEKRETARIS:
P.F. Grons
Tel. : (O7O) 363 54 18

LID :

P.J.M. van don St6on
Tol. : (o7o) 397 ol 54

PENNINGMEESTEB:
G.J. van d€r Kl6ii
Tol. : (0174) 41 81 49

ödverrÉnde

onÉ) ze
goede

samenstelling Bestuur $t6l19

À**"''

Voor al ua ltnd * et louiliedntia'ert

drí vooÍ Lr$ b,:.li,JDicÍ. tÀkÉkrrÍrjcr,
j',bilc'rnr'<o [Éhi,í

t'rkrtÍÈn, cnr.l,,p0Én, rdlingluu«jÉ{
ckrrÍrjer k[nr ri hij on. terecht. '

èr&'r,rrrrJr,rh,r öt',liqr"rrÈ O r{dr! rrh.

M ET HEi OOG OP DE TOEKOMST ,,,1, het beatuur ie voortdurend' bezis zich Ee

oriénteren op de Eoekomat. De vraag h9e'.de Biluatie over zo'n 5 à 10 jaar za]- zíjn
.. i. Ë. 

-a"--"àËtÈ"fv.i""igingen en dé JporEaccommodatieE in zuid-wes! Den Haag houdt
àIï"rfg. Uii"-i""ra pr"l-"iàï. iri j "p mógeIijke.ontwikkelingen.ce.anticiperen om een '

toekomei voor anze club te garanderen. | ]

Eo6 1LEg6n dc zak6À? :

veel vóieirigingen in zvl Den Haag kamPen met vergelijkbare ProbJ'emen:
- tèkorE aan kad.er '': '
- Sr"t"-L".Ë=;om ,ran "ff"àltonen, hetgeen het kaderprobleem niet alleen kwanLitatief, maar

- :i5"[i3'::::ifi:uIiï.Ë"'o ""1'
- eàruqlopend ledentat I ! r: -! '1

- probÍemàn van financië1e aard

NieE aI deze punten gelden voor alle verenigingen en ook niet voor a1le verenigingen. 1T' ' -
à""ÀfÈà. miie'. reic Í" ".tc"r wel dat veel íerénigingen zich zorgen maken. over de nabije of

"àri"-Ë".ii"ÀÀc 
o.à"t zil àÀ-pràff"*"" alleen maar-zién coenemen.-Er zijn in Den Haag Eeveel

""i."iói"g"". 
Sommige aíarva-n zu11en op korte.Eermijn aI hun toevlucht moeten zoeken tot

fusiee of andere 6amenwetii"g"."i["iiaÀ-", i"rri:f voór andere clubs dit wellichts iri een laEe
;g;àir* aa. de orde zal komei. Àndere vetenigingen hebben nu nauwelijke problemen, maar
;;ïi;;'";-;";; ;;;;; à"t dir.in de EoekóméÈ- zo-blij fE. ook LENs iB zich aan het oriënteren

Í,le hebben at wat geEprekken gevoerd meE andere ferenigingen om tse inventarigeren hoè de via
'.;; i;;;-;; à"r"Ëij-rr'."t. wij weten dat meerdere verenigingen mes elkaar in gesPrek zijn'.

il!""c.i-g.È."ri Éir op uiiaÉ"tàie basie en wil, kan of-duift nèn de zaken niet openlijk.in
t ;;;à;; klder te beepràken. Hec begtuur van LEN5 is van mening d-at de vele, nu nog relatief

IË"rr.Ë .lËià"isi"ó""-iri z.,ia-wr.c Dèn Haeg bet.er tijdig Èat breed -overleg ku.nnen konen, dan
à.i-ait. over Ëen-aantat jaren wellichE àínder vrijÈlijvend en onder minder ffóris6ante

"."ti"àigt "den 
zal *".c.í-gèË""i-n. èelurkig heefè het beetuur een medtiEuander gevonden in

: ;;t-;;;aí;, van GONÀ, aàt. óv"r deze zaken eón gelijkluidend-e mening heeft- Een aànEal weken

dè1eden hebben beide u.Ài"iàÀ-.à" iniormele di'Écusóieavond belegd àet een aantal verenigin-
:;;ïi; ï"ià:i,i"t.. -irjààn. d"ze bijeenkomet, die een aftaauend karakter had' is een soede -Ylliaïii"ilàË.";;i;oà-í;;;-".iàÀi -í"'1"g. HàIf januari staat -een vervcilsbij eenkomec seprand

. ;;;;i;-h;a-à" É.à"Éit"s ie dat we waÈ vérder komen dan aftaBten. Middele een goede

l..t r]ifiiàiiJf.") inventirisatie vooraf, hopen.we dd ver.chillen én ovéreenkomegen in
È;;Ëi;;;;t;Ë ;n ioekomstviEie bij_de -vereilgingen te.analyaeren, oli.basie daarvan zu1lan ee

àanta1 concreÈe vervalgactiee gepland moeEen wórden.- Wij zullen- u middels de LENS-revue op

;;";;;;;-;;;à"n vàn vÉrneldeníaàrdige oncvrikkelingen op dir. gebied.. Daarnaaor zal heE

iI"Ëiri'"rËËr.àra 
' 
Iii a"". de Àlgemenó Ledenvergadeiilgen een toelichting geven. craag horen

.,wijdanookdemeningvandeLENs-1edenoverdezebe1angrijkeza,(en..-
De eerËEe gelegenheid doet, zich a} ene]. voal: dè Algemene Ledenvergadering van 10 december

. . .. . 
--wi j -}rËp-n-ook op u!'I aanwezigheid. ' '' ., .: -'._ :, ;. ' -,

2 - 'ae Lwsntvut' 29 novambor: SINTERKLAASFEEST voor ALLE F klassers

Íl



alf OMENDE ZONDAG >>>>:' epeelt LENs 1 de ÈhuiewédotrÍ jd teg6n Dso.. .\ r
I\ Àanvanq 14.oo.uur.Na de matsige wedsErijd vari afgelopen zondag bij Verburch heeft LBNS
-!-L 1 igg5-goed te maken tegenovér zict,zeTí, de begé]eiàing maar-zekér ook tegenower het
zo Erouwe lègioen. wij hopen dat heE gaaE lukkèn èn verwachten veel toeschouvJerg op LENS om
LENS 1 op qen pooitieve manier Ee EEeunen in deze moeilijke tijden. Natuurlijk iE er aok
weer een voorwédetriid. Om 12.00 uur neemt LENS C3 he! op tegen DSO, Cees Lut veiaorgts weer
een prima toÈerij en zoale a1Ètld bij deze kpu staat onze JooP weer klaar meÈ zijn
overheerlijke erwtenEoep en warme worEE. Tot zondag op LENS !!!

E
voor
wenE

' ÉN ECHTE BAAN ,rr» na minimaal 3 jaar werkelooeheid en na ruim I 1, jaar Àii leNs
Ee hebban gewerkt niddele de banenpoolregel ing, iE er voor Henan sewkoemar uiBzichE op
een echte Eaaí. vanaf-vorig week maandag ie hlj een curauB geet.arÈ die hem opleidb
een baan bi.j een beveiligingsbedrij f . Een, voor Heman betangrijke ovenlnning. LENS

t hem heel veel 6ucce6 lÍlet deze verdiende promatie.

MeE heE verÈrek van lleÍnan ontrtiaE er vaar LENS tijdelijk een probleem- öp h"t ,1"k ,.,
diveree kleine onderhoudgw6rkzaamheden en schoonmaakkluBsen , voor he! echoonmaken van de,
kteédgebouwen hebben wij inrniddele nevr. oemed bereid gevonden om LENS hierbij.te hèIpsn. En
omdaE ,Joop Heijnen van de. dokter vooral veel moèt lopen lal hij de lijnen kalken. ÀIIe "'
overige leden heLpen uiteraard aI door het lege fleejg terug ce brèngen aan de bar.

, ,'; . t :

BinnenkorE verwachEen v,ij
te kunnen voorstellen.

via de banenpoolregel ing een opvóIger van Heman aan dé wereniging

44 OED VOORBEELD DOET VOLGEN,,,,, wij hebben u de afselopen i jaar diveree malen
LI b""i"ht over diveree reparatsies aan ons. eigendom. verbeEeringen (bijv. plaatsing vanf li.ht.rrten op het. toegairgepad) maar vooral-het r,regwerken van-veel aótrteietallig-
onderhoud (bijv. daklekkages, houÈroÈ Eribune etc.).
Dankzij de exÈra financiële niddelen van da rijkeoverheid kan de gemeente zoalE iedereen
heeft Èunnen zien nu ook met onE needoen. De geneente heeft daarbij de keuze gemaakt Ee
beginnen bij. het apórEconplex E6camp 1.

.Herstef van terrein
'aanleg- molgoten met
ring'in veld 1 en 3
coneËI daar nog aan
beepeelbaar).

hekken,verbeceringvandeiwaterhuiehoudingIangsdeve1denmidde1É
afvoer rraar de ringBlooE en her6Eel agfalEpaCen. ook de exEra,investe-'
in de afgelopen reparaEieperiode werpt z'n l.ruóhÈen af. ÀL moeE ook de

.wennen. (ve1d.3 om 9 uur terecht afgekeurd.echter na l-.2 uur droogEen.. ,

i,.
H6t uitbaggeren van de ringslooc, heg opknappen van de k1eéd1oka1èn en het kappen van, bomen,
overigene zonder het groene karakEer van heE.complex _aan t'è taeten, .zijn werkzaamhedeil die.
zo molelijk nog dit jàar of anders volgend jàar Zulleir volgen.= '."i i

''"'! " i
À1 met aI hebben alle kritieken de afgelàpen jaren. maar oàt dà fdter verbeEerde verhouding
met de §emeente en de gamenwerking in de belangencommiEsie Eecamp gereeulteerd in een
duidelijk zichEbare verbetering van het complex.
Het ichàpt aan.onze kant overigene de verplichÈing heÈ zo Ee houden, maar binnen de '.
(financiéle) mogelijkheden die wij hebben. HeE ÉchèpE ook ruimte om nu è6n6 vooruiE te
werken (meer yeiuetèring i,p.v. achcergtallig oidèihoud).. .!+ij denkèn daarbij aan bijv. àèn
heue meerjaren onderhoudsprogramma voor onze , accommodatie, kogEen beeparingen real.ieeren í

door verdere eamenwerking ln de belangencommiesie Eecamp, nieuwe inveetèringen (,,J.' - .. :

op de komende ledenvergadering van 1o december komt -het onderwerp accomnodatie' zlker aan de
o-rae. u kont toch ooÈzlztztl ' :,'i.ii= ,-,1.--,.i.:' .. , ,l -,: 

.

{ anH

woordig niet meer zonder een behoorlijke cornputer en een rèvue zonder
redactie, dat ie aIE Romeo zonder'.Íulia. op. mijn verzoek heb ik heE .
beEEuur van LENS gevraagd wat ef zoa-I voor wenÀen zijn waar de Club vanl
Honderd zijn Bteengje aan'kan bijdragen. . '..;".
Nou er zijn Eoch nog we1 waÉ- wensen èn dat: iE maar goed ook in deze -.
sinEerklaastij d. :

A.e.' zondag ie^er weer een heerÍijk kopje kofftè +ànaf 13:15 uui. oan kLnrieh we het.gelij'k:
over die wéneen hebben. HeE bord àet dè Namen kan ook.zondag bekeken worden. Í,lite u mee i
besliaBen en nog gèen lid? Meld je dan aan, er zit eën t.eam. klaar om uw naain. ue ndEeren.. '

iiu.praak van de week: 'we be77en..'..' 'l..

*

Er werd eindelijk weer eenÀ ouderwets gevoetbald. .Ta, daÈ ie toch viel i
leuk ale je lid bent van een voeEbalverenlgÍng en er wordE af- en Eoe nog
eens gevoetbald. Met dank aan Erwin Krol . De redacEie bedankbe on6 voor
de qompuÈer (2e hande, Guido fancaÉtiach!). De CIub van Honderd heefE :
zich daar verder in algemeenheid nog nieE over uiEgeeproken. Een echÈ
grooÈ probleem zal dat voor de meeobe c1u-b 1edèn'ni'et zijn.'.re kan tegen-

' cegroet,' Henk HoPpenbrouwerE (070-3250?89)

o, LENS 4 (eindelijk eompTeex) heefc zijn eaËsEe compètitie overr,jnnjng. Mi9schian een
bToemeEj e?

f
&
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HIJ KOMT, Hl:l KOMT ,rtt', het stsormt buiEen, de bladàrén ïàlIeÉ van "àe'
bomen, de luchten zijn grijs .... KorEom het is volop herfst en de -;
decernberse feesEdagen komen weer in het zicht zoalg dac van b.v. sinter-'
klaas en zijn trouwe pieterbaas. zij komen oi: vrijdag 29 lo{ember 'naar. -
LENS. Dit téest is voór àII,E F-klassers. De aanvang van diÈ spekEakel i§
om 18.15 uur. Natuurlijk is ons. clubgebouw aI eerder geopend. wij vÍagen'
ons af of er ook zwarEè piéten achcei de bar staan. Bij LENS wéeE jè heE
namelijk maar nooit. l'-

-' " - :'1' S3t"1a"t-q1'

bèdankt

\ :,-: _.
- Hierbij'dank ik het besEuu
. attenties en belangstellin

willige verblijf in het zi
bij, maar we gaan 0e goede
LENS de hand Ee kunnen dru

r, de barmèdewerkers en alle'arideren.voor de
g,-welke zij getoond hebben bij mijn'oilvriji
ékenhuis. Thuiskomen is er' voorlopig nog niet
kant op. Ik hoop iedereen weer spoedig op

kken.j .,.- ,, :... ,. ., CÀRÍiÀ GROOS

adven nde BAR NIEUWS

BAR ROOSTER,

..*.. -r'Henk

Rina

openen

.'10: OO uur -.

- ,13 .00 uur

23 novenbeï I -'-

Henk en .Ioop

Jenny en. Rina
.-

KEUKEN

sluiten
I !-. ,,

Rina

I I BIJSPRIIGERS GEVRÀÀGD I I

ZONDÀG 24 .noveaber, . ,:\:, .

rinè "é; sen:<'

. Rina.én Eric'

..,.. ...::-.'Henki
Rein Heidel en Henk víuhI '

jr-
Rina en Nancy

openen .

10.00 uur

13 .00 uur

KEUKEN
KLEfNE BÀR l,een
woRsT-' eil soE_PsTÀND .' .loop en Gerard

] I BI{ISPRINGERS GEI'RÀÀG I I

sluiten

aclrèpak

Computercentrum

Fotokopieservice:' .

Nu oolqi CANON dfuitale lotokoPp
in kleur! .

voor maillnggemak

. ," ' DÍrect Mail

I

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Ur( uer roiru/de adÍes vcóÍ hel 1,,olled.g veir'/erken !'a11 u9/ malr ng5

-4-'AeLENSREV|IE' 29 novembot: SINTERI«AASFEEST voo, ALLE F-klassois
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supMEIIER ' 7,C)NWERING

zuiderpdrHàn 25 DEN HAAG tel'z 323 35 62' ' ' 
'

advenrndc

i. ". '.'

sen
a
IO

UITSLAGIEN) r- LENS 1
t,-

,a27

WEDSTRIJDPROGRAMMA

ma

wo

wo

25 nov

27 nov

04 alec

' ?2 .oo

22 -O0

.20.00
21.00

Bombers 4 '-

Champion§ 1

CromvlieE 1
wesEland B

LENS 2,.

IJENS 1 :

40997

BEKER . .

'r,oosduinen

. Orànj ePlein

- I,ENS 1
- LENS 3 r

398q8
41703

oranj ePlein".De Pijl ..

N.N

A. Broekhuizen
. -l;' ;

S. l,a HaYe
,1. C. de Haas ;{

opirtiWaen en LIGGING vàn de SP1RTHALLEN'z1Jn BEKEND

È

a

UITSLAG ,
3I,ENS 1 CROI"IVLIET 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA 
.,

za

za

za

nov

llov

al.:

21

30

07

14.00 vlrK 1

14.00 Rvc 1

14.30 ],ENS r

AFSCHRIJVEN

LENS 1. '

I,ENS 1

SEMPER ALTIUS 1

H. Merkestein

í. wi.inanas . '.

H. vlij s 1

EeI. (o7O) 38S

(010)
(079)

33687

33692

't4 28

33699

L|GGING TERREINEN: w«
, ..i

zuiderpaik, 2e gedeelte

BU afkeutlng : bralnen o, iz.OO uur / verpllcht afbellen bij niet koEèn trainon ll

Fred Lancel
.' cerard Sinke

tel .

te1. :

szr rs eo :

362 Ss 59

) 20 novembei: KLAVERJAS- en' JOKÉR avond de 
+ElsFÍvuE'
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O A G G E T U IGEAl S C H R IJ V E N door Poter Krol

Àlvarens Ee
eerBt even

.. revue . Ik b
verelagen d
zodani 'dat
verEch f.ie
die op het
liggen op 3
wegspelen e
gedreven ge
2ateraag

I
I

vind dat iu

UITSLAGEN

VERBURCH 1
LENS 2
REMO
vcs'5
i,ENS
IJENS
LENS

- I,ENS 1
- RKÀW 2
- IrENS 3
- IJENS 4 .
- TAC' 90 4
- vros 5
- T,ENS I '.'

.0

1
10

5
2

1
3
4
4
4
4
3

5
6
'1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

t/rornderHde
tt/eertje

';* i

#*.d'
I/HilTNS

?l,nkwerÍ 27
2544 ÉC Dcn Haag
TeL: O7O'Ió63134
Íax.l 07O-1675191

Zoetermcr
: "Ta.t olg-te tozll

tet veld
dat tid uit

zo 24.^ov 14..00. LENS 
.1 - DSO L . ,, 5572

- I,ENS 2 - '7290
- SVH 2 913 9
- soÀ 3 " 9401

11i30
11.00
11.00
12.00
11'. 00
11.00
12.00
19.00
r-4.00-12.00
11.00
l-1.00

14.00
1-4.00

ÀJ,T]OR
I,ENS 3
I,ENS 4

1

2
2

2

N
N
N
N

50
88
30
15
33

15
10
LV
84
03

D

iI.
R.
N;
N,
N.
N.

van Veen
Bongèrs.
van vIieE
Houtman

VR.BURCH 5
QUICK- STEPS 4
ADEIÀARS 4
OR. BLÀUW 6
Í,ENS r/m 2 3
LENS 1
r,rssE 2
Í,ENS 3
LENS 4
CROI,ÍVI,IET 3
BMT 4
HBS 9. --..-,
],ENS 8

T.ENS s! ' .. 10454 :.

;;iié ; '.'**' ,:, :-z:-z+, ,''
LENS ? a3622 ''
LENS 8 47706
HFC ÀDO DEN HÀAG À1
FOREHOLTE 1'
],ENS 2
vcs 4
H. v, HOI;,AND 4- ., ,:. n
Í,Elils -5

I,ENS 6
],ENS 7
oR. B],AUW 6- , r -' -.

2
di-r25 nov
zo 01 dac

10.00
10,00

14.00 uur SCHEVENINGEN 1

1i.oo uur SCHEVENINGEN 2''jBtJ ALGEHELE AFKEURING : '.t ..

i ._ ,... :'. -. ,.._ 1,

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN :
,Bij AT,GEBBLI ****3t- tll

-OPSTELLINGEN
r.. --.: LENS 1 E/m .3 -I,ENS4t/mI"

AFSCHRIJVEN

ÍJENS 1

LENS 2

worden door de trainers bekend gemaakE

I,ENS
,- LENS

],ENS
l,ENS
Í,ENS

A. de Groot
w. - Heij nen
F. Sekeris
R. ScholEen
Z. Gungör

(070)
(070)
(070)
(079)
(070)

325
346
323
361
3 90

Ee1
- teI

EeI
Ee]
tel

29 novembet ,SIIIITERKLAASFEEST voot ALLE F-klassets

4qï
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A.

5:
6t

8:

J:

\

wij en waa

dats ook verli
dE 5g k1aeÉe

ri

een korb en bondig verBlag van deze wedetrijà wif ik
rugkomen op
heE abÉo1uu

de opmerking van de redacÈie vàn àfgelopen LENS-
t 'eene net de redactie,

De Bamenstelling van

Heren KNVB BEDÀNKT I
veau'EpeeIE,ala

EEe nog

romm].ge wedeErij den nietg Èe ver61
cromvliet iB een tegenÈ tander

eeld. Helaa

en. Na 10 min. rede
r. wel degelij Ë de kane en

lijk voeEbàI lidcen we one volledig
donineerde vol1edig. ln de 2s he}fÈ werd er gelukkig

e.lagen dè verwach tingen hoger. Laten vre er voor zor!Ígn dat Éé"à. s

eEparc
KNVB I

1l en
É echter

IIeE krachtË-aan valt .

een noot vo9r.

a-

de redactie: lga.zo door! Ikwordt'rech tgezeE. Tenelb
incfucief de kÍiEische roEen ' .



konÈaktperBooD seuioreu zondag

wedBtriJddag

SporElaan I
vredenburchweg 2
Nijkerklaan 01
vredenburchweg 16 2F
Guntersteinvreg 1

: WLI Heljnen "
': OeEard v.d. X1€LJ
! Bert vlelllng

TeL i
f61.:
T61.:

(070) 3
(0174)
06 54 6

'iorzz )
(070)
(070)
(070)
(070)

60
399
363
390
329

46 10 '88 
.

41. 81 49"
7 3l 54

-..,',r.;r'. -. :.,LIGGING VAN DE TERREINEN.",
Langeraar
Rij swij k

Rij swijk

..i,.

teI
te1
Èe1
Eel
Eel

L4
13
50
43
96

31
7A
50
35
70

ÀTTIOR :-
VREDENBURCH
QUICK STEPS
OR. BLÀUW
ÀDEIÀÀRS

O O G G E T U I'G E N S C H R IJ V E N

Gezellig praEend liepen de suppoÍters van beide verenigingen het mooie
kbmplsx vàn verburch af. De conclusie was eensluidend: het vJas voetbaL
van een zèer mat.ig niveau. Toch keken de supporters van verburch hierbtj
iecs vrolijker. Hun team had immers met 2 - 1 gewonnen. De lENssuppor- . .

Eers gaan io langzamerhand weer in sinEerklaas geloven.
Hij is weér in het land en r,ENS 1 leek zo nu en dan we1 heel erg op de .
Si;E. HeE gemak waarmee onze spelers de bal en de nodige' kansen- weg§af ' '
aan verburch, zelfs Eoen verburch meÈ 10 spelers verdér moest, kwam de
meesEe LENssupporEers toch v{e1 waÈ E,e vriendelijk over. zo win je nooít. ' : .
een wedstrijd. De 1- 0 en 2 -.0 tegen 10 spelers van.Verburch (???) waren o.a.
sprekende woorbeelden. vlak'voor EÍJd maakEe Koos Bodmann via een vxije Erap nog 2.- 1.
Dè prima leidende - scheidsrechter maakEe er precies na 45 minuten snel een einde aah.

-: :. - ": .:'
HeL is-duidetijk dat IENS 1.een zwaar en moeilijk vervolg van dé kompeEitid zaI gaari
krljgen. Toch hebben wij diE we1 vaker gehad de laatste jaren.. HeeI hard werken meE z'n
al1èo en simpel en geconcentreerd voetballen is Ín deze siEuatie echt de enige.
oplossing om- er bovén op Ee komen. veel succes, - ..

adveÍtantia '

, m,o,xi fleur
347Theresiastraat 397 Tel.: (070) t6 15

;

,".- VOOR AL LIW,.
bloemen . "" .
bruidswerkqn
bloemstukjes

' 
,i ;t' . . ..^ Planten

"rouwarrangementen
potten & vazen

.Ëqzgrging dod{ sèËeel Den Haag.en omstretdn /5;00

20 novemberi KLAVERJAS- en JOKER eiond 'de LENSREVUE' 7
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.,,.;dezezijnhandgemaaktenindiverseprijsklasse
: ..1 )_

'; door Paul v,d. Sleen:l

.i

J
I
i



DAMES Voetbal Nie s

i,
r

1
' T RA I NIN G: vrijdagavondvan 18.15'uur'tot rg.30.uut.
. A F S C H R lJ V! N : Kristel Muns tel. : (O7O) 397 54 59

UITSLAG : LENS 1 - BERNÀRDUS 2 0-4

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

datum tJicl thuis uit ' w-nr. '. ,': scheidsíeèhter ' " vef"amelen

zo 24 'lov
dl 26 nov

VRI'I
19.30 JWENTAS 2 vriendschappel ij k :.6) ooLENS 1

door TEE,À

ï:.,'

IN D.,E PEN GEKL.OMMMEN

het veld uiEge
mening. Helaas
het wel.

De 1e helft begonnen we goed, we hadden besÈ wel veel kansen, maar heE :'.'-§oà1 was Ee kIèin. De 2e helfE ging in de 1e 10 min. ook'goed.,Ik kan me

iiet herinneren daÈ de tegenparÈii op onze helfE is geweest. Helaas moest1
de tegenparEij zonodig onsporEief uiÈha1en op iemands enkel, die daarop
reagèérdè en hetzelfde terug.deed. Dit $rerd gezien en werd vocr l0 min. '

stuurd.'Waarr:een ruzie is,-zijn er, ook t.wee.schuldig en niet. één is mijn
iiinq het.na diÈ incidènt. iets minder. volgende keer beEer."we verdienen

,j

,uË
ir.-' r;- ;.. t:l ;' ;'j,",:'.'iÍ,

,:: i: -_'ALGÉMEEN KONTAKTPEBSOON en
Hooídleider A en B leugd: Paul van den Steen, 

'Chopinstraat '103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 0l 
"-5§4

.."1 '

Hoofdleider . C-jeugd: Ruud Vereecken
: , r. . telefoon: 391 04 89

Hoórdleider '" E-jeugd: Leo Straub
r - : .z-.i i' "i telsfoon: 06 54 64 57 67

D-jeugd: Harry ter LindenHoofdléider

HooÍdleider

Í :''. 'j

telpfoon: 06 52 7OO 156
I F:ieugd:' . Ruud van Herp . ,.r' ,.

. . ..telefoon: 367 98 58 .
''l ': b.g.g': oG 53 48 40 50

.,,,
, 

";i
-]r. j4:i'" " '

AÍbellen vooÍ ds wegstíiiden:. zo snel mogelijk, doch uiterliik de avond voor. de wedstrijd :

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrUd op LENS, telef.oon 366 13 14

(zaterdags vanaf 08;?9 uur en doordeweeks.t 30 minuten, en niet eerdeÍ,-voor verzameltiidl
.... .-í."1." -.;. .';.:i!'-:i..i. -.",. ;:.:.''

. ." i;r -.
Afbellen traininoen: +' q5'miriuten rioor aanvang van de training, àlleeí op LENS, telefoon 366 1 3 1 4

vÍaqen/pÍoUemen : ,bel in eerste instantie de hoofdleider opl

mtggg"Í*!!#-.1.-Bil.9ii.-lyjitg!,.9P.-2.91-ejg-qc..l.'..a-.-0-9-,.11-.ttttt..l-u-e#:."-.1'5!}-§:-aÍ.19-y.lil--s--sllin.
(070)-367 05 22

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

elftal datum aanvano teqenstandet ait/thuis veld,/triÍrcin 'sàm.k
A 1 23 nov 14.30 Laakkvlartier À1 .thuis

Spart.a Av C1
vcs c2
Scheveningen C3
DSO C9
toosduinen C2

DWO D1
ÀBF DI
PEC Den Haag DI
SEP D2'
Voorburg D1 .' .

v. 1

. BeresEeiitlaan

. Rotterdam
Dedemavaartweg

HouErustweg
voore{ëdEErÍJd
. MadesEeijn

v1...
.v 3,. .

Melis stokelaan
TanEhof-Z/Delfr

v 3 .'.

13 .30
1.

v

23
23
23
23
23

B1
B2
B3

c2
c3

D1
D2
D .3
D4
D5

E1
E2
E3
E4
E'5

F1
F2
F3
F4
F5
F6

23 nov
23 nov
23 nov

L2 .45
09.30
14.30
12.00
10,15

23 nov
23 nov
23 nov
23 nov
23 nov

10.00
09.30
11.00
12.30
72 .O0

72.O0 Vredenburch 81
14 .30 RFC'9s 81 .
14.00 GONÀ 81 (vr).

thuis
thuis
uiE

11.00
13.30
13.00

r.0.30
08.30
13.15
11.30
09.15

( fiets)
(auEo)

(auEo)

(auto)

(auto)

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

v1
v3

c4

23 nov
2 3, nov
23 nov
24 nov
23 nov

nov
nov
nov
nov
nov

23 nov
23 nov
23 nov
23 nov
23 nov
23 nov

uit
ulE
uiE

Èhuis
uit

09.00
08.45
10.00
11.15
11.30

09.30
09.30
11.15
11.15:
13. OO 

'

BMI El
Zoetermeer
vUC E3
Zoelermeer
WesElàndia

E2

E9
Ë7

09.00
09.00
L0 ,45
10.45
12.30

REMO F1 J

RKSVM F3
VELO F5
RVC F5
SVH F1
Monster F4

uiE
uiE
ult.
uit
uit
uit

09.30
10.00
09.00
08 .00
10.00
08.00

Ehuis
Ehuis
uit.
uit.

thuis

Ehuia
Ehuis
r.huis
thui§
thuis

2
2
2
2
2

10.30
11.00
10.00
09.00
1r..00
qe . 0_0

BIJZOND,ERHED.EN i'

Gunterst.einweg
Polanen/Monster

Noordweg,/w' ringen
sp.p.Pr.Irene/Rwk
. Erasmugweg
Polanen/MonsÈer

aanwezig van de jeugdkommissie op zat.erdag 23 novernberP. v.d. Stèan, R. VeEeecken en E. Vterling
Iees ondersÈaande kopy. eens goed door. '

vragen,/opmerki.ngen neem dan ,.B-avoDd8 konEakE op met de hoofd-leider.

* opstelliàgen atà vorigè *"àf *.t uiriondering ,an,

(beide geschors

IENS C2 zonder L. Wormer .
ÍJENS D2 .'.: zonder H.prika.
LENS D3 ' zondei " E.Terrones.
IJENS D5 zonder ,. À.Badal en S.SamIaI

wegens nieÈ opkomen. Vrijalag konÈakt op.temèr, ï.t. . IrENS E2 " zonder . .M.Driessen. ...
'. J,ENS F6 ' ,, zonder c.Chammen.,

*

*
*

§

0
0
0
0

E
0
0

de hoofdleider)

SCHADUWPROGRAMMA
Bij individÈeIe afkeuring sgg1r wg,in principe gewoon Erainen op ale werzameltÍjd. van heg
weds Erij dprogramma. Echter bij alqehele afkeuring van heÈ kompèuit ieprogramma vrerken weeen alt.ernatief programma af. we verwachten dan alre sperers èn nacuirrlJk ook deleiders-op ondersE.aande Eijden op LENS met. bij zich: sÉorEkleding, crainingspak,voetbal: en sporEschoenen. Er zijn vele alÉernatieven óenkbaar zóa]s voetbà11en in hetZuiderpark.op het. strand, verhard op Kwiek Sport,in de zaal (alleen voor E- en F) oftoch ergens een wedsÈrijd spelen op een goëd verd of op. het. kunsEgras. Geeroon overal

Een verzoek aan alle jeugdleden om de kopi, ÀFGEKEITRD OF NrET e! SCHÀITSWPROGRàUMÀ deze
week uit te knippen el .goed t.e bewaren. vanaf volgende week komt er nog slechEs eenverkorÈe versie wekelijks .in de. LÈNsrevue Ee staan. ., :.

: 20 ddveinber: KLAVERJAS- en JOKER avontt 'de LENSBEVUE -9-



Bij EwijfelachEig weer kunnen spelefs vanaf 08.00 uur naar.r,ENs bellen :.. ',,. :
Eelt 367 O5 22 Gn nergens andeis heen) of heE voeEballen doorgaat of niet.. MoeE
je voqr 08.Oo uur verzamelen dan heeft. be11en §een zin omdaE we dan nog niets
weten. Kom dan maar naar I,ENS Eoe.

Spelers, die na 09.OO uur moeten verzamelen kunnen ook bij twijfelaihtÍg Ííeer de Tv
aanzetten en afstemiilen. op INFCIHUIS. Via Ee]eEekst pagtnà 503 laEen ze daar vanaf
ongeveer 08.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan :

CÀTEGORIE À:

CÀTEGORIE B:

CÀTEGORI; C!

CÀTEGORIE D:

(le divisie C-Junioren)

(promot ie/degradat iekf assen
(promotie/degradaÈ ieklassen
(reeksen junioren) .' .
(reeksen pupillen)'...,;

82, 83,

veld/terein ' .- sam.* LENS

j unioren)
pupi 11en)

::::1

c1

À1, 81
.D1

c3, c4
t/$ F5

c2,
D2

zljn er individuele afkeuringen dan wordE. het thuisspelende elftal genoemd maar dit
geldt a1leen voor LENS À1 t./m C4. rn diE geval dienen de spelers van D1 t.,/m F6 t.e
bellen naar heÈ nummer 367 05 22 @è r,ENs -afkeurings lij n ) .' 1' I

Er is nog een mogelijkhéid om Èe inforinéren naar aqkeu;ing"., "r,'duL 
is via de

afkeuringslijn vàn KNVB DistricE vlesE IIr E.rr. Eelefoon: 05:35015090

III SPEEL JE L,AAT ..... BEL DAN OOK LAAT It!
,j

SCHADUW PROGRAMMA A.B.C.D.E En F JÈUGD ïOOr 23 NOVEMbé]

elítal aanvano teqenstdndeÍ uit/thuis .

A1

D1
EL

13.00
12.00
11.00
10.00

LENS
],ENS
LENS
],ENS

t2 .45
11 .45
10.45
09.45'E5

Bi,
t /Ín
t /Íít
t/n

82,83
c4
D5

trainen
trainen
trainèn

. Erainen

Mer de leiders van de F-Leams is afgeaproken dat ze altijd verzamelen op oe Íeizàmet-
Eijd van de wedstrijd. Bij afkeuring gaan de leiders zelf meE hun teams ergens trainen.

voetbalkamp voot 83, 4 en 5
,'

Tot op heden ziin er'alleen aanmeldingen binnen van de Bl. Het is wel de

bedoeling dat een heel teeln meegaat op kamP. Eierb[i verzoek ik de ouders

om z.s.m. lTJ 19 
l+gi..""ten of uw zoon/lggtt.. meegaat.

't
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

, W9 gaan naar Grave (Limburg) op 9, 10 en 11 mei en hebben dit evenement i

. : . ----------- .-----------ï----:-::---ï--::.:-----:-------:---ï-:-:-;-:--:---:---::-----i--J
'. : \!-.) 

.1

I J 
^ORWEDSTRTJD'(LEN}-DS/ 

EN DE SPËLER VAN DE WEEK ,,,,p ,ànàus spóert r,Éns

Ir teqen DSO. Een belangrijke wedstrijd en natuurlijk verwachEen wij heel veel
r 

"rópo.curs 
van Í,ENs iaaionder veel. j eugdleden. en ouders langs de lijn.' De

weastrijà beginE om 14.00 uur. Natuurtijk is er om L2.00 uur ook weer een-voorwed-
sEriid.-LENs-c3 Speelt deze Eegen Dso: Na de wedsErijd op de foto meE IJENS 1 qn^.' '.
nàiuírfilf komE uit LENS C3 de speler van de week. Hij mag meE.zijn favoriete speler op
à;-i;a;:'i.a zondag op LENs en nàtuurltjk is er weer een loEerij"el de o-verheerlijke
.i*iè.r.""p en ,armé ,àrsts lra., .loop. Het wordÉ weer fijn langs de lijn. Tot zondag. 

i
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f E /S EN HET JEIIGDPLAN NEDERLAND >>>>> een aa;taI Epelers van LENS zijn aktièf
L i" de diverEe jeugdeelekEiee van de KNVB digErict vlests II1. Richard Hoogerheidè,
!!Z stéfan XraayevéIdl Bart LamerE en chria schaapveld van LENS D1 .spelen aÍ ;regelmatig
mee in het regioteamr onder 12 Jaar. Daniel LorEheijd,'keeper van tENS C1, speelde afgelopen
dinedag net het disErictEteam onder 14 jaar mee. voor deze jongeno een beloning voor hun
goede epel in huÀ eigen tean. Probeer'dit vol te houden hoor r,rant dat i6 nodig om ook bij
àeze eeiekÈieE te blijven. Succea. I :- ..

lÀ ROTE CLUB AKTIE >>>>> de eindEEand voor <ie penningmeeeEer ie nog stseedg nicE
f! opgemaatt.. Dit' ligE nieE aan ons maar aan een iantal'lakse jeugdepelere die de loten
..- nog Eteadg niet hebben teruggebracht. ondaíke veelvuldig verzoek van onze kanÈ. WeI is
duidelijk daE nieÈ,al1e lot.en zijn varkochÈ. Dezelfde lakBe jerrgdBpelere, weinig,intereeee
.bij de lagere senioren elfEallen en de afkeurin§en op meerdere zondagen zijn hier de oorzaak
van. ,Jaàmer, Ínaar dan proberen we het vol§end eeizoen maai weer'om er 1000 te verkopen, fn
de eindgÈànd van de beaLe.verkoperg van. LENS iE Eoch'nog een wijziging gekonen.- De officiele
eindstand van de be6be vier.verkopere ie:

1) Mlqhael v,d. VoorE met 'L7L 3) Kevi.n Vereecken met 59 r ';.,-- 2) DenniB v.d. Steen , met 16 4) . Nick veraar net 58
Bovenetsaande epelers krijgen binnenkorb hun dikverdiende prije. Klaeee !
.Teffrey OEEerEpoor meE 46 en DolÉ HooE meE 45 verdienen ook een grooE kompliment. volgende
week "donderdag hàngëí wij de uitelag'van de GRoIB ctirBÀRtIE op het nededelingenbord van
LENS. ÀIle kopere kunnen dan zien of zij waE gelJonnen hebben.

T
UKO/TRAINERSOVERLEG' >>>>i op maandagavond 2s november iiin er twee overleggen op
LENS E.w:

19.30
2!.OO

t/n
E/n

20.45 uur
23.00 uur' ' jeugdkonmieeie mec de Erainerq van 41,81,C1 tc2,DL,D2

en EL /82 alrmede de keeperst.róiner en de individuele
t.rainer.

van de j eugdkonmieeie .

BinnenkoïÈ wordE ei ook een. beepreking gehouden tuggen de jeugdÈomrnieeie en de'trainerB van
B2/B3,c3/c4lD3/D4/D5alEmededet'rainerEvenonzeE-enF-jeugd.
Meer nieuwe volgg zlE.m.'

advertende

AIT-
&.t-'.

VERSLAGEN s
U vlndt bij ons

- èen pÍima

, ingespeeld ,

team .. .

RaËobank "
' Den rlaag eD Orngeting

Verburch À1 - LENS À1 (0-1) . Moon' en cha zanfar

UITS.LAGEN

T,ENS 82 .
LENS 83
DOVO C1 " ..
HMSH . C1
schipluiden C3
vEÍ,o c4 . ^.

LENS Dl .."
LENS D2 ..,
JuvenÈaE D1 , 

.vlos D2 .. .

I.ENS D5
LENS E1 .' .
LENS E2 ]. . .
LENS E3
IJENS E4 . .

LENS E5
öDB Fl
RKSI,M F2 _.'.
cromvlieÈ F2'
GSC/ESDO, F1.
RVC F5
Mo'netbr F5 .

LENS A1
LENS 81

,0
2
6

6
14

'14

1
4
6
4
0
1
0
6
4
3
0
1
5

5
4
1
1

0
3
6
8

1
1

6
5
J
4
3
4

L5
4

0
t2

4
0
1

We €peeLden cegen v,,' .wel-ke op dè ranglijBE een
plaat.E onder ons st.ond:, Daarom wa€ het zo'n
belangrijke nedstrijd,. omdat je Eegèn deze
EegeneÈanders je ècht 3 punten dl-ents te pakken.
De wedstriJd begon heel moeizaam en er werd in
heÈ begin veel balverlieo gelden, waardoor V,
een aanEal mooie kansen kreeg. Gelukkig waa
onze kèepèr Meon (de absoiuÈé uitblinkér) at-
tent, In de 2e helf! hadden Hij de wedstrijd
onder controle, waardoor Ferrit de bevrijdende
treffer scoorde vanuit een pass van virgil. v,
krèeg nog l- mooie kan6., vielÈe zij eigenlijk
hadden ÍnoeÈen benutten. Uiteindelijk paktse wij
dan Èoch 3 punten. À.s. zagerdag, Éegén. lakwa
proberen wp'.499 beter voeÈbaL tse lacen zien en
natuu.rfijk ook weer 3 punÈen Ec pakken.

Full gp.èd 82 - IENA 83 (2-4) EEN TOESCHOUWER

De 83 is rJaÈ je een setf-nade eLftaf kan noe-
men. opetellingen worden zeLf gemaakt en de
rèsulEaÈen lieqen èr ,tiet om. Uitslagen van 7-0

' 20 noienbe;i: xLa'verues- en JokER Evond
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Verburch À1
Gra\ienzande 81 -
Zoetermeer B2
Ful1 speed 82:'-
I,ENS C1
LENS C2

' IJENS C3
I,ENS C4 : -
Vredenburch Dl -
HBS D2
I,ENS D3' : -.
LENS D4
Lakwa Ds

, RKDEO ET,

Ouick E2
Quick E4
R(SVM E3
Moneter E7
LENS F1 ,'.
I,ENS F2
I,ENS F3
I.ENS F4
LENS F5 - .

LENS F6

;,



Íe begonnen redelijk gaed en glngen de rusË-
Bcand in meE 3-1 voor vEIJo. De 2e he1fts ging
het best wel. De uitsBlag \{erd 6-1- .fammer jon-

" gens,. je kunts niets altsijd Hinnen.. . ,

vEealonburch D1 - LENA D1(1-4)door BooN en cÀsA

We begonnen goed. Na 8 min. gcoorde Irama. Door
een goede akEie van 6peèdy krceg IrENs een cor-

' ner. Kever gaf de bal precies op Boon en die -

' . Bcoorde meÈ heÈ hoofd. we waren goed, fe1 en
oeëoncentr.eerd. Na een keline 10 min, Ecoorde . ,

Speedey door een cotrrer (een indraaibaf) . Í{e
qinqen de ru6È in mec o-3. De 2e helft kregen
wé veel kaneen maa; we beDutten.ze niet. vlak
voor tijd acoarde Kever, door een goede bal van
Rraai. nog geen 30 sec. fater Ecoorde v., maar
daU mag de pret niet dïukken.

trENa c4 - VErJo C4 (1-5) door: TÀRIK KÀMOÀNf

LENS 'D3 -rÍuveaEad D1 (6-0) GlruS vah OORT sr.

LENA D4 - VrOg D2 (5-1) door: ÀSTRID

íÀf,wÀ : r,ENs Ds (3-5) DE TROTSE S VÀN DS

voor de 3e maal dit eeizoen troffen wii oDB.
Edvrin was geJ,ukkig weer aanwezig (hij ópeelde
een pèrficte game), maar koa nog niet keepen.
vaLkan had afgebeld. umuÈ (Le) en ÀIfi (2e)
gingen keepen; Í{ij kwamen 'aI .rnel op voorspron!
door een lllooiè goal van Rodiey, even later
scoorde ÀIfi de 2e goal. Ilkay en ,reroen lverale-
digden perfect., Manuel, stoorde vèef op hèÈ
middenveld- Na de rqat kwam ODB goed terug, en
rtistsen ook 2 maal fraài te Eeoren. Mijn fè)-ici-
tat.ies gaan uic naar zowel LENS els ODB, beide

i Èeama speelden zeer gporÈief en goed voetbal.
IIet was een lust voor het ooq iultie zo aan het
vrerk Èe zien. Beide verenigiígén kunnen Erots
zijn met zulke aanwineten.
ÉENS F3 - cróÍrvl16t, F2.(12-0)door: IHEÀ enrZIYÀ
IIet was koud maar de boys van F3 hadden daar
geen LaBÈ van. VoI zeLfvert.raurren en goed
(6anen) overspelend, gingen ze er hard Eegen-
àan. Yuri een ljzersEerke verdediger zorgde er,
eamen met de keeper, voor dat de Èegenpartij
niet scoordè. Donenlque EpeeLde goed over waar-
uit doelpunten vieien. Voor de rest heeft

, (geloven-wij) iedereen een doelpunt gemaakt.
. ilongenB jullie supporters hebben geDóÈen-van
'deze wedgtrijd- Jullie hebben echt latsen zien
w4ar voetbal om'draait. \. 5_

en 16-2 waren .Íewoon. Een leider is er nieÈ. .

echÈr rhaar er iB al,Eijd een ouder aanwezlg en
alg het er op aankomt ie er vervoer. Nu' hadden
wij gehoord aat. Fs erg goed vlas, maar met de -
sréIiéoel 'a1s wii de bàI hebben kunnen zii ,

niet- séoren' gingén wij de arijd aan. we kiramen
meÈ L-o voor en snel werd geroePen rroP wegÍ naear de 10'. HeE werd gelijk, maar nè bleven
voetballen. In de 2e heLfE 6loeg de vermoeid-
hèid toe, maar door een DerfecÈe inzeb konden
$ré de rrinst binnen halen-. En dit a11es rneE 10.
man. De bestse speler nas het hele Eearn.

LENS c2 - sl,rsH c1 ( 14 - 1) &orj--89.EEEET-E§. ABDEL

HeE Íras èen fantastíEche' opening. Na enkele
minuten Ecoordde Bas BriEtèin het openingsdoel-
punc. we kwamen in de eerstse helfts 8-0 voor, Í{e
dachten dat we deraL waren; Èatdat HMSH een
EeoendoelEunt maakte. In de tsweede helfÈ maakte
noÉbert eèn indlviduefe actie Í{aar hij onderuits
werd gehaald, toen wae het eèn penalÈy t aardoor
Rànchel scoordde. oE heÈ gcoorenbord sÈond 4-1
maar heE uas eigetijk 14-1.

Na de dómper van vorige week (tègenEEander kuel
niet opdagen) . Toch een oefenpartsijtje gegpeelc
tegen een combinatie E1/2,'waarvan we voetsbal-
Ies kregen (Èoch bedankts johgenÉl). De. í{ed-
etrijd van deze zaterdag waB hetzelfde aLs die
oef,enpàrÈij, oké de EegenEÈander waE weliawaar
een kop groter en het waa 'berekoud', maar we
hadden duidèIijk andere dingen aan onE hoofd
dan voetbal. Íle hebben dus ook niet echts in de
wed€crijd gezeten - een paar kanaen, naar cie
bal ging er niets in. À.8 zatserdag meer samen-
Epel-en en dan gadn vrij ook'Í{iDnen. vrijdag weer
exEra training van 15.45 - 17.00 uur. Deze keer
geen màn van de wed6trijd. KoI\Í-TRÀINEN! I

T.ENE Pl - ODB F1(2.2) doàr: R. ï. grnp (leider)

r,ENS r'4 - GSC/ESDO Fl({-3) door:RUID SÀ}[[OS Fr-

zoaf6 leqen D3 aI vaker gebeurc, ook nu weer is
er eprakè van een gelijkopgaande partij in het
beqin. Maar dan gaag de'turbo erop bij D3 en
scóorE Khalid 1-0. Ranno komb 2 x goed door,
maar evenzovele malen wordÈ hij onderuit ge-
schopÈ. Dan toch gerechtsigheid: Riecish geeft
voor op rechts en Ranno maakt af; 2-0. In de ,

tlreede- helft vaIÈ onze oud-teamgenoot Orhan
íEt]ortief!) ewen in voor onze qèblesseèrde
Èèèper l"firev die echter z'n àoe} weer epoedig
zeL-f kan verdèdiqen. De in de 2è helfE erin
gekomen votkan kópt 3-o binhen, e,raarna Jèffrey
é. oaat feeaten. -+-o- op volle snelheid echieE
nanío 5-C binnen en allèeeÈer volkan neeht 6-0
voor z'n rekening. Àfgezien van_de goede.P!e6-
taEies van genoemde heren, speelde bovendien
Philipe een berenpaitij. Dezè linkspooE gaaÈ
tweebenig worden en is nj.et Ce Pas6eren.

onze ioriqens moeEten pas om 14.30 uur voeEbal-
1en. óat-niets erq is haar dÀn vrordÈ hets sceeds
kouàer. Maar daÈ-kon onze jongene niks gchelen
want heb enige daÈ op 2aÈeidag tselt, daE i6 dat
zii lekker kuanen voeÈball'en, en vandaag was
heÉ teqen vlos D2, we.wisÈeD hoe deze ploeg
voeÈbaÍde omdat we aI èen keer tegen deze wer-

1 eniqinq hebben qespeeld, zodoende gingen onze
jonóenÉ rnet goeóe moed het veld op' fn hets
begin vocht vlos nog Í{el.èven terug om. toch .
maar door de IJENS -verdèdagrng heen Ee l<unnen
komen, wats onze jongenB dus niet toelieten. Een
mooie Hedstsriid rnet hier en daar een hoogtepunE
vàn onze ionqéns, die sEèeds meer durven tneÈ de
bal wae ei oË de craining geLeerd wordt, of wat
zii op de È..t zien, qa zo door jongenB, hec iE
ecÉg -heel leuk om diÈ terug te zien in jullie

' sDe1. Jullie hebben echt verdiend gevronnen,
' oirdanks de kou hebben deze karrjers weer eenE

laten zien dat zij èen echE tean zijn. ook
wilden wii chandei Badal even bedaDken omdat
hij voor ónE witde f,luiten.

oe eerste' helfE vJas zeer €pannend, we kwanen
net 1-o achter, maar nieb geÈreurd, we kwamen

lfederom een verdiende overwinninq van onze F4.
Ditmaal echtser na een pittige sÈ;ijd. Helaas
hebben we noeÈen constsateren dat vee] kinderen
bij de t.egenpartsij bet.e! kunnen schelden dan
voetballen.' Ónze jonqene Lieten zich niet ver-
Ièiden t.ot hetzelfdè gedrag, maar bleven voet-
balLen en hun be6t doen. complimenc epeciaal
voor Rikki die de he.Ié wedstiijd goed-keepte.
Door de sÈerke ÈeamgeeBÈ van F4 konden Firegh,
Facky, .rair en Paresh sqoren en zo de overwin-
ning bínnenhaLen'. .Teroen van F1 nog bedankE
voor het invallen.
IENS FS - Rvc PS (0-6-) door: JULT,IE LEIDER

Jongens het lras èrg koud afgelopen zatserdag.
Toch noest,en we aantreden Legen met. in de ge-
dachÈè daE sinÈeraklaaB Í{as aàngekonienr verlore!
we meb 6-0. Toch ben ik TEVREDEN over ju1lie.
we hadden een goede keeper in heÈ goal slaan
die toch veel baLLen heefÈ tegengehouden, zelf
de harde terugspeelballen. ÀLleen jongenE moeÈ
er toch echc neeï overgeEpeeld worden. ondanks
het werliee hebben lre Èoch een prima $edstrijd
gespeeld.
LEl.is F6 - Moratgr 

": . - door: ??

Hebben jullie weleens cegèn 'monsters' ge-
speeld? vast niet, maar F6 tel. Hets zijn kleine
rnànnekes met een Eroot EaLent. De meeshe zijn 5
jaar, maar voËtbaIIènd lijken ze wel 8, Ze
èinqen er bikl<elhard teqen aan en ze waren niet
Éanó woor de tegengtsandér, welke een kop boveh
on6 team uitsÈaken. HeE duurde zeker 10 nin.
voordat we neE 1-O achter kwamèn. Daarna giugr
het €nel. G€lukkig wioten wij in de 2e helft 1'
te scoren. GOED GEDÀÀN I{OORI I t

'^- 12 - .'Íre LENSREVUE' 29 november: SINTERKLAASFEEST' voor ALLE F klassel,s

":
'. terug. Toninho- scoorde 4 maal iE de 1e héIft-
.,De 2e hè1fE Ecoorde Kllalid 1 iràaf . Miguel vJas'de-1e helfE in Èopvorm, 2e helft iets minder.

De eindstand 5-3 voor LENS. P.s. stefan beter-
echap. Ds ie een werèldteam', ga zo door jon-
gen6 !.! !
RXSVU E3 - IENS E{ (15-1) door: LEO S.
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e
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HET LIK OP STUK BELEID

,}
Nou daar zijn wij wel even van geschrokken àeg. Er is eindelijk besloten om het z.g
'Lik op sEuk;beleÍd' Eoe !e pessen, alhoewel het echter corrigerend optreden heeE.

Maar waarom corrigeren wij nu pas? onze fieve jeugd doeE diE n.I a1 geruime tijd.
Neem nu bijvooïbeeld heE getik op de bar indien men niet snel genoeg geholpen word. Men
corrigeerE ale vrijwilliger'die gewoon staaE Ee slapen. Ook heÈ pool-biljarE oitkomE er
nieE aan. Geen heel Iaken, maar lekker raggen net zolang ÈoÈdat. het laken gecorrigeerd
is met een gat! Een keu lrordE gecorrigeerd zonder pomerans en heE krijtdopie wordt.
hersteld (=corrigeren) toE een lege dop.
r-
I
I
I

ook kranen, welke iedereen gewoon
dicht draaiE worden gecorrigeerd toE
open laEen sEaan. zelfs de tochtdeur
werd op een zat.erdag gecorrigeerd totr
hangend aan een paar schroeven. Deze
sEaaE nu, conform het 'lik op stuk
beleid' in de gang naast. heE sponsor-.-
home .

StaaE nu diE 'Ij,k op sEuk beleid' ge-
lijk aan corrigerend optreden? Neen!!!

Indien men heE eersLe stringent door
r,ril voeren dienE men ook op àtle fron-
Een corrigerend op te Ereden
en zich niet te beperken Eot
alleen een sEukje maat.schap-
pelijke LENS - schoonmaak
dienstverlening .

ZOU HET IIEI,PEN??
uw redalctie

- VANDEREDAKTIE
Lever uw kopij v6ór maandag in I

- Redaktiebrieveróus, klubgebouw
- Hengelolaan 981,254/. GG Den Eaag

wijziglngen tot nraa[dagavond mogelilk !

UITERSTE INI,EVERTERMUN KOPU :
rÈandag 20.00 uur In het ldubgebouw

' wedstriidverslagen : zoudag 16.00 uur

e-mail : smiltenb@worldaccess.nt

. FAX : @lott2t3zss
(zater-, zon- en maandag t)

g on maandas uitcrliik tot 18.30 uur te bereiken
----J

wtidag 29 novembet SINTERKLAAS feost voot allo F-Hassers I

L--
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nieuws uit de bestuurskamei
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samenstelling Bestuur A LGEMENE LEDENVERGADERING,

nog nieu aIIe kommlssies hebben hun
jaàrverslag over heE vorige seizoen
/1996) ingeleverd bij de sekreta-

ris. SEerker nog er zijn nu Pas Ewee
verslaEen binnen. Toch is op dinsdag 10
decembèr de ÀLv oP LENS. wij hebben ook
nog even Eijd nodÍg om. alles'te bunde-
tei, Op maandag 25 november'moeten a1le
sEukken Èer inzage klaar liggen op LENS.
Gaarne nogmaals een dringend beroep aan
alle komÍnissies om uÍEerlijk a.s. maan-
dag 18 november de jaarverslagen af te
geven op LENS
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VOOBZITTER:
J.G. Colp6

' Tel. : (070) 394 19 74

LID {VICE.VOORZITÍER)
W,J.M. Hcijnon
Tel. : (070) 346 1O 88

( 1995

SEKRETAHIS:
r.F. §aen5
T€1. : (o7O) 363 54 1 I

LID:
P.J.M. van den Stoon
T6l.: (070) 397 OI 54

f ENS 2O0O >>>>> vorige week -heeft

Ií' H',::ï:iË.:il í;iB';t.3:T:"-::"-'senrappoiua§e sÈond op de agenda. UiE-
gangsiunten-van deze projekÈgroep zi jn

{ anH ï'v100. Een Èijdje Eerug
schreef ik gekscherend
dat we een eiqen lry-
kanaal konden-beqinneï i

a1s vJe 'zo door .zouden
gaan meÈ de Club van ''
Honderd. onze 'rijke''
gemeenEe 'heeft nu 1

SporÈ7 eraf gedonderd
(Gíjs was er nieE te- .

gen) en zijn met w
wèst begonnen.
Tot mijn verbazing las ik in de Haagsche
courant dat je als sporEvereniging zend-,
Eijd kon kopen op diE. 'Haagsche' kanaaf
voór / 2000,-. Ja, heÈ wordt steeds gek-
ker. De dirécEeur van Tv wesÈ heeft de '

brief die aan alle sportverenigingen is i

gesLuurd latser meE excuses weer inge- '

trokken. Dus moeten we gewoon doorgaan
meÈ ons 'eigen' Tv.100. we kunnen na het
sucèes van Endemol ook gewoon naar de
beurs,,toe aIs we nog wat geld nodig heb-
ben. wordt lid van de CIub van Honderd,
dan kunt u alles live (niet in heE. groe-
ne boekje) in de hi.riskamer zièn'.- Ín heE
cebouw.(VPRO radio programm2) wan onze ,

voetbai-club LENS, waar je'versnaperin- |
gen kunE kopen, hangE een àeweldig bord
meE de namen van de CIub van Honderd '
Bedank! rnge..KomE dat zienl !! |

Àfgelopen iondag viel de regen in het 
I

overbekende kopje koffie. we hebben de i

koekjes maar in de luchEdicht afgesfoten
trommel laEen zitten,.vooi de komende
itrulsweastrii a. i

Uitspraak van'dè week: r'Een
a77es oveÍdondeÍd, wordt nu
Club van Honderd! '

o.a. :

- r,ENs mag croEs zijn oP de huidige
dewerkers en moeE proberen deze ook
heE "nieuvre" p1aàE.je- te behouden.

me-
in

- Wel moeE heE aantal wrijwilligeré gro- 'i
ter worden waardoor een aantal Eaken .r,.,,
beter uiEgevoerd kunnen worden en/of

- De oÍganisaÈie van LENS is zo slecht
nog nieÉ en behoeft niet. aI te veel ríÍj-
zigingen Ee ondergaan.

- I,llel moeten diwerse taken beter vasÈge-
legd en beschrewen worden omdat er mo-
meíteet we1 eÍg veel Eaken ad-hoc uiEge-
voerd worden '

De eerste ÈussenrapporÈage besEond o.a.
uiE een aangepasE organisaE ieschema van
LENS en een- aànpak van heE beoogde ver-
volotra'iekL. De invenEarisaÈie en de
veríerking van de diverse werkzaamheden

"ài-à" r..f,*i"siès 'kost heer veeÍ tijd. l

Bovendien zijn nog nieE aIle uiEgezeÈte
formuiieren Èerug. Daarnaast zal er meE

alle kommissies nog afzonderlijk over
hun werkzaamheden worden gesproken. werk
zat dus en voor de projektgroep een re-
den om de aangenomen klus minimaal EoE L

mei L997 voort Ee zetten.
HuIp kunnen zij hierbij besE gebruiken'
rnsèresse ? Meld je dan aan bij -Fred

Grens. Rob vergeer of ,Johan Taal-'

op dé algemene ]eden vergadering van ..
i'ÈHs op ío decernber a.s. zar de projekE-
groep een toelicht.ing geven.- 

, r. . .-

je door
7id van

dít
de

(070-32s0?89)

o, de drukkers st.aan in d
memoires. Een Mens vliL oo

eÍ
kw

ij voor de
eI eens wat. !

A

à
tL

-2-'deLÉNsREvuE dinsdag 10 decamber Algemene Ledon vetgddeíing

! perunruornrestgB ,

I G.J. van der Klsij

i rut., {ot7a} +t at as I ' .,

Gegroet, .,
Henk HopperÈrouwer§
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Direct Mail
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.Uw verrouw.le acJres Vcor hel voÍle(l g ver+reÍLen v í) uvr marhngc

advertEnde ,.BAR NIEUWS
Na een zware operatie was Carla
Groos weer thuis. lile schrijven
rvaE, wanE e ging ieEs nieE zo
goed en werd Carla noodgedwongen weer
opgenome[ in het. ziekenhuis. ÀIIe'barme-
dewerkers en rrENs-ers wensen haat' een
spoedig hersEel Eoe. Kom op merd volhou-.

BAR RoosrÈn. '

tr
openen

10. 00 uur

_ 13 .00 uur

KEUKEN

'9"'

sluiten

ZÀTERDÀG
a.

X.6 noveaber

Henk en Joop

Ellen Muna- Jacqueline- Taal.

, ,. l, . - Jan Lamers "

. Marian OëhÍned
. Rina .-

. . ilan Lamers

openen

10. 00 uur

13 .00 uur

KEUKEN .

sluitèn

ZONDÀG 17 noveuber " 1

. Tinus en HenÉ

. . ,. '.'. Eric 
"r, 

st"r"n
ttancy Bruij suens

Peteï en Ellie van Fessem

.' :-: . Rina en Erii

' Euenementen Kommissie ffiJOKER- cn KLAVERJASAVOND >>>>> vrijdag 8 november 1996
werd de tweede van de 4 kaarEavonden gehouden. Bij het jokeren
ging Rina voortvarend van start die 3 spelletjes achter elkaar
winnen afsloot. zij kon deze goede reeks echter nieE volhouden
en ze werd in het achtsLe spelletje voorbi j gestreefd door Marian. Deze gaf de
leiding nieE. meer uit handen en won uiteindelijk meE een verschil van 109

punten op nunmer Ewee, Rina. Suzan wisE geen enkel spellet.je Ee winnen en eindigde dus
als laaEsEe.

Marian HennevelE met 649 punEen
Rina BïuijsEens meE 758 punt,en
Suzan Koiwenhoven met 885 punEen

Bij het klaverjassen was de spanning er aI gàuw af. Het Koppel Heidel - H€idel ging na
een ronde aI aan de kop en werd niet meer bijgehaald. Het enige koppel dat ze nog bij
kon halen, met. na Ewee ronden aI een aèhterÉuand van.ruLm 600 punEen, kreèg in de
laaÈsEe ronde een pak slaag van de- jeu-gd vd SÈeen jr, en Oermed jr.) Daardoor werden ze
slechts vierde. De volledige uiÈslag:

1e Heidel - Heidel met 5675 PunEen
2e .,. 'wd Berg - vd Berg met 5ool punEen

. 3e Dahoe - Bergenhenegouwen met. 4583 punten
' Poedelprijs v Fessem - v Fessem met. 3969 Éunten

..Een aardige 'Èrijzent.atet. compleEeerde- aleze avond. over 14 dagen, 22 notember, is de
'l volgend kaarEavohd. Wij hopen u dan alLen weer t.e zien.

l
Jan Ham, e,rl,gPs Witting

'de LEN9REVUE' :.3 '

1e

Poedelprijs-

vrijdag 29 novembeÍ SIN|ERKLAAS íefst voot alle F klassers .,
{

prin tena c ahc ë tl) Irs oo t bnÍribu tie tnn Ins



t
se' lí@ VooÍ teleÍoonnumm€Ís: zie de colofon oD Daq. 1

advEnende

SUDMEIJER,
.'1 ." " zuiderparklaan2í. DEN HAAG tel.:323 35 62

Senioren -L
UITSLAGIEN) I,ENS 3 Halve Maan

W ED ST RIJ D PR O G RA M MA.' .-1 í§

.., 5 - 2

detum tiid thuis uit klasse
"aal

schÈidsréchter

vr 15 nov . 20 .00 Snowcamp . 1
22.00, Pec DH 4
21.00 LENS 2
20.00 LENS 3
22.00 LENS 1 .

:,, *_ ... nrr..,à
- ]JENS1. ' 39798
- Í,ENs 3 47694
- svH,2 41041 -- lraaèal jr z *.-,* nrzoo
- GSC/ESDO r 39804

''"rja,È'
'overbosch
Overbosch
oranj eplein
Oranj eplein
oranj eplein

R
e
e

's
H

. v.d. zee,-
rgen scheids
igen sche ids
. Ia Haye . ,.. Boxhoorn

18
19
20

ma
di
wo

ov
ov
ov

n
n
n

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

Senio èn ZATERDAG

UITSLAG. :
-.J.9-O i

scheldsrecffi

,}
HPSV 1 LENS 1' (helaas geen versLag ontvangen....; red.)
WEDSTRIJDPROGRAMMA

detum.; ''' thuls

za
za

nov
Írov

: i.- r.
14.30 Í,ENS 1
14. oo wrK i

- CROMVLÍET 1
-.LENS 1 .

33680 w. v. Bree
33687 H. Merkestein

BiJ afkèurtng : trainen oE 12.00 uur / verplC.cht afbelle! btJ ntet koneÍr traLnen l!

advertentio

AFSCHRIJV,EN

15
23

. r,
Fred Lancel
cerard Sinke_

0r0)
079 )

52r
362

80
59

3e
85

Voor ol ae ititdth. a1 Janiliertrulwri

d'ri tuÍ uw bÍie

.t.
ti:rpici r;sircku«je.. rrkLrÍën. cr!<lt,p
jul)ilÈ'rm. cn actnn'ícklx«lcr ktrnr u

oÉÍr. vÉilinÀh!!íiÉ§

.ib nn'r dtJn'rit?r' èv4irr"L+r O -4,íl^rr {4\,:

: J4 - . 'de LENSREVUE' 't ": qilSdas 10 decembel Ngemne L1d3n..V, ersaderine

1

tel .

. Ee1 .:



@ senlora enZ
rdv.rEoD.!1oUITSLAGEN

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Het lzag.er zaEerdag nog zo fijn uiE, maar het.
mochE helaas nieE zo zijn...
De r_egen viel gestaag uiE de hemel en de ,wedstrijden die ,s morgens vroeg nieE uiEvie-Ien, kwamen laEer bij de herkeuiing er niet.
anders vanaf. wel lag ons 1e .veld èr primabij, maar het waEer gaf Ee veè1 risicó,st.

uittiiddatam

-Wnderhlde ,htYeentje ffiffi
Zlnkrtert 27
2544 EC Dcn Haag
Tel;: O7O-166!114
Íax.z O70.t675l9l

ZoGtcnïeer
Te{.: O79-16l0Ztl

toÍ veld

zo 17 nov

zo '24 , nov

VERBIJRCH T
LENS 2 -

REMO 2
vcs 5
ÍJENS 5
],ENS 6
IJENS 7 ,.

- I,ENS 1
- RKÀW 2
- LENS 3
- IJENS 4
- ..TÀC'90 4- vros 5
- ],ENS I

'- DSO 1
'- - rrENS 2,
.-, svH 2- soA 3,"
- LENS 5
- LENS 6.
- . I,ENS 7

N.N.B.{

ÍÍagner
den Breejen .

v.d. valk
Hassanin '.

N. :
N.
N.

van Ve_en
Bongers
van VlieE
Houtman

14.00
11.00
L2 -00
10.00
11.00
13.00
11 .00

5568',
t , 728),

91"28
9395
48377
12165

L
P
P
N
N
N
N

P.
À

,J.

N.N
N.N
N.N

1

.2

.3
('.

2
3

1"4.00
11.30
11.0.0
11.00
12.00
11.00
12 .00

IENS 1
ÀITIOR, 2. .

IENS 3, -

LENS 4
VR.BURCH 5
QUICK STEPS 4
ÀDEIJÀÀRS 4 .

IJENS 8

5572
7290
9139'
9401
10454
L2774
13622

BIJ ALGEHELE AFKE(IRING :

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN :

14.00 uur SCHEVENINGEN 1
11. 00 uur SCUTVBIttUCÈtt Z

LENS 1.
I,ENS 2 -

ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

OPSTELLINGEN
. I,ENS 1 r/m 3

LENS 4 r/m 8

AFSCHRIJVEN

koDtaktperaoon Serrloren zondag

worden door de Erainers bekend gemaakt
a1ó bèkend , '. . 

, ;- ,
LENS
IJENS
LENS
IJENS
LENS

6t

I .:

tel.
te1 .
te1 .
Ee1.
teI.

Àrkelweg :

vredenburchweg
Escamp I

de Groot
Heij nen
Sekeris
scholEen
Gungör
.. !_

! IrÈI Hetjnen
cerard v.d. Kteij

: BerÈ vierllng
1

ii r.,.
ioeldij r '

Rijswijk ,.
Dedemsvaartweg

l

Ee I l': (

EeI. r (

teL. : (

07741. 24
070) 394
070) '366

A.
w.
F.
R.

(070)
(070)
(070)
(079)
(070)

325-
346
323
361
390

50
88
30
L6
33

x0 88
81 49
1- 54

15
10
t7
84
03

- teÍ.:
- TeI.:

.- Tel. :

(070) 345
(0174) 41
06 54 .6? 3wedstrlJ ddag

LIGGING VAN DE TERREINEN
VERBT'RCH
REMO
vcs

36
r.6
34

51
09

vrtidag 29 novembet STNTERKLAAS Íaast voor a i F-ktasserc 'de LENSBEVUE - 5 -'



D SVo aI Nieuuís

T R A t N t N G : vrijdagaroid ra, t8:15 iiurtot lg.g0 uut
A F s c H R lJ V E N : Kristel Muns tel. : (O7U 397 54 59

UITSLAGIEN) , BIÀUW ZWART ]. . LENS 1 1-1*
* Helaas gooide Eijdens deze $redstrijd de regen roet in heE eEen

en werd de wedsErijd voortijdig afgebroken...

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

detum tiitl thuls uit scheídsÍdchtdt vefzetnelgn

70
zo

tlov
nov

HooÍdleider

Hoofdleider

L7
24

oral van
nuela Des
t.erst rec

14 .00 LENS 1 BERNÀRDUS 2
VRI'T.JT

f7629 K. de Bruin 13.30

VOETBAL IS ROMANTIEK ... OOK OP SCHAATSEN

t'ciecheLende meiden dromnen in hoekjes van de Haagse Uithof
regèTnatig samen tijdens 'DÍSCO ON ICE"I
BovensEaande tèksE met. biJgaande fot.o werd
'De Telegraaf'. ,fa, sommige van onze dames

novefil]3er gepubliceerd in
en er wel pap van.

oP7
lusE

vo
Ma
ui

Van voetbal, schaatsen ma
romantiek. Op de foto sÈaat
cendre (2e v. Links) en
hts Mariska Smolders.

ar , ,:!

JrrIí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleider A en B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01'54

C-jeugd:

E-ieugd:

Ruud Vereecken 
''

telefoon: 391 04 89
Leo Straub
t.elefoon: 06 54 64 57 67

HooÍdleider

HooÍdleider

D-jeugd:

F-jeugd:

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 156
Ruud van Herp -' t

telefoon: 367 98 58
b.9.9.: 06 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstriidsn: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstíijd :

, tussen 18.o0 en 19.@ uur, bij de desbetreffende hoofdleider.,
' : ., ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, telefoon 366 13 t4
. (zateÍdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks + 30 mínuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

' i)l
AÍbellen tÍaininqen: + 45 minuten voor aanvang vaí de training, alleen op LEliS, telefoon 366 13 14 '

Vraqen/oroblemen : bel in eeÍste instantie de hooÍdleider op!

6 - 'de LENSREVUE' dinsdag 10 decembet Algemene Leden Vetgadoring

,+Ë"

{.



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

clÍIal .fel rn teoenstandet veld/terein .* LENS -

À I 16 nov 14.30 verburch A1 uiE, . v. Àrkelweg/Poe tdi j k 13.00 (auEo)

C1
c2

B1

E2

c3
c4
D1
D2
D3
D4
D5

E1
E2

;i
E4
E5

F1
F,,
F3
È'a
F5
F6

v

v'2
v2
v2
v2
v2
v2

16
-tö
18
15
16

t6
L6
16

16
76
1-7

t6
15
t6

16
16
16
16
16
16

tb

11 .45
08.45
18.15
10.30
09.00

10.45
09.45
12.30
14.00
08 .00

09.00
09.00
r0.45
10.45
12.30
!2 .30

(auto)
(auco )

(auto)

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

15 nov
19 nov
16 nov
16 nov

L2 .45
18.30
14.30
12.30

nov
nov
nov.
nov
nov

13
09
19
11
09

.00

.30

.00

.00

.30

uiE .
uit
u1t
uit

thuis
thuis
thuià i
thuis
thu is

rhuis
t.huis
Ehuls
t.hu i s
rhu'is
thuis

Gravenzande sv 81
ODB B1 (vr)
ZoeEermeer 82 .
FuI1 Speed' 82 ".

DOVO C1
HMSH C1 .
Feyenoord D1
Schipluiden C3
VELO C4

cem. sp.park
ÀlbardasEraat

Rokkeveen,/z' meer
Kerkepolder/DelfE

. vredenburchweg ,
DaaI en Bergselaanv3 .v3..
,,J J.v. Beerss,traat

NooEdorp
Sav. Lohmanlaan

v. Àrkelweg/Poeldi j k
Sav. IJohmanlaan

sp.p. Polanen,/Monster
sp.p. Polanen/MonsEer

1l-.15 '(auEo)
17.30 (auto)
L2.00 ( t auto)
11.00 (auEo)

1
1

3

nov 12.00
nov 11.00
nov 13.00
nov 14 .30
nov 09.00

VrederÈurch D1
HBS D2 . .

Juventas Dl
vros D2
LaakkwarEier D5

uit
uit. -

Ehuis
Ehuis
uit

nov
nov
nov
nov
nov
nov

11 .00
09.45
13.00
09 .45
11.00
09.00

uit.
uit
uit
uit
ult
uiL

09.45
08 .45
1,2.00
08 .45
10.00
08,00

RKDEO E1
Quick E2
verburch E1
ouick E4
RKSVM E3
MonsEer E7

ODB F1
RKSVM F2
CromvlÍet F2
GSC/ESDO FI
RVC F5
MonsEer F5

nov
nov
nov
nov
nov
nov

09
09
11
11
13
!5

30
30
15
15
00
00

lf envornsraoBlEMEN LENi 82 >>>>> er :." 
"ur, 

GROOT ,".,o"r"probreem bij
-!_ LENS E}2. Toch moet dit elftal dit seizoen 2x naar zoetermeer - lx naar Hoek van

Holland en een paar keer naar Delft en het West.land. Op de vraag welke ouders er
voor vervoer kunnen zorgen, krijgen wij steeds dezelfde reakEie: ,,De heren Bodaan en
Dahoe" I TE VIEINIG!l!l Dus a16 er niec MEER vervoer komt zulLen een aantal sipelers mec
het. openbaar vervoer moeten gaan. Zat.erdag speelE 82 bij EC Zoefermeer. Op dlE momenE
Slechts rWEE auto'sl Een verzoek. aan a1le ouders om a.s. vrijdag te laEen weten wie er
kunnen rijden. BeI even Paul v.d. -Steen. we verzoeken aIle'spelers om meE voeldoende
strippen om 12.00 uur op LENS te verzamelen. Met de bus naar het staEion - met de
sprinter naar zoeÈermeer en met de bus naar Fc zoet.ermeer. veel succes en jullie hebben
2 x7 = 14 BtrlpDenl I nodig voor de heen en terugreis.

F-klassers'
opgeleÍ!

De redakEie ontving van Sincerklaas en -

zijn Erouwe Pieterbaas ondersEaande
r)rlet:

SINTERKLAASFEEST OP LENS

Beste F-jeugd van LENS. 2oa7s juL7ie
wel zu77eh weten, kon ik zaterdag 76

novetnher a.s. weeÍ net mijn pietezmannen en tÍouwe schínmeL aan ín
Nederland. En zoals altijd zal ik dan ook een bezoekje brengen bij
ju77ie op het aTt.ijd gezeTTige. r.EN,s. Saflen neË rnijn zwarte. Píeten
zie ik ju77ie gxaag op vrijdag 29 novenber a.s.. HopeTijk toË dan.
P.s.r meeÍ nieuws volgt binienkort via de EKO.

vditldg 29 novembet SINTERKLAAS Íoest voot alle F-klassers ,de LENSREVUE. 7:



BIJZONDERHEDEN^

* - . aanwezig van ds jeugdkommlssie op zaEerdag. 16:november: , .

H. ' ter Línden, ,r. Muns en aI.. Taal

lees onderstaande kopy eerls goed.door.-Q,.*
, vragen/opmerkingen neem dan ' a-- avondg .k9ntakt
voorkeur Cussen 18.00 en 19.00 uur. Nu gaat va
Dit is echt niet de bedoelÍng.

hoofdleider. Doe dit bij
efoon nog na 22.00 uur.

M. Se$r1aI
weer opgesteld
R.Mulder '
,f . veldema

vr€ier opgésteId

op me
ak de

konÈakE met.':.,-,.-

koÈtàkt met

hoofdleider)

hoofdleider)

r. de
teI

I!! LEVER ZATERDAG HET GELD OF DE LOTEN VAN DE GROTE KLUBAKTIE IN OP LENS !!!

* opsEellingen afs vorige week meE uit.zondering van:

0

o

À1
na

na

de

de

LENS

r,eNs

zonder
(wordt
zonder

.(wordt

Pu"

pas

O LENS

O LÉNS

O'LEN§

O Í,ENS

O I,ENS

O LENS

D2:.

D3:

E4:

E5:

F4:

zondér
met
zonder
met
zonder

"meE
zonder

zonder IJ . Worner

'zonder H.Prika en K. Walravens

E. Terrones
K.Faik. :

G.EiflaaÍ (zie E5)
N.Àltena.
N.Altena lzíe E4)
G. Eif laar
Q. en R "prgert

: .\; '1i6t*ruBD oF NIET ??

I

I

'r

lII LEVER ZATERDAG HET.GELD OF DE LOTEN VAN DE GROTE KLUBAKTIE IN OP LENS !!!

Bij Ewijfelachtig weer.kunnen spelers vanaf 08.00 uur naar LENS bellen r -.

,.1,t 367 O5 22 -len nergens anders.heen) of heE voet.ballen doorgaat. of .nieE. MoeE
je voor 08.00 uur verzamelen dan hëeft bellen geen zin omdat we dan nog nieÈs

.' I,.r;
Spelers dÍe na 09.00 uui moegen verzamelen kunnen ook bij twijfelachtig weer de Tv
aànzetÈen en afsEeÍnmen op INFOTHUIS. Via teleEekst pagina 603 laEen ze daar vanaf
ongeveer 08.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan :

CÀTEGORIE À: nLét vaa loepaBBlng voor LENS

CÀEEGORIE B: (1e divisie c-junioren)

!!! SPEEL JE LAAT ..... BEL DAN OOK LAAT !!!

c1

CÀTEGORIE C: (promot.ieldegradat ieklassenl juniören) . . .:...À1.B1'1 (promotie/degradat ieklassen pupillen) -. .-..\: . . '.'.i: . D1
cÀTÉcoRrE,D3 .(ieeksen junioren) . .'82, È3, c2; c3,'c4

:' 
" 

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

Zljn er iridividuele afkeuringen dan wordE Íret thuisspelende elfeal genoèmd maar diE
geidt aI'leen voor r,ENs À1 t/m c4. In dit. geval dienen de spelers van DL t.,/m F6 te
ueiren .àààr'hèt nummer 3.67 05 22 lde LENS -afkeurings lij n) .

.'.. :' . 1..''
ei is nog een mogelijkheid om Le informeren naar afkeuringen en dat is via de
aflieurinós.IÍ j n vàn dé Haagse voetbal Bond t.w. Lelefoon: 06-350L5090

: ,. - : ' , I 'lï

-8: ,dE LENSREVTIE' . dirrsdag 1O december ,f;lgemene Leden uergade ng

.l



SCHADUWPROGRAMMA
Bij inalividuele afkeuring gaan we in principe gewoon urainen op de verzamelEijd van het
wedÉt.rij dprogramma. EchEer bij alqehele afkeuring van het kompec it.ieprogramma r.rerken we
een alternatief programma af. l,[e vexwachten dan alle spelers en naEuurlijk ook de
leiders op ondersEàande tijden op LENS met bij zich: sporÈkteding, trainingspak,, ..;
voeÈbaI- en sportschoenen. EÉ zijn vele alEérnacieven deÍikbaai, ,zoaIs .voeEballen in heE
zuiderpark,op het str'and, verhard op Kwiek Sport.,in de zaal (a1ieeï voor E- en Fi'of
Eoch ergens een wedstrijd spelen op een goed veld of op heE kunstgras. GeÍ{oon overal
rekening mee houden en komen hoor.

.Í

l SCHADUW PBOGRAMMA AjB-C-D-E en F JEUGD vooÍi 1à novémbeÍ

uiuthuiselital aanvano taoonslandet veld/teÍrcin sam.k LENS

À1

c1 m
m
m
m

B1
E/
E/
E/
L/

D1
E1
F1

tsz 3B 13.00
12.00
11.00
10.00
11.00

'LENS
],ENS
IENS
],ENS

r LrENS

'1) AC,

. 11 .45

. 10.45

. , 09.45' *" ...

. 10.45 .

trainen
trainen
trainen
trainen
Erainen

4
5

c
D

I ENS tS ZO SLECHT NOG NIET ,,>,, dir. hebbèn wij zaEerdas j.1. we1 een aanraÍ
l- keren gehoord en eerlijk waar daÈ Ee horen is ook wel eens leuk. De reden was

-
: echEer nieL leuk want LENS C3,D3.E4,E5 en F5'kwameÉ nieE in aktie Eegen de
.bedoelde tegenstander. waar wij altijal ons best doen om zo veel mogelijk te laten -
voeEballen door o. a:

op Viijdagmiddàg en zacèrdagochtend (07.00 uur) "meE'de conBul te overleggen .i,re,lke
wèascriiaèn er wel of nieE gespeeld kunnen worden. . .' -:i'
eventueé1 bij spcorwl j k,/oroèn wic nog een veld Ee regelen om afgekeurde Eeàms

' Eoch te kunnun lacen spelen. ; '
afgekeurdethuiswedstrijdensne1omEezeEEeninuitwedSErijden.

. inkomplete teams zo veei mogelijk aan Ee vullen of desnoods 'lrlkompleet Èe laEen.
spelen. :

' Èàntuit op Ee nemen met de Legenstander in een vroeg tadium voor.snel overleg

Daar laten andere veienigingen heE wel bijzonder snel aflreten. feEs.over het hóofd zien
zoals bij Graaf wiIlem vÀC gebeurde is vervelend voox C3 maar daÈ kan gebeuren. DHC
keurde hun veld af waardoor D3 niet. kon spelen.
wij boden nog aan om bij "onsÍ te spelen en regelden een veLd op Groen wit maar DHC.,-
voelde daar niets woor ??? Onderling voeEballen was het enige daE overbleef. Oranje -,..
Blauw eà Gravenzande belderi op zaterdag af omdat zij nog slechE.s 5 spelers hadden.
Àangezien E4, en E5 er genoeg hadden, ook om hun Eeams aan te vuIIen, stelden wij voor
om'Èoch maar te komen. Helaas geen interesse ?? Snel nog wat spelers bij elkaar
geErommeld en ondeiling Eoch nog twee leuke tJedstrijden gespeeld. sommige jongens
kwamen drie keer, in aktié.'Klasse !!!. GSC/ESDo maakte het nog gekker. Op vrijdag keurde
zij hun veld at af maar lieEen dit verder aan niemand weten, Op zat.erdag sEond ons F5
kompl.eet. en meerdere spelers van GSC/ESDO klaaÍ om Ee gaan voeEba1len. HeE veld 1ag er
goed bij maar niemaíd lras verder aanwezig en zelfs heE klubgebouw was nog gegloEen.
Ba1en dus en de könklusie LENS is zo slecht nog-.nieE werd door menigeen snel en terechÈ
geErokken. .; - j

:."t

A ROTE KLUB AKTTE l>>>> ondanks veelvuldig vragen hebben een aantàI spelers nog
LJ stèeds heE. geld of de loten thuis liggen. zeker aIs het. loten zijn is die heel.!2 vervelend, Éij wirten dít jaar ectrt àI1e loEen verkopen en trebben daar nog de tijd
voor EoE 21 novèmbér. Dan is immers de trekking. za:erdag verwachlen wij echt a11es
Eerug op-LENS. Niet vergeten hoor eranE anders sEuren erij jullie echt Eerug.naar huis om
de loEen of het geld op Ee ha1en. De tussensEand in de verkoop is aIs volgt: .

l,) Michael v. d.voort
2) Dennis ,v.d.SEeen3) Nick veraar

-t,
4) Kevin vereecken '1 meÈ 5a:ï
5) ileffrey OtEerspoor meE 46
6) Dolf Hoos meE 45

me
me
me

171
76
5S

L
E
t

op 23 november worden de prijzen aan de,besEe vier verkopers uiEgereikt.

'- wijdag 29 ààvemlet STiTERKLAAS íeost vooÍ alle F-klassets -, Ae LENSREVUE, --9 -



,VERSI,AGEN

...VERS,LA.-GEN

+ -vee1 speler (tjes) s gaan
seeeds meer zelf schrijwen.

. Een goede zaak. wij nemen heE -.
,. ver€Iag dan ook steeds -ZeÉÈer-
. . -lijk over. . ..

* veel schrijvers gaan ook sE.eeds meer

UtrT'''
&

I-^',, de.[ENS-revue

sLoriger schrijven. fJeveren hun verslag
aan op kLeine vodjes papier. De EoileErol

,ontbreek nog. verzoek om duidelijk (vooral
spefersnamen) te schrijven. vodjes papier
of onduidelijke kopy.worden niet meer mee-
genomen in deze'rubriek. '-
. versLagen zonder naah (tènzij deze bij
ons bekend is) worden.öok niet meer, gepu-
bliceerd. I

.'.,1
r verslagen Ee laat indienen geeft ook
geen recht op ptaaEsing.

. - .,, ,. - j. " de rèdaktle

door HARRY

. GDÀ C4. -- rJENS C4 (1-11) door EEN MOEIjER ,

':t^Ie hebben een leuke 1e helft gehad. Dei2e
he1ft. ging ieEs moeizamer. Onze lnvallènde
keeper heefE. heet goed gekeepE. MeE O-7 de
rust. in. De eindsEand werd 1-11.

Í,ENS D2 - DHIJ DI (4-1) -r. -: - r'.:.; door FIÀMON, RICKY en JOHNNY

In de 1e helfE hebben wij alteen op hun .helft gespeeld. Ze hadden 2 kansen. Ramon
had een mooie rededing en Ricky 1iet ie-
mand schiken en.t.weede helfE hadden we 3goals gemaakt eà Carlo had 3 kansen en hun
hadden in de 2e helft 2 kansen. gescoord en
bij de laasEe kans was de ,speler van DHIJ r'
ze bril vergeten (hij schooE de baL zonder
keeper kilomeÈers over) . . ,,r- ,:- .,,., l'- .,, : ''

a.i
.., U.ITSLAG,EN

LBNS A1 .
TENS.Bl
LENS 82 .. ._
I,ËNS 83
Elinckwijk c1
DlrNo cI -
GDÀ C4
LENS DI
LENS D2
Mon6ter D3
LENS D5
LENS E].
LENS E2
LENS E3,''
sv,35 F1
Gravenzande P4
Kranenburg F1
Die haghe F2
GSC/E8do F1 -
BMT F3

VELO Àr-
Lyra 81
Gravanzande 82 "
Naalwijk 82 .'
LENS C1 .

IJENS C2
LENS ., C4
bso D1 .

DHL D1". . .
LENS D4
Wippolder D2
SEV E1
ABF E1
HonEeLerEdijk E4
LENS F1
I,ENS F2 . '

LENS F4 . ],. :

LENS F5 . .'
LENS F5 : .

3
3,3
1
1
5

11
0
1

1
1
1

9

0-
0-
4-

16 -

4-
5-
4-:
2-
5-

13 -
3-

af Irlonster D3 - IrENS D4 12-51

0

2
s
I

- 11
elast
-t

advenentie

,..:.
voor heE eersÈ. in vij.f wedsCrijden waren

. we weer compleet., daar onze voorsEopper :

Michael B heE vreer ging probeEen na zijn
vervelende blessure. HeE was voor hem wel
weer even wennen aan het toch wel .hoge 

:.tempo, maaf ik weet zekef dat-hij over 1 a
2 weken weer helemaal de oude is. Nu de,.
wedst.rijd : we begonnen tegen een fanatiek
spelend monsEer, die in het begin van de
wedstrijd onze verdediging uitprobeerde.
Maar a1 snel inzag daE heE onbegonnen werk

. was, daar er gevroon.een stel.kanjers '.
staan. À1 snef kwamen we op.voorsprong t.e
sÈaan, en toen kon je ook weer zien dat er
gewoon een t.eam staat en nieE 13 individu-
e1e spelers zoals bij monsEer. Na twee
mooie doelpunEen van IENS, keurde cle ,
scheidsrecht.er een' zuiver buitenspeldoel-
punt van zijn monster goed,. stànd 1-2.
Daar de scheidsrechteï in de tweede helft
nog andere verplichE.ingen had (het. fluiten
van ÀJÀX- Fe ij enoord) werd deze vervangen. door de leider van monsEer. Even verslapEe
onze hereh, dÍt. was voor monsEer hec teÈen

ó
U vindt bij ons

, een prima .

ingespeeld

-: . - ''
tëam

. Rabobank
1en Haagen Omgeving

!

Ëy-bui I srafiscie
C.l. Alting en A.C.

verwerking: .... woensdagochtendklub
'oplage: ó00

reproduktie:
reall§atie!

LENS-huisdrukkerii
M. van Zllftout

vormgevint:
J. Miltenburg

..1O - 'do Lwsnpwt' '.- dinsdag 10 decembe, 4lgemeno Leden Verg_adettng



om het nog een keer te proberen. en ja
hoor meE succes eindst.and 2-5. Een teken
.voor de volgende wedÉtrijd heren, alÈijd
scherp blijven. De wedstrijd is pas afgé-
lopen als de scheidsrecht.er voor het eind-
sÍgnaa1 fluiE heren I I l.
LENS E1 - SEV E1 (13-1) .door RrZA DAYÀN

we hebben goed gespeld. Het was een mooie
1 combenatiee. Ersre doelpunt. kwam heel
vroeg in de weEsEreit. En die had Riza
geskoÍd. wij krijgen al1emal selefverErou-
we. wij rende de hele veld. We waren a1a
een Eijger. De le helft. afgelooEe 4-0. De
lijder van ons was dus Tho. Die zijde mag
niet minder dan 10 doel punEen. En dat
hadden Í.re ok gedaan. Maar de latste menu-
ren skorde MaÍisje in zijn ijgen gool . En
Àsraf werd boos. Tho zij aan de zijkant.
Asraf mogq, de.latste menuÈen mogt. Àsraf
nie_E. spelen. En het. ijnde van de wetsErijt
.eindegte 13-1 foor LENS E1.

sv,35 'P1 : ,r,ENS F1 (3 -5) dooT DE TJEIDER

Na heÈ prachtige verslag vorige week van
mijn jongens, mocht ik nu weer een sEukje
schrijven. In wassenaar moesEen wij het
doen zonder Edwin, vanwege een infecEie
aari de pink kan hij een Eijdje nÍeE kee-
pen, van harce beterschap knul . Kevin H.
werd door de leider gebeld, en hij wilde
graag meedoen, namens FI bedankÈ voor het
meedoen. Er werd door onze boys goed samen
gespeeld, en dat resulEeerde in prachtlge
doelpunten. ,Jeroen en Manuel deden als
keeper erg hun best.. ÀIfi scoorde 3 goa]s,
Umut en Kevin scoorde, 1 maal . flkay en :.

Rodney sEönden prima te verdedigen, volkan
misEte helaas een aanEal kansen. Jongens,
zaterdag spelen wij thuis Eegen het sEerke
ODB, wij gaan hier ook een mooie wedstrijd
van maken.

GraveÍrzalde F4 - LENS E2 (0-9)
door .TEAMLEIDER S OTrERSPOOR

?= naam niet. t.e. ontcijferen

werden zij weer wakker en wonnen wij meE
9-3. Goed gedaan boys en blijf zo voetbal-
1en.

Die Eaghè E2 - Í,ENg F4 (2-1L) door ?

I Een makkelijke wedstrijd deze week. lle -.
hebben de 1ljn van vorige week goed door-
gezeE, we zijn erg goed bezig en laten we
zo doorgaan. rk heb de goals niet bij kun-

. nen houqenr' het waren er te vee1. l{e erg
sportief gespeeld want. we lieten de tegen-
sEander ook scoren. De EegensEander had 2
meisjes en daardoor waren enkele jongens
erg afgeleid. Maar we hebben er toch elf
goals gemaakt.. Damjan bedankt. voor het

' 
GSC/ESDO F5 - I.ENS F5 door EEN MOEDER

En daar"stonden 1re dan meE:zln a-I1e;ivoèr
niks bij de tegensEander. Onze 1e uit-vred-' st.rijd was afgekeurd zonder daE de speler-
tjes van beide part.ijen heE r,risEen. onze
jongens waren zeer teleurgesEeld. Maar ja,
je ziet nu dat heE dus niet. overal zo goed
geregeld is als bij ons eigen IENS. À.s.
zaterdag maar beter !

B!{T P3 - Í,ENS F6 (8-1) . door I,,EIDER GT NER

-: !{e moest.en dit keer zo vroeg voeEballen '
' dat. we onze ogen nauwelijks open konden'
t houden. Frank en Mark hadden !{aar-
' schijnlijk de meeste moeite met. wakker

worden, waardoor ze half slapend Eegen het' einde van de Le helft heE veld opkwamen.
VoordaÈ we wakker en de EackEie van'de
tegensEander in de gaÈen hadden, sEonden
we meE 5-0 achEer. De 2e he1ft, goed wak-
ker geschud, gingen we beter voetballen.
We maakEen zelfs, door een slim opgezette
counter een mooi doelpunt.. He!,aantal-té-
gendoelpunten hielden we diE keer onder de
10. Goed zo jongens! Om ons Eeam Le ver-' sEerkeí hebben i,re 2 nieili,ve gpelers aange -
trokken t.rr. Dillen èn Danny. À1é we de
stijgende lijn'in ons spel kunnen aanhou-
den en even hard bijven wërken, kunnen vre
samen ineE de nieuwe jongens de volgende '

wedsErijd winnen. A.s. zaEerdag verwachE
ik iedereen WÀKKER en op tijd op ITENS.

VAN DE REDAKTIE

Ja daE waren dan de verslagen en dan ge-
beur! er 'het. volgende.

vinden vre opeens op maandagmiddag (ja,ja
zo vroeg beginE de redakEie aI) in onze
brievenbus een verglag van 'reen speler van
D5' . Hierbij zetten wij enkele vraagte-
kens. want een Ds-speler kan heE nooit
hebben over 'een Tevendige disÈussie' en
'oÍn tot besluítvoríning Ëe komen'. Hierbij
komt nog daE het hier ging over interne
zaken en dat. publiceren wij nooit in ons
clubblad. Jammer voor de sënsaE iel iefheb -
bers I

Kwart voor verzamelen en iedereen w-aà op r -

t.ijd. Dus vertrokken wij 10 over I naar
scheveningen zonder ,raweed die door om-
standigheden niet kon komen. MeL vasEbera-
denheid heE veld op. LENS F2 begon met. de
? sterk spetend van heen en weer kon ? na
10 min. door de achEerhoede helemaal l,leg
Ee spelen heÈ 1e doelpunE scoren. vreugde
alom daar na goed samenspel en voorzeEEen
van SEenly en Romano kon ? nog 6 maal sco-
ren. FeeSE was het bij de F2 toen Roman 2x
doorbrak in de achterhoede van S. en scoo-
rde waarna de eindstand op 9 nuI werd be-
s1isE. cefeliciteerd jongens en hopen daE
.Taweed er a.s. zaÈerdag ook weer bij is.

KÍanenburg F1 - tENs F3 (9-3)
door THEA en ZIYA

De boys zongen in de kleedkaÍ.ler al wij
gaan winnen en meL deze overLuiging begon-
nen ze ook. Na 5 min. glonden we aL met 3-
o vooÍ. MeE goed samenspel kwamen wij op
een 5-1 voorsprong, waarna onze boys v,aE
terugzakten en toen ze met 6-3 voor kwamen

vííjdag 29 novembet SINTERKLAAS íoest voot alle F klsssers 'de LENSREVUE' 'fl:



Dan stappen er op maandagavond 3 dappere
zeer be].angrijk verslag maar eventjes a1st.erwijl er een vaderhoofd om de deur vers
van van hen antrdoord, uiE de grond ían zi
dan maar eens het. geen !,raE op blàdzijde 1
woord dat iemand wan de JUKO gezegd heeft
nooit leest .''het. clubblad uberhaupt niet.

- heE verslag.- verriolgens gevolgd door een

jongemannen (D1) binnen meL heE verzoek'om eerrnog.te plaat.sen. Wij kijken elkaar aan en,chijnE, anEwoorden te dat men Ee laat is. Eénjn hard_,TEERINGI,!, Op ons weerwoord dat.-hij
st.aaE. dienE te lezen, wordE er weer qeant-
daE plaatsing nog wel mogelijk is.'gii utz r
leesÈ, a11een zijn wedstiild en natuuilijk

2E 'TEEERING,' .

Bij hoge uitzondering toch geplaatst. Er was nog ruimee
maandagavond. LeE. even öp heren: dé laaEste zin ,Klasse
natuurlijk niet.. HeÈ woórd kennen rr,e niet,. Dus we1 evenafgesproken? ' i

., '. i 
' . i:"' .'

. VeeI exEra,

.opleEten wat

onnodig werk op de
plaaEsen wij
j.e schrijft -- .

ÀIs laatsEe nog een verslag van lreo. Sorry was even over het hoofd gezien en verdween
sponEaan in de prutlebak. Er toch maar even weer uiEgewist en gepla;tst.

.. ' , !.'' . i 
"

Nagekomen uerslagen

-{

. ,! 1 .;
Dso sÈond 1e. Dus moesEen we aan de bak. Nadat. Reno ons frink had opgepepE. begonnen we
aan. de- vredsrrijd. 

-we begonnen sterk, daE breek we1 want na.de re paài àiàutsen tekendeI'1ichael de.1e Ereffer aan. Dus nu op jachc-na de 2e.. DaE.lukte, wànt in de 2oe min. - ,§coorde Kurruk een hele mooie. (maaÍ het was eigenlijk een voorzet. Mazzelaar). In de2e helfE scoorde Kraai.3-0. Her, glng nog steeds:goedl pat ureei aiweei want uichaerscoorde een fraaie treffer. Een publiekswissel: Kever voor Kraai. Dso had g."" ecÀie :

kans gehad. Lama scoorde nog een fraaie goat op afstand.. de laat.sEe àaíiar-ras een.cor-ner die kÍram op chris z'n handen en sroeg hèm heE.goar in. Maar hij lserd afgekeurd.
' ,. 1..

LENS.. - DSO. (5--0) gogr-,KURRUK. BLOEMPOT. en KEVER

DI,NO C1 - LENS C2 door IJEO

- 12 - 'ae twsnewe'

Het was een rate vredstrijd en dus was c2 uiLgeslapen. dat. riet.en ze merken ook. Na 15min. scoorde RobeïE. Daarna kwam _Dogan ook nóg eens alleen op de keepÀr af. llefaas .. lbresseerde- hij zich zelf en.ook_de_keepe.r van D.. Na verzorging r<onaèn uàiàe--;;;í;r"'weer gerukkig aan de wedstrijd deetnemen. De rust ging in méc éen 1-1 sEand. tà de zeheLft.stonden we aI ras meE 3-1 achter. cetukkig lIetén we ons nieÈ ke.n.n e1 vochtenons a1s leeuwen rerug naar een prachÈige overwiíning. oani ààn à;-;p;I;r" van c3 voorheE. 1nvaI1en. Het.was.een prima v,edsErijd.

.' .?

dinsdag '10 december Algemane Ledan- Vergaàering
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LENS

TERREIN €n KLUBGEBOUW ALGEMEEN SEKRETARIAAT KONTRIEUTIE BETALING

Sponcomplox "Escamp l"
Hengelolaan 600
tol.: (o70) 366 I 3 l4

P.F. G16ne

Rsgontoss6laan 49
2562 CN Den Haag

tel.: (O7O) 363 54 18

POST-bank
RABo-bank

336711
129924229

SEKO : sonioronaÍdelino
Sonioren zondag / zaal
w.J.M. Hoijnon, tel.: (o70) 346 1O 88
G.J. van d6. Kloij, tol,: (ol74l 41 81 49

BESAKIIE:
A.C.J. Miltsnburg, tol.: (O70) 321 32 85
C.J. Alting, Iol.: (O7O) 389 98 75

BARKO : Barkommissio
mw R.P, Bíuiistons, tol,t lOTOl 397 97 22

Senioren Zatordag
J.c. Ham, tel.: (O7O) 367 96 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Kemperman, tol.: 10174't 212602

AKKO : Akkommodatiekommissio
W.J.M. Heijnon, tet.: (o70) 346 10 88

SPONSOFZAKEN: EKO i Evensment€nkommissio
DAKO : damosafdelinq
mej. K, Muns, rol.: (o7o) 397 54 59

R. v.d. Hoek, tol.: (0182) 521 353
H. Kooy€nga, tel.: (070) 352 38 84

mw D. van Strion, tol.: (070) 361 52 08

TRAINERS:
JUKo : ieuqdaÍdelinq P. Bos, tol.: (070) 368 03 62

E.V. Gans, tol.: (070) 397 55 59P.J.M. v,d, steen, tel.: (o7ol 397 01 54

DAT ZIEN WJ GRAAG
(redaktle (on) wij Bheden)

Afgelopen weekend ons niet een keer over voetbal bekoÍrunerd, maar diep nagedacht en
gebrainstormd over heE thema 'daÈ zien we gÍaag' . HeÈ proj ecE. IrENS-2000 bijvoorbeeld.
volgens ons creëren ze banen. zo utetd de Eelefoon onlangs opgenomen met 'de directeur
van heE. LENS-sEadion' en 'de secïetaresse van v.v. LENS'. Kijk dat zien wij nu graag.
Banen scheppen voor die vele vrijvrilligers. Maar daar blijft heE niet bij.

Een afdeling 'HuisvesEing' doed van zich spreken. Iemand van de akkomodaEiekommiss ie
heeft een eigen vilIa, meE kanEoor aan huis, gekregen. LeE er maar eens op. Het. ding
sEaaE naast de speeltuin en heefE de Eoepasselijke naam 'LEEN'S OFFICE'.

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopii vóór maandag in :

- Redaktiebrievenbus, Idubgebouw
- Hengelolaan 981,2544 GG Den Haag

wijzigingm tot maandagayond mogelijk !

TIITERSTE INLEVERTERMUN KOPIJ :

maandag 20.00 uur in het klubgebouw
wedstrijdverslagen : zondag 16.fi) uur

e-mail : amiltenb@worldaccess.nl

FAX : (o7o) 32r 32 8s
. (zater1 zon- en maandag +)

ook de cLIrB van 100 timmert flirk aan
de weg. zo werden wij verrast met de
mededeling daÈ er een nieuwe PC onder-
weg was. Kijk, dat zien wij graag.
Een prima invescering, welke de gehele
club ten goede komE. Wij danken de
leden dan ook voor dit geschenk.
Jullie lijken sinterklaas wel.

Over die coed Heiligman gesproken.
Komt. hij weI naar IJENS? I,Iat informaEie
dat zien wij, en de leden graag.

Redaktie (on) wij sheden?
A.s, weekend ons maar meE
voeEbal bezighouden. DaE
zien wij graag en is mis-
schien weI zo verstandig.

KÍBBELLNGEN.. . . , SÈ! zien
barmedewerkers graag.

uw Íedaktie

1-

L-- -----*- 
gp-grqs4gc-slsÈUE- tot 18.30 uur te bereiken

I
I

--J

Ue LENSREVUE'





nieuws uit de bestuurskamer
ffi.

samenstelling Bestuur

VOOBZITTEB:
J.G. Colpa
Tel. : (o70) 394 19 74

LtD lvrcE-vooRzlTTERl
W.J.M. Hoijnen
Tel. : (070) 346 10 88

SEKRETARIS:
P.F. Grons
Tel. : (O70) 363 54 18

LID :

P.J.M. van don Stoon
Tol. : (070) 397 o'1 54

PENNINGMEESTER:
G.J. van dsr Kl€ij
Tsl.: (0174) 41 81 49

I ENS - LUGDUNUM >>>>> zondag spe-
L eft ]JENS 1 om 14.00 uur Ehuis Eegen.- Lugdunum. Een belangrijre wedscrij<i
voor IJENS I om aan te haken bij de Eeams
die rond de achtste plaats staan. we

.G.

rekenen op heel vee
publiek. Deze keer
van Cees Lut maar g
Natuurlijk zijn all
de wedstrijd we1 va
klubgebouw. Hopelij
wat napraten over een overwinning van
IENS 1. Tot zondag op LENS.

BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 9 noveDber

openen Henk en ,foop

10.00 uur fnge en ,Ienny

13.00 uur Henk

+ BIiISPRINGERS GIVRÀÀGS t I I

KEUKEN Ànita de Bruin en Rina

sluiten Rina

ZOI{DÀG 10 noveDber

openen Tinus en Henk

10.00 uur Henk Gelderman en Eric
BI,f,SPRINGERS GEVRAÀGD ! ! !

13.00 uur Rein Heidel en Henk wuhl

BI'ISPRINGERS GEVRÀÀGD ! ! !

KEUKEN Rina en Nancy

I(]JEINE BAR TEEN

WORST- en SOEpSTÀND Joop en cerard

sluiten

r 'l
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 st.eun van het LENS-
ook weer een loterij
een muziek na afloop.
e LENS-supporters na
n harte !.relkom in ons
k kunnen we dan nog

advertentie

atlrelrak

Computercentrum

Fotokopieser.vice

Nu ook: CANON digitate totokopie
in kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6

Tel. (070)3590707

2544CW Den Haag

Fax (070)3295168

Uw verrouwde adres voor hel volledrg verv,/erken van uv,/ mailings

-2-'dettu§atvue'

s





in alle hevigheid los, Krijgen we nu eindeliik een 'gevecht' bij het klaverjassen? Komt er een

kentering bii het jokeren? Allemaal vragen waar u op deze vrijdag een antwoord kriigt. Als kaarter,
maar ook als toeschouweÍ, De aanvang van'the battle of the giants' is om 20.00 uur. Het
klubgebouw is natuurliik al eerder open. De kaarten worden geschud en vanzelf sprekend is

gezelligheid altijd troef !

S(elí@ Voor teleÍo nummeís: zie de colofon oD oaq. 1

advertentle

I I
\ suDMErlER ZONWERING

I

zuiderparklaan 25 DEN rrï* tel.z 323 35 62

Senioren TAAL

datum

UITSLAG(EN)

tlid thuis

LENS 3

WEDSTRIJDPROGRAMMA
I

- uit klasse zaal

3 1"2

scheidsrechter

dt
vr nov

nov
nov

08
L2
15

18
19
20

IIlA
di
río

s

20.00
22 .OO
20.00
22.00
21.00
20.00
22.00

39791
41033
39798
4L694
41041
41700
39804

LENS 1
Ind. sp .
Snoercamp 1
Pec DH 4

MFC 1
LENS 2
I,ENS 1
I,ENS 3

I

oranj eplein
Hout.rust
Overbosch
Overbosch
Oranj eplein
Oranj eplein
Oranj eplein

.I. Ras
eigen scheids
R. v.d. Zee
eigen scheids
eigen scheids
S. ]a Haye
H. Boxhoorn

nov
nov
nov

LEN

TJE

3
1NS

LENS Maasdijk 2
GSC/ESDO 1

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

entoren ZATÉRDAGa

UITSLAG(EN) ],ENS 1 - GDÀ 1 .

WEDSTRIJDPROGRAMMA

4 3

za 09 nov 14.30 HPSV 1 - LENS 1 33672 R- PLanEe

za 16 nov 14.30 ]JENS 1 - CROM\IIIET 1 33680 W. v. Bree

za 23 Ilov 14.00 WIK 1 - LENS 1 33587 H. Merkestein

Bij afkeurlng 3 traLnen otrr 12.00 uur / verpllcht afbellen bij niet kotren traineD !l

(010)
(079)

te1 521 39 80
362 8s 59

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
cerard sinke Ee1
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TERREIN: HPSv zuiderpark.H. Ronald Holstweg, r,oevesteinlaan TeI.: (070) 388 73 95

SLECHTE TIJDEN .... GOEDE TIJDEN door PeEer KroI

loot tedaktle: er woÍdt in slechËe tijden, weiníg of nooít geschÍeven. En nu -..., in
de 'betere tíjden'?? ATweeÍ een verslag. Het kan niet op. wii als redaktie pfaaEsen àet
graag. MaaÍ waaÍom ,.iet eTke week een verslag??? (KORT EN BONDTG!!!)

Peter. achrijf,t >>>>> na heE. genot van heE eersLe punEje van diÈ seizoen vorige week
zaterdag, zat de sfeer er goed in. Er was zelfs enig zelfvertrouwen te bespeuren bij de
manschappen. DiE zelfvertrouwen werd afgelopen zaterdag nog extra gesEerkE door het
feiE daE:* de lang-verwachte nieuwe outfit beschikbaar was. Door de inspanning van, meE name

,.IOHN Í,ANCEL werd de firma TR.ADEWÀY EMERPRISES gestrikt voor de levering van een
compleeE nieuwe ouEfiÈ. Tradeway ent.erprises is de leverancier van PRo sTÀR
voETBÀlKÍ,EprNG en de fabrikanE van I[INNEEI!3qB:[E[!&E§. De firma is gevestigd aan
het. Spui 240 in Den Haag. Een fantasEische outfit, waarin we weer een aantal
jaren vooruiE kunnen. Namens de zaterdag, John, bedankt hiervoor!* HeE besEuur van ]JENS beslooE na ampel beraad toestemming Ee geven om op veLd 1 te
voetballen, hetgeen natuurtijk alEijd exEra moEiverend werkE. Namens de zaterdag
bedankt hiervoor !

KorEom, de ingrediënten waren aanr,'rezig om er iets moois van te maken. Nou, dat werd het.
ook. LENS ging zeer voorEvarend van start. Na de aft.rap werd de bal 6 keer overgespeeld
om uit.eindelijk bij sipke terechE te komen. Die ging door Èot de achterlijn, trok voor
en Richard Lf. maakt.e heE. goed af. Binnen heE kwarEier heE.zelfde, dit keer maakEe Fred
het zeer goed af. vervolgens kwamen er nog wat. kansjes, maar de score bleef steken op
2-O, op zich aI ,een luxe. En dat we daaraan niet gewend zijn bleek aI vrij snel. Hets
spel verslechEerde dramaEisch en binnen 5 mj.nuEen st.ond het 2-2. Br klopte niets meer
van. celukkig keerde Hans vlak voor rusE nog een inzet van GDÀ, anders hadden we zelfs
met een achEersÈand moeten rusEen. Na de Ehee hervond LENS zich gelukkig weer, al waren
de vloeiende combinat.ies uiE de eersEe helfE er niet. meer. Desalniettemin behield IENS
het overwicht en dat kwam tot uiting in een doelpunE van Richard I.l. (thans topscorer) .
Ook nu waren we niets in staaE heÈ overwichE Ee behouden. GDÀ voerde de druk op met als
resulLaaE 3-3. De partij leek op een gelijkspel uit te draaien toEdat ondergeÈekende
een aanval opzette en dachE de bal te spelen naar een inkomende Ronald. De baL was
echEer te scherp en leek verloren. Nou, nieEs was minder waar. De keeper beoordeelde de
ro11er verkeerd en hij rolde tergend langzaam het goal in. Deze 4-3 werd vervolgens
niet meeï uiE handen gegeven en de eersEe overwinning was dus een feiE. hlaE verwachE
werd kwam dus uit. IJENS komt langzaam maar zeker in zijn spel en is gelijkwaardig met
een ploeg of 5 à 6. We hoeven dus absoluut nieE iedere week met dikke cijfers Ee
verLiezen. Komende week HPSV. Een sensatie hangt in de lucht.! ! !

DAMES Voet al Nieuws
T R A I N I N G : vrijdagavond van 18.15 uur tot 19.30 uur

A F S C H R lJ V E N : Kristel Muns tel. : IOTO) 397 54 59

UITSLAG(EN) I,ENS 1 SCHEVENINGEN 2 ...

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

afgelast

scheidstechteí vefzamelendatum tiid tbujs - uit w.nÍ,

zo 10 nov

zo L'l ,].ov

zo 24 llo'y

11.00 BIJÀUW ZI,,IÀRT 2

14.00 LENS L

-4-'aeLgrtsnevue'

LENS 1

BERNÀRDUS 2

VR IiI

L7 625 N.N.

K. de Bruin

09.30

13 .30





@ Senioren ZONDAG

sw1
],ENS 3

],ENS 1
GDS 3

VonderYelde z\tVeentje ffiffi
TinkwzrÍ 27
2544 EC Den Haag
Íel.: O79-166ll14
Fax.z O70-1675193

Z'o€termeer
Tel.z O79-161Q211

UITSLAGEN

0-0
1-5

DoordaE Pluvius afgelopen
zondag het beste van het spel
had !íerden alLe andere wed-
strijden afge1asE.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Jx;
1,rËdàtrrfi fiid thuis uit schai.lsrech veld

zo 10 nov

zo A7 nov VERBURCH 1,

LENS 2
REMO 2
vcs 5
LENS 5
I,ENS 6
I,ENS 7
I,ENS 8

BIJ ALGEHELE AFKEURING :

OPSTELLINGEN
LENS 1Elm 3 :
LENS 4 E/m I :

AFSCHRIJVEN LENs

14 .00
, 12 .30

12 .00
11.00
11.00
12 .00
13 .00
10.00

LENS 1
WI],HELMUS 3
ORÀNJEPIEIN 2
LENS 4
LENS 5
DE STER 3
IJENS 7
HMSH 7

I,UGDT]NI]M 1
I,ENS 2
I,ENS 3
VIOS 4
VVP 2
IJENS 6
sPooRWr,lK 3
IJENS 8

5561
127 5
9)-24
9390
10443
L2r59
13 611
467L9

, WezerÈerg
. Ploeg
.M. Àndrade
. v. d. TogE
. ten Brink
.N.
.N.
.N.

Wagner
den Breej en
valk
Hassanin

N.
N.

,l
H
D

F
N
N
N

IJ

P
P
N
N
N

1

2

2

14 .00
11.00
12.00
10.00
11.00
13.00

5558
728!
9L28
939s
48377
L21,65

IJENS 1
RKÀW 2
IJENS 3
]JENS 4
TAC', 90 4
v10s 5
lIRIJ
lIRI''

1

2

14 .00 uur SCHEVENINGEN 1
11,00 uur SCHEVENINGEN 2

I,ENS 1
LENS 2

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

worden door de trainers bekend gemaakt
als bekend

!i
F
R

Í,ENS
Í.ENS
LENS
IJENS

4
5
6
7
I

de GrooE
Heij nen
sekeris
ScholEen
cungör

(070 )
(070)
(070)
(079)
(o7o)

r (070)
: (0A7 4l
:06 54

(o7o)
(070)
(070)
(070)

386
389
380
367

teI
tel

e1

e1

E
t
t

325
346
323
361
390

50
88
30
16
33

15
10
L7
84
03

346 10 88
4L 8L 49

67 3L 54

65
55
3',?

52

konEaktpersoon SeÍrioren zondag

wedBtrlJ ddag

LIGGING VAN DE TERREINEN

! WÍ1 Heijnen - Tel
cerard v.d. KIeiJ - Tei

! Bert VLerling - TeI

Groene zoom naast starlift
zuiderpark 2e gedeelEe naasE WIK
Aagje Dekenlaan
VrederusElaan

95
49
51
70

WILHELMUS
ORÀN.fEPLEIN
DE STER
HMSH

teI.
tel .
tel.
Eel.
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O O G G E T U IGElV S C H R IJ V E N dOOT PAI'L V.d. STEEN

Bijna volledig kon IrENS aanEreden tegen SvV. Slecht.s Tom Danner en de
aa; een terugkeer werkende Rick Tin Asjoe waren er wegens blessures niet
bij. De warming-up v,as vrij pitt.ig maar de wedsErijd kwam toch vrij
Eraag op gang. sW was de eerste helft de gevaarlijkste ploeg maar kwam
niet. toE scoren omdat Í,ENS verdedigend de touwtjes redelijk in handen
had. Àanvallend konden wij echEer Ee weinig brengen. Na rust heeft LENS
aanvattend meer Laten zien en kregen we zelfs enkeLe goede kansen. zeker
de vooxzeE wan Brian Linger die Michel Ízendoorn niet goed kon verwerken
was een hele grote kans. Die kreeg SW echter ook. Een ont.erecht. Eoege-

JuIí@

kende penalty van de overigens zeer st.erk leidende scheidsrechter werd door de
uitblinkende Àrno de ,Jong gesEopt (weer niet klemvast) . Ook bij de andere kansen van
Sw 1ag onze doeLman steeds op de juiste p1ek. Dit irriteerde SW zeker mat.eloos
geEuige een wel heel erg smerige overtreding op Arno. voor LENS het sein om er nog een
Àchepje boven op te doen- via goede aanvallen kregen we nog enkele kleine kansen om de
wedstrijd Ee beslissen. De scherpte voor het doel ontbrak. Bovendien was een gelijkspel
de juist.e verhouding. zondag Lugdunum. Let op hun veelvuldig scorende speler Kees van
Tongeren. Succes.

VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
HooÍdleideÍ A en B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

Hoofdleider C-jeugd: Ruud Vereecken Hoofdleidet D-jeugd: Harry ter Linden
teleÍoon:391 04 89 teleÍoon:06 52 706 156

Hoofdleider E-jeugd: Leo Straub Hoofdleider F-jeugd: Ruud van Herp
. telefoon: 06 54 64 57 67 telefoon: 367 98 58

b.s.s.: 06 53 48 40 50

Afbellen vooÍ de wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uiterlík de avond voor de wedstrijd :

tussen 18.00 en 19,00 uur, bij de desbetreffende hoofdleideÍ,

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 1 3 14
(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks * 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltiid)

AÍbellen tÍaininqen: r 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 1 3 14

Vraqen/problemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

A ekeurd nt ? Bel bij twijfel op zaterdag na 08.00 uur naar de LENs-aÍkeuri lijn (070) 367 05 22

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

etftat datum aanvang tegenstarldeÍ uit/tluis veld/terÍein sam.k LENS

A1

B1

09 nov 14.30 I/EIO À1 tshuis v1 13 .30

09
13

09
B2
B3

c1
c2

C4

nov
nov
nov
nov

Iyra E}1
HFC ÀDO DH 82
Gravenzande SV
Naaldwijk 82

. v1 .
zuiderpark

\I)

Th. Thi j ssenpl/UCrecht
. Mr. Nolenslaan .

v2....
Buurtweg,/W' naar .

. MadesEeijn .

vL
v3

Brasserskade/Del fE
sp.p. Polanen,/Mons E er

v3

12.00
18.00
14.30
14.30

Ehuis
uit

Ehuis
thuis

11.00
16 .45 (auÈo)
14.00
14.00

09 nov
09 nov
11 nov
09 nov
09 nov

12.00
14.30
19.00
10.00
11.00

uiE
uit

thuis
uiÈ
uit

09.30
13.15
18.15
08 .30
09 .45

r.0.00
09.30
13.30
09.00
12.00

09 nov
09 nov
09 nov
09 nov
09 nov

Elinkwijk C1
DUNO C1 .
Feijenoord D1
GT.W.VAC C2
GDÀ C4

DSO Dl
DHL D].
DHC D3
Monster D3
wippolder D2

( auto )
( auto )

( auEo )
(auto)

D
D
D
D
D

1
2
3
4
5*

-6-'aeLEusaevuí

Ehuis
thuis
uit
uit.

thuis

09.00
08.45
12.15 (auto)
08 .00 (aut.o)
11.00*





WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (vorvolg)

elítal datum vano teoenstander veld/tefiein K LENS

09
09
09
09
09
09

E1
E2
E3
E4
E5

F1

F3
F4
F5
F6

09 nov
09 nov
09 nov
09 nov
09 nov

09.30
09.30
11.15
11- l-5
13.00

09.00
09.00
10.45
10.45
r-2.30

nov
nov
nov
nov
nov
nov

09.30
09.00
11.00
09.00
10.00
09.00

uit
uit
uit.
uit
uit
uit.

08.30
08.00
10.00
0s.00
09.00
08. r5

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

SEV El
ÀBF El
Honselersdijk E4
Oranje Blauw E1
cravenzande SV M3

thuis
t.hu i s
Ehuis
t.huis
Lhuis

v

2
2
2

2

sv' 35 F1
Gravenzande w
Kranenburg FI
Die Haghe F2
GSC/ESDO Fl
BMT F3

F4
BrienenLaan/w' naar
. Gem. sp. park.
M. vrij enhoeklaan
. Ockenburgh
.. Erasmusweg . .
. Hengelolaan

* beEpÍeklng ouderB LENS D5 oP LENS oÍ0 11.00 uur !!1

BIJZONDERHEDEN,
aanwezig van de jeugdkommissie op zaEerdag 9 nove[Èer

P. v.d. Steen, R. Vereecken àn B. Vierling

@ lees ondersEaande kopy eens goed door.

vragen/opmerk ingen neem dan 's-avonds kontakt op meE de hoofdleider. Doe diÈ
bij voorkeur Èussen 18.00 en 19.00 uur. Nu gaaE vaak de Eelefoon nog na 22.00
uur. Dit. is echE niet. de bedoeling.

!!I LEVER ZATERDAG HET GELD OF DE LOTEN VAN DE GROTE KLUBAKTIE IN OP LENS !!!

* opsEellingen als vorige week met uiLzondering van:

*

#

*

0 LENS À1

LENS 82

zonder
meE
zonder

LENS C2
LENS C4
LENS D2
LENS D3

zonder
zonder
zonder
zonder
zonder
met
zonder

M.seeJ1a1 (geschorst wegens niet opkomen)
F . Duran
K.BouaIi en K. eI Bouyoufi
(beide geschorsE wegens slechÈ gedrag)
R.Mulder
t. Wormer
R. Kipp
H. Prika en K. Walravens
E . Terrones
K. Fa ik
B.croenveld en s. Kalicharan
(beide spelers geschorsE wegens nieE opkomen)
P. Dewkali

SCHADUWPROGRAMMA

0

0
0
0
0

0

0

LENS D5

I,ENS F4 zonder

Bij individuele afkeuring gaan we in principe gewoon Lrainen op de verzameltijd van heÈ
wedst.rij dprogramma. Echter bij alqehele afkeuring van heE kompet it ieprogramma werken we
een alternaEief programma af. we verwachEen dan a1le spelers en natuurlijk ook de
leiders op onderstaande t.ijden op LENS meE bij zich: sportkleding, trainingspak,
voeEbal- en sportschoenen. Er zijn vele alt.ernatieven denkbaar zoals voetballen in heE
zuiderpark, op het strand,verhard op Kwiek SporE,in de zaal (alleen voor E- en F) of
toch ergens een wedsLrijd spelen op een goed veld of op het kunsEgras. Gewoon overal
rekening mee houden en komen hoor.

SCHADUW PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD vooÍ 9 novembeÍ

elftal aanvanat teoenstander veld/tefiein SAI7..K LENS

/n C4
/n Ds
/m E5
/m F6

A1,B
c1 t.
D1 t.
E]. E
F1' t

t,B2,B3 72 .45
11 .45
10.45
09.45
L0.45

13.00
12.00
11.00
10.00
11.00

Erainen
trainen
Erainen
Erainen
Erainen

uit/thuis

],ENS
LENS
LENS
],ENS
LENS

'de LENSREVUE' 7-





AFGEKEURD OF NIET ??

Bij twijfelacht.ig weer kunnen spelers vanaf 08.00 uur naar IENS be1len :

tet 367 05 22 Gn nergens anders heen) of het voetballen doorgaaE of nieE. Moet.
je voor 08.00 uur verzamelen dan heeft bellen geen zin omdat we dan nog niets
weten. Kom dan maar naar LENS toe.

Spelers die na 09.00 uur moeEen verzamelen kunnen ook bij twijfelacht.ig ereer de Tv
aanzetLen en afstemmen op INFOTHUIS. Via teleLekst pagina 603 laten ze daar vanaf
ongeveer 08.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan :

CÀTEGORIE À.

CÀTEGORIE B: (le divisie C-junioren)

(promot ie,/degradaEiekLassen
(promoEie,/degradaEieklas sen
(reeksen junioren)
(reeksen pupi 1Ien)

niet van ÈoepaBsing voor ÍJENS

.c1
À1,

82, 83,

CÀTEGORIE C:

CÀTEGORIE D.

junioren)

.',','1",' cà,'cà,
D2 t/m

B1
D1
c4
F5

zijn er individuele afkeuringen dan wordt het thuisspelende elfta1 genoemd maar diE.
geldt alIeen voor IENS A1 E/m C4. In diE geval dienen de spelers van D1 E/m F6 Ee
bellen naar het nummer 367 05 22 @e LENs-afkeuringslijn).

Er is nog een mogelijkheid om te informeren naar afkeuringen en dat. is via de
afkeuringslijn van de Haagse voetbal Bond E.w. Eelefoon: 06-35015090

!!! SPEEL JE LAAT ..... BEL DAN OOK LAAT !!!

T RAININGSTIJDEN A1,81.82 EN 83 >>>,> met ingang van volgende week wijzigen de
trainingstijden op de lgcEsdëgëyeld voor:

1) Michael v. d . voort.
2) Dennis v. d. Steen
3) Nick veraar

me
me
me

1n
1n

21.00 uur
19 .45 uur

19 .45
18.30

76
58

4) Kevin vereecken met 54
5) ,Ieffrey Otterspoor met. 46
6) Dolf Hoos meE 45

L/m
L/m

À1
81, 82 en 83

G ROTE KLUB AKTIE ,>>r, helaas kwam niet alles terug van onze jeugdspelers.
Vooral D3 en D4 maar ook enkele spelers van C2,C3,D1 en D2 hebben nog toten en/of
geld Ehuis liggen. Zaterdag nu echt inleveren hoor op LENS. Heren trainers /leiders

vraag er om bij de spelers. De tussenstand in de verkoop is als volgt:
r7Lt

L

wanneer alles retour is kunnen we de definÍtieve eindstand opmaken èn overgaan Èot het
uitreiken van de prijzen. Er zijn nog 30 loten beschikbaar en we weten zeker daE eï in
bovenstaande stand nog wijzigingen gaan optreden. waar ?? Dat blijfÈ nog even geheim.
De beste vier verkopers krijgen een prijs.

Al E GEK VOOR WOORDEN >>>>> de afgelopen week hebben we een aanEal keren
I corrigerend op moeten treden. Het ene Eeam bevuilde een toileL en een ander team

- 
deed hetzelfde in een kIeedIokaa1. Het lik op stuk beleid binnen LENS is vanaf

heden zeLf schoonmaken. Dit gebeurde dan ook. wij hopen dat het bij deze incidenten
blijfE. Daarnaast schijnen een aantal ouders nog steeds niet door te hebben dat ze zícl,
nieE. moeEen bemoeien meE. de leiding van een training en,/of wedstrijd. Een Lrainingsveld
op lopen is uit den boze. Laat. de trainers rusEig werken meE de speters en ga zelf maar
in ons klubgebouw ziEten wachÈen tot de Eraining afgelopen is. Kijken naar de training
zorgt vaak voor afleiding zeker bij de jongste jeugd. Heb je vragen over iets schiet
dan de trainer na de training even op een correcEe manier aan. Ook bij de wedstrijden
zijn er ouders die zich nog steeds met van alles bemoeien. Daar hebben erij echter de
leiders voor. À1s ouders klachten hebben dan moeEen ze bij de hoofdleider zÍjn.
Kommentaar op scheidsrechters hoort helemaal niet uiE de hoek van de ouders te komen.
Klagen over scheidsrechEers heeft aI jaren geen zin en dat willen wij op IJENS ook echt
niet hebben. Het veld inlopen bij een wedstrijd is ten slotte ten strengste verboden
voor de ouders. Ga lekker rustig staan kijken naar de wedsErijd en bemoei je nergens
mee. Gaarne ieders medewerking.

I - ae Lrrusntvue'





3l ESPREKING OUDERS LENS D5 >>>>> op zacerdag 9 november zaI er een bespreking
ff oo LENS zijn meE de ouders van LENS D5. zeker na alle gebeurtenissen van deZ aitop"n zaÉerdag is het zinvor om de koppen eens bij elkaar Ee steken. zo kan het
niets langer. We verwachten aIIe ouders om 11.00 uur op I,ENS.

!!! LEVER ZATERDAG HET GELD OF DE LOTEN VAN DE GROTE KLUBAKTIE IN OP LENS !!!

I ENS - LUGDUNUM.DE VOORWEDSTRIJD EN DE SPELER VAN DE WEEK ,,>>, na-
L tuurlijt proberen wij zondag weer een vooÍwedstrijd t.e spelen. LENS C3 is eigen-r iiir aàn àe neurt maàr lugdlnum wist. nog nieE of àe een èIftal konden sturen ???
Wij proberen het deze week nog te regelen en dan horen jullie vrijdag wel of het. ge1ukE
is. Is dit zo dan mogen jullie ook de speler van de week leveren en met I,ENS 1op de
foto. HeE spreekE voor zich dat wij heel veel toeschouwers verwachten om LENS l aan t.e
moedigen. De voorwedsErijd begint. om 12.00 uur en LENS 1 trapt om 14.00 uur af. ToE
zondag op rJENs en natuurlijk is er ook weer een leuke loterij.

M oedig en een noodkreeÈ >>>>> dat was het. van MÀRK DRIESSEN (E2). Hij ging
spontaan naar de redaktie toe en vertelde dat zijn keepershandschoenen lreg
waren. wie heeft deze handschoenen gevonden? zonder kan Mark niet keepen! Meldt
het. even bij de ,lUKo.

advert€ntie

AIT.
&

VERSLAGEN

de LEN§-revue

U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team

Rabobank
Da Haag en Onseing

VERSLAGEN

,,ENS C4 - VCS C4 (e-e ) *
door SÀNDER (rechbeback)

r = tekst letterlijk overgenomen
Ricardo is voor 2 lreken gebleEaeerd en dus
kwam Schonnie kiepen. tle bedanken hem inna-
mènE van LENS C4. De lreEBErijd rraa de 1e
helfb be8t weI goed a11een de laatgte 15
min, gingen minder, De 2e helft was ook een
goed begin maar en toen begon het weer het
ging weer fout. ÀIe we L0 min. meer hadden
geepeeld erae het misschien miegegaan.

LENS D3 -DàlfLa D2 (6-0)
door GtruS van OORT 6r.

In de eerete 15 minuten was er nog sprake
van een geLijkopgaande partij. Maar dan, hij
zal het niet zijn, breekt volkan de ban en
Bcoort 1-0. taaEEte minuut eereÈe helfE
raakE RieEiEh in een kluwen van epelers de
bal heb laaCst (2-0) . In dè rwèede helft
speelt het epel zich weer bijna geheel af
voor het doel van Delfia. En weer uit een
ecrimmage pegelE GuuE 3-0 binnen. Hhalid
scoort daarna beheerEE 4-0 en uit een corner
van voLkan verhoogE Jeffrey S. de feeeE-
vreugde (5-0). Het dessert wordt verzorgd
door RieEiEh (6-0), Ik vond vandaag vooral

&

U
DWO A1
I,ENS 81
LooEduinen BL
RKDEO B2
Be Fair c1
I,ENS C2
I,ENS C3
LENS C4
Lakwa D1
Verburch D1
LENS D3
LENS D4
ViL. DEIfE D4
viE . Delfr El
vlilhelmug E1
DSO E5
Lakwa E4
Naaldwijk E4
LENS F1
LENS F2
LENS F3
Duindorp Ev F2
LENS F5
LENS F5

TSLAGEN
Í,ENS À1
vit. DelfE 81
LENS 82
LENS 83
LENS C1
vlos cL
CromvlieE C2

LENS D1
LENS D2
Delfia D2
Gravenzande D3
LENS D5
IJENS E1
LENS E2
LENS E3
I,ENS E4
IJENS E5
Toofan Fl .
Gravenzande F3
DEV.fO F5
LENS F4
Die Haghe F2
Lyra F7

I
2-
5-
0-
0-
1-
4-
9-
4-
6-
3-
l--
1-
1-
6-
8-
4-
1-
t-

1

1

1
6
1

0
0
0
I
0
6
2
2
1
3
0
4
I
2l-

lay-out / grafische vormgeving:
C.l. Alting en A.C.J. Miltenburg

venflerking: . . . . woensdago€htendklub
oplage! ....... ó00

realisatie
repÍoduktie: LENS-huisdrukkerii

M. van Zilfhout
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het combinaEÍeepe1 goed. Even nog diL: David
wil op een andere pooitie gaan spelen en
eigenlijk vind ik dat jammer, want aIE laaE-
ste man Bpèelt hij met de natuurlijke arro-
gantie van Franz Beckèn]lauer. Dat bedoel ik
afs een compliments.

DiE elÉEa1 6pee1t zo goed oamen daE iE voor
de tegengtander heel moeilijk, De 1e hè1ft
ging het nog gelijk op, maar de 2e helfE
ging het èrg goed, Met Ricky en vireBh ach-
Èer komen dè ballen heel makkelijk voorin.
Fatsich ging de 2e halfE voètballèn i.p.v.
keepen en Écoorde 3x, ,ran heeft aIIè penal-
ty's tegengehouden daE mag gezegd worden.Í,akwa E4 - LENS E4 (6-2) door LEo

Í,ENS F1 - ToofBD F1 (8-1) *
door DB SPEtERS van F1)

, = ÈekEE letterlijk overgenomen. veel 6pe-
lere schreven ze1f, eommigen kregen hulp.

Vooraf wisten wij dau dit geen makkelijke
EegenÈEander zou zijn, want we verloren de
vorige wed6trijd met 5-0. Mede door die uiE-
elag zijn wij een beètje te voorzichtoig het.
veld ingegaan en lieten L. iets te veel rui-
mte om Ee 6pèIèn, Mede door de st.erke rug-
wind EEonden we binnen 15 min. meE 5-0 ach-
ter. Toch zagen onze speLerg dat wij zeker
niet de mindere waren. ook hadden we het
geluk niet aan onze zijde: ba1 op de paal -
op dè Iat en ook de keeper stond ín de weg.
De 2e helft begon goed en we stoorden vroeg-
uijdig, maar helaae verloren we met 5-2. Een
beetje onverdiend, maar a1e !,re vanaf heE
begin zo goed a16 in de 2e helft hadden ge-
speeld had het resulEaaE zeker beter ge-
weeEt. HeE gaaE elke week beEer en ik ben
EroEE op jullie! ! À.e. vrijdag weer een ex-
tsra Eraining (15.45 - 17.00 uur). Man van de
wedEErijd Awi !

Met Ryan'6 zijn le goa
maakt. JoígenB ik heb
een eamenepel . BIijf d
het maakt toch niet ui

s zijn loopbaan ge-
an Ee genieEen. WaE
aI overepelen, wanE
ie er Ecooru ! !

Ii
EEa
eb
tw

Edwin:

Rodney

aleroen:

we hebben goed gèvoetbald: ik
had weinig te doèn.
je het goed gevoeEbald en he
het een schop tsegen ze benen
gekregen 8+1
ik heb a16 1aat6e een doel-
punt gemaakÈ. ik heb goed
geepeeld. Ulmut kreeg eenn
bal Eegèn zijn hoofd. 8+1
gewonnen
ik hep twI1 doepn gaam maakts
en we hubben goed guapeeld:
fk vindt dat iedereen goed
heeft geepeeld. Ik kreeg ook
een echop op m'n enkel en we
hebben wel 8-1 gewonnen.
we Heben goed ge 6pi1E
ik heb een doel punt ge
maakE daag !

Ik heb goed overgespeeld- 2e
helft 6tond ik reserve, ce-
wonnen men 8-1.
eerEte he1fE re€,erve gestaan.
Ik heb in hets middenveld goed
geepeeld

IJENS F5 - DLe Eaghé E2 (l-7t
door RON de GROEN

om 11.15 uur Erad de F5 aan Eegèn DH. on-
danke daE DH al een Eijdje epeelt boden onze
jongene genoeg weeïBEand. HeE ie duidelijk
tè mèrken dat èr enorm veel verbetering ie
te zien in het team dat paE 2 maanden 6peel-
E. Lange de lijn trae hier en daar te horen
dat de verwachtingen van dib team in de Eoe-
komsE zeer hoog zijn. À1É de jongenE zo door
gaan gag diE lukken, Í{e zijn vele malen
dicht bij het doèI van dè tegènatander ge-
weeÉE. ÀI1een konden wij heE 1x afmaken
(Rene Ecoorde dit achiEuerende doelpunt). Ik
weeE zeker dal heE afmaken op heE doel over
een paar weekjes onder dè knie ie. De aup-
porterE worden iedere weèk enthousiagter. Er
kunnen er nog veel meer bij, Dus a,6. zaEer-
dag: vadere, moedere, opa'E en oma'a, broerE
en zu6Eere - €ta alIemaal lIroeg op en juich
onze jongeng Eoe !

LENS F6 - Lyra F7 (3-12) door DE LEIDER

WE worden iedere week beler. HeE leek in heE
begin dat wij meE grobe cijfere gingen ver-
liezen, maar diè gedachte veanderde al heel
snel . Vooral de 2e helft kwamen we goed te-
rug en acoorden zelÍe 3 doelpunten. we heb-
ben de wedetrijd j ammergenoeg net op het
nippertje verloren, mar zoal6 alEijd hebben
we a11emaa1 hard gewerkt. en goed gevoetbald.
In de 2e helfc kregen we EEeun van de 'k1ei-ne' Herp, die goed heeft gekeept. Bedankt
a11emaal en tot a.6. zaEerdag!

keeperskamp

Het keeperskamp in de herfstvakantie was
een grooE succes. Veel is er over geschre-
ven, maar een foto onEbrak. Bij deze, het
zegE meer dan duizend vroorden I

volkan :

Alfi :

Ilkay:

Umug:

Manuel :

LENS F2 - Grav6lzand6 F3 (2-3)
door S. OTTERSPOOR

irongenE a1s leider ben ik EroEE op ju11ie.
Met 2-0 achEergEaan en dan toch terugkomen
r,aar 2-2. schitterend eamenspel, mooie voor-
zeEten èn goed afgemaaktè doelpunten. Tegen
een toch €Eerk €peLend c. kondèn jullie toch
een paar keer goed door de verdediging heen
komen. Helaas moeeten wij in de laaugbe 2
min. one Eoch gewonnen geven. À,8, zaEerdag
weer tegen G. en hopen dan op een winsts, Tots
zaterdag !

DuiDdorp E2 - LENS F4 door RICHARD (leider)

,Ja hoor, ik heb het toekomstige Àjax gezien,

- 10 - 'de Ltusntvue'
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AFGEKEURD oí NIET

,'l

,fa daE was naluurlijk even schrikken Eoen op die zondag beèIoEen
werd om alleen de wedstrijd van LENS 1 door Ee laten gaan. Er
onEspon zich onmiddellijk een oeverloze discussie, meÈ veel
onbegriÉ en.frustsraEie-. 'I'egge de ve7de. ... onbegrèpe-
7uR', - 'Kunnen ue beteÍ gaan pinwongen' - 'Zijn juJ.Iie . . . . nu
helenaaT'. En dit zijn nog maar de neEste vervrensingen die :

echt.er de verkeerde mensen naar hun hoofd kregen.
. ..._ i,,

)r

)I

Toen die mensen anEwoorddén ..dat zij er nieEs aan.konden doen

, 
VAN DE REDAKTIE

.Lever ury koplj vóór maandag ii :

I

't
I
I
I

I

hoorden wij
het. antwoord - " . 'dat men een.
praatpaal .

moesE hebben
om hun onbe-
grip en frus-
EraEie kwijE
te raken.

- Redaktiebrievenbus, klirbgebouw , ,

- Hengelolaan 981,2544 GG Den lreag

wiizigingen tot maandagayond mogelijk !,./
T'ITERSTE INLEVERïERMJN KOPIJ :
masadag 20.00 uur in hd klubgebouw

". . wedstriidverslagen : zondag 16.fl1 uur
e-mail j amiltenb@worldaccess.nl

'- FAX : l" rozb) 32t3zts
(zater-r. mn- en maandag *)

____._.op_ryf ÈggC_slSÈU\_lo_t_1!r3_9_SuI-tS_BI"jlg_

...ltRIu;ru

Ons advies" is dat men dan maar een
lanÈaarnpaal moeÈ nemen, die luisterE
Eenminste geduldig! De vrij wi ll igers
óp die bewuÈte zondag werdèn er in
ieder geval doodziek van.

De velden vrerden afgekeurd en daar
kunnen de mensen die dan toevallig
'diensE' hebben nieEs aan doen. zij.
hebben geen enkele invloed op de be.
slissing, welke op dat moment genomen

1-

JT LEP 9OA?
'Í iRAS!

10 decembet: Algsmene Leden Volgada ng
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>>>>> ook hebben zij niet de bevoegdheid om zelf de velden te herkeuren'

wedstrijd toch door te rltËi óàà" ' 
-oÉ-uà" t iss ins 'afqekeurd of nieE' word

in onze oqen, alEijcl ."t-àË"dttaigheid genomen zondei dat'm9n het spel
;;p;ï;;EjË-;àsÉen'-speerui. -

Niemand is namelijk gebaaÈ bij een afgelasting en leuk is het evenmin' Het

;:;"'ilà.;à.ï-;;i';';-;;;;s-ií h;; =9-Í"9i'..m131 
we wilrén heE toch nieE

zover laten komen a1s a."IËtËËo"-"p- É1i :.z' Kunnen we daar weer meu onbegri'p

en frust.raEie oP reageren' : I

laat. sEaan een
t,

uw ruilaktie

nieuws uit de bestuurskamer
.E ,E

samenstelling Bestuur
r--------------------

VOOBZITÍER :
J.G. colpà
Tol. : (070) 394 19 74

LID (VICE.VOOBZITÍER}
w.J,M. H6iinon
Tel, : (070) 346 1O 88

SEKRETARIS:
P.F. Grens
Tol. : (o7o) 363 54 1 I

- P.J,M, van don stoon
Tol. : (O7O) 397 01 54

--J

IN MEMORIAM
MNN,TAN HELNflCII

(tya - r»a
Vanilaag ziin wij opgeschrilct door het

onverwachte overliiden op 25 oktober j.l.

van Hermanus Johannes Helmich op 72- ;

jarige teeffijtl. Hèrman was naast ziin actie'

ve pertode als speler van 7950 tot 1954 een

gewaarileerd secretaris van onze club. Dat '

hij oo$ nailien rijn interesse in LENS toon-

ile, mocht ik zelf emaren op ile iubileumvie-

rin! in ilecember 1995, toen ik een poosie

mel hèm'over het wel en wee van LENS

sprak. Nog onlangs meldde hii zich ook aan'

voor de Club van 7M, helaas km hii er

niet meer van genieten. Yllii wensen ziin

echtgenote, kinderen en kleinkinderen de '

'kracht toe om dil zo platselinge verlies van '

hun dierbare te verwerken. Moge Herman

Gerard van iler Kleii

de deur "van het' ' baltenhok'

Een vriendelijk verzoek
aan iedgreen om er op
toe te zien daÍ,de deur

, van het ballenhok
GOED :

'" afgesloten wordt.

De deur heeft al meerde-
re keren de gehele nacht
opengestaan.

-2-'aetEwsnevur' 8 en 22 novombeÍ: Joket- en klavelasavond
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! penr,tttrrcmeestrn , :

i G.J. van dor Kloï

I Tol.: (0174) 41 81 49
L---------------
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ComputercentÍum

i,!
Fotokopieservice

Hu ook CAI{OH digitale lotokoPíe

voor'lmaillnggeriak.
i(,

'" Dirèct Mail

2544CW Den Haag

Fax (070)3295168
Kerkelullenweg 6

Tel, (070)3590707

p rin Íe.n vanacce giro'IJt flbv.coh tributie-rnning

veriouvrde aldres vQor he1 voiled I ven''/erken van:ttlv mfllÍing§

adveÍende
,BAR NIEUWS

BAR ROOSTER

openen ,.
1.0 . 00 uur

ZÀTERDÀG 2 noverber.

. Henk.en JooP

. . . Ellen Muns

BIJSPRINGERS GEVRÀÀGD T

13.00 uur . Jan Lamers en Cor PeEers

KEUKEN Marian Oemed en Rina

BIiI§PRINGERS GEVRÀÀGD I

sluiten .Tan

openen

10.00 uur

KEUKEN

sluit.en

lacguerinà tàaf

ZOIIDÀG 3 ÍroveÍÈer

rinus ei seJt

Steven, Eric en Rina

E1lie en Peter

..... Ri.na

{ dnH

*

Eraining.
we zijn de 50 leden gePasseerd, ik heb hier en daar wel toezeggingen
gehad daE men Clublid wi1- worden - Er .zij n er die willen doorsParen en

bij de cIub van Tweehonderd gaan behoren' . onderEussen kan ik aan mijn

memoires beginnen. zoi
de LENS Mens of Henk

eEs rn
schopt

de Erend van Dir
keihard in heE

Ey
zr jneÈ.

Henk doet onÈhuEsende onEhullíngen over
Tenslotte zijn er ook makelaars

die op deze manier hun Iewenservar ingen Proberen te s 1ij tefl. ÀIs daE allemaal weer

ctubleden oP leverE dan vaIL er over Le PraEen om heE Ee publÍceren. Een drukker bij
LENS is gauÍ'r gevonden . ze zijÍr er al vana f 18 93..

CLIIB van HONDERD ;
.Li',.r

Gerard vorige weék 'o, wat is het toch fijn een LENser Ee zijn' ila'
ïí"ËË" i à-"ï-è.-ài--ràuí"oéibat lers 1id vai de Club van Honderd zijn.
nil-à.Ë-rl" it Ëó"óstig"", of er echter nog meer zijn' dat moeten- we.

Ëil"*ài*à.iitàn . renslo;t; gÀloof ik dat roiv.v' ook nieE meer zo blij
iÀ-à"I-iË-rè"5 ben gaan ,oótbalIett' Hij verliesE erke week op de-

Bi wordt keihard' gewerkt. aan .heE cl.ub-bord in. de LENS clubgebou!, (het. lroord kanEine

beziqen wij niet *""r, n.ifl ,éà. i . 
-i"ou."en. kan zien wie ér dan 1id is wan de club van

í.íàËià r 
' 
wi rË-"-"t "ot bij horen, wordt nu lid en bel met'een'

UiEspraak van de week: ,yoor ho:de:d gulden' kan ik je auiaén..'.'

GegroeE ,

Henk HopPenbrouwers

re1. (O?ö) 3250789

O, r.v.o. nij nee'ft mee

' 1O dacember: Algemene

. ,- 
:

verschillende cLub praeses in één bed gelegen' waarvan akEe!

iwe'-3-Lodón Vorgadetlng :de LENSRT
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5(BIí@ - Voor tèleÍoonnummers:.zie da col oo Dao. 1

advemnde
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SUDMEI]ER ZONWERING
zuiderparkla?ir 25 DEt{ HAAG tel.z 323 35 62

SenioreN -AAL;
:11

WEDSTBIJDPROGRAMMA
klasse zaal

..ï

scheidsrechterdatum tÍid thuis - uit

vt
di
wo
rrr
di
vr

llra

01
05
06
08
rz

18
19
20

1E

nov
nov
nov
nov
nov
nov

nov
tlov
tlov

2r.
22.
19.

22.
20.
22.

20.
22.

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

4!023
47686
41"O27
39'19.1,
41033
39794
.41694
41041
41700
39804

Noordzee 4
LENS 3' '
I,ENS 2
LENS 1
fnd.sp.
Snowcamp 1
Pec DH 4
],ENS 2
],ENS 3
LENS 1

LeNs z I '..
Halve Maan 2
vcs 2
l,trc r l. -., 

. .
IJENS 2 " -
IJENS 1..
LENS 3 ',,. 

.

svH 2
Maasdijk 2 .'
GSC/ESDO 1

1'BIinkerE ;,
,._oranjeplein

OranJ eplein
.. , -..Oranj eplein
' HouErust-

Overbosch
{ 'Overbosch

Oranj èptein
. orani eDIein'."oranleltein

eigen scheids,

À. Mooi jniàn
J. Ras
eigen scheids
R. v.d.- Zee
eigen scheids
eigen sche ids
S. Ia'Haye.
H. Boxhöorn :

dr
wo

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND, .

Senioreln ZATER DAG
UITSLAG ,

cefeliciteerd met
MÀRINE 1 :. j.,. 1-.

Dat'er maaÍ veel mogen volgen. (
1I,ENS 1

'E Le punEj e ! red

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tiid' thuis - ult ' w-nr. schoÍdsrechtet veld

za
2A

02
09

nov
Irov

14.30 ],ENS 1
14.30 HPSV 1

-.GDA1,
- LENS 1

33666
33672

.'-Dassasingh

. Plante

BIJ afkeuriqg : trainan on 12.00 uur ,/ ve4r1lchÈ afbellen biJ Diet konen/trainen

AFSCHRIJVEN Fred LanceI .

cerard Sinke te1
Ee1

2
R

l
l

ri

lr

LENS zat 1 - IíÀRrNE 1 (1-1) door L&L (2 varl iullèLtlor]rrste supporsEers)

(010)
(07e)

521 39 80
362 85 59

de inhaa lÍ{edst.rij d Eegen variné. onié
omdaE ze Eoch posiÈief blijven denken en daE
met.een in de beginfase druk uit te àefenen r

. 1 :.'
8 eo 22 novembot: Joket- en klave asavond r. . .:.'

De zaEerdag selecEie sPeelde deze
jongens gingen vo] goede moed heE
is natuurlijk .een 

goede basis!.M.

-4-'aeLENSREVUE'

zaterdag
veld op,
begon al

€-l



9n k$rqm- zodoende op een 0-1 voorsprong; t.evens rusEst.and. Onze. jongens bLeven voeEbal-,ren en.kregen veel kansen zoals irè baÍ wan Richard Blokpoel ,àr'àË'öËi iJr.;"i;. ';;à-- -
moeten zijn. Maar zoals vaak was het'gèIuk'nier aan onzè ziiaà. iiei-íiirïË"-"oöI-r,.c .einde kwam uiLeindeli ik toch het werlóssende schot van Ronald. En diÈ hadden ze echtVETdiENd! ! I GOED GESPÉELD JONGENS ! I

@ senro
a nz ND G

èdvor!oÈtlcU,ITSLAGEN

WESTI,ANDTÀ 1 ' -
LENS 3
POSTAIIÀ. :
ORÀN,]EPIJEIN 3 -
SEP 12

IJENS , I
LEI{S 4
LENS 5
IJENS 7
IJENS 8

"2 - 2í5-0
n.n.b.'
n. n.b .
n.n.b.

WEDSTRIJDPROGRAMMA

,tr#;í!,!" fuffi
Zlnkwql 27
2544 ÉC Dtm Haag . ,

Tel.z O7O-],66!l!4 ' "
)Íax.r O70-!675!97 . .- . 'Zoctifmcer

Tal.: O79-16l02lt

zo 03 nov svv 1
]JUGDUNTM 2
],ENS 3
GDA 5
DL'NO 2
r,aaxrw. 6 *
QUrCK 11 .* ,,
LENS 8 .
LENS 1
WIIJHEIMUS 3
ORÀNJEPIJEIN 2
LENS 4
IJENS .5

DE STER 3
IJENS 7
ttrísH _7 J

I,ENS 4
LENS '5

..IENS.6.
LENS 7
],ENS 8

IJENS 1
LENS 2
GDS 3
IJENS 4
].ENS s
I,ENS 6
IJENS 7
GDCPH 3
],UGDUNUM 1
IJENS 2 .
IJENS 3
vÍos 4
wP2
LENS 6, ,
sPooRwriiK 3.LENS 

8

5556
727 3
9121
938 3
10435
12r57
13 604
467L7
5561

,727 5
9t24

' 93 90
10443
L2!59
13 511
46779'

,I. Zuidwijk
W. Plugge
M. Sevrmangal
P. Willems
N.N.: . .. '
N.N.
N.N.
N.N. . ,.
iI. Wezenberg
H. Ploeg
D.M. Andrade
S. v.d. Togr
F.'. ten Brink -.
N.N.
N.N, . :,
N.N,'.

14.00
r0.30
11.00
L2 .00
11.30
12.00
14.00
1L.00
14.00
12 -30
12.00
11.00
11.00
12.00

.13.00
12.00

2

zo 10 nov _

kontaktp6ràooD

LIGGING
svv
LUGDUNUM
GDÀ :
DI.INO
IJAÀKKWÀRT TER
QUICK

LENS 1

LENS 2

te1.'
tel.
Eel .

Èel .

(o?o)' 32s
(070) 346
(o?o) , 323
(07e) 361
(070) 390

,-. Tcl ,
- T.1.
- T€I.

! (070) 346 10 88
: (0174) 41 91 49 ,

t0554673L54

3
L

3

2

BIJ ALCEHELE AFKEURING : 14.00 uur Scheveningen 1 -
11.00 uur Scheveningen 2 -

TRATNTNGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG"ZO.4S uut .'
OPSTELLINGEN

LENS 1Elm 3 :
. IENS 4 r/m 8 .. !

worden door de
ale bekend

Eraine16 bekeird gemaakt.

AFSCHR.IJVEN 50
88

16

15
10
77
84
03

d-À\
qET

24
25
69.
63
41i'
23

47r
515
397
368
393
368

00
47
a7
53
83

À. de croot
W. Heijnen
F. sekeris
R. Scholcen
Z. Gungör

. aanioroa zoudag : lÍi.I HoiJuoa

wcd6*i1d.as , Slï'$.I;ii.§t"*J
1-

VAN DE TERREINEN.,-'
Sportpark Harga Schiedam
oegetgeeEÈerweg Leiden
Madegteijn '.
Mr. Nolenslaan
Jan van,Beers6traab
De Sav. Lohmanlaan

10 decambqri Algomens Leden VeÍgode ng

cel ,:
Ee1 . r

teI . :
t.el . :

ceI .:
teI. :

(o1o)
(071)
(070)
(070)
(o7o)
(o7o)

'deLENSREVUE'-5-

r-l



D MES v etbaLNi s

}, l

T R A t N t N G : vriidagavond van 18.15 uut tot 19.30 uur
AFSC.HR.tJVEN : KristelMun§ tel-: IOTO) 397 5459

WEDSTRIJDPROGRAMMA' DAMES .

uitdatum fid s

zo 03 nov 14.00 LENS:1 SCHEVENINGEN 2 \7622 K. dE BTUiTi:i '13:00

JÉ'3 " VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAI(TPERSOON bN

Hoofdteider. A en B jgugd: Pàul vaJr dèn Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den-Haag, tel. 397 01 54

- . t"i: í
Harry ter LindenRuud Vereecken

telefoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 06 54 64 57 67

Hoofdleider

HooÍdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

HooÍdleider D-leugd:

F-ieugd:
tslsfoon: 06 52 706 156 . r
Ruud van Herp
telefoon:,367 98 58 , .:' 1

b.g.g.:06 53 48 40 50

Hoofdleider

Afbellen voor dew iiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstÍiid :

. tussen ld.oo en 19.0o uur, bij de desbstreffende hoofdleider.'

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstriid op LENS, teleÍoon 366 13 14

(zaterdags vanaf 08.o1 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltiid) .

.,i

AÍbellen tlaininqen: t 45 minuten voor aanvang van de tr?ining' alleen op LENS' t€16Íoon 366 1 3 14

Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opl

Afoekeurd oÍ niet ? Bel bi.i twÍfel oP
..r::::=::;:;:::::r:r:= .Ig-ts-Í.q.?c..Í'.i.."0--8-'-".'-..YYÍ..19.e1-d-9..-!Hl-v.9:el.tg|].ring:l

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

datum aanvanq ' teaenstandet . uivthuis veld/teïaín'' sàm.k Lelltal

A 1 02 nov 14'30 DWO À1

02 nov t2 .00
18.30
12.30
14.30

L2 .45
09.30
11.00
09.30

uit
Ehuis
uit
uit
uÍE

uit 1
Ehuis
thui s
Ehuis

(auto)

(àuto)
(auto)

(auto)

( auto )

sp.p. WesE/z'meer 12.30I (auto)

vir . DelfE 81
ODB 81
Loosduinen 81
RKDEO 82

Be Fair Cl
. vros cl '.
- cróÍivl iet C2

VCS C4

J.' van ÈeerssEraat
v. Àrkelweg/P',dijk

v3
v 3.,. . "r

Tanthof-z/DeIfr.

TanEhof.z/De1ft
westvl ietlreg,/vbg

v. Tuyllsp. p. /z' meer
J. v. Beersstraat
Hoge Bomen/N'wijk

. v1
ÀlbardastraaE

MadesEe ij n
NooLdorp

lriers) ..(auEo) ;'

0011

05
02

o2
02
02
o2

02
o2
02
o2
o2

B1

B2
B3

c1
c3
c4
D1
D2
D3
D4
D5

E1

E3
E4
E5

nov
nov
nov

nov
nov
nov
nov

nov L2-45 r,datrwar[ièr D1 - 'uiE

"à, io.oo . verburch DL - uít
nov 13.00' Delfia D2 . . - Ehuis
nov 14.30 Gravenzande w D3- Ehuis

17.15
L1..15
13'. 00

10.45
08 .45
r.0.30
09.00

11.30
08.45
L2 .30
14.00
o7 .45

(auEo)

02
02
o2
02
02 nov 09.oo-.vit. Delft D4 uit

nov
nov
nov
nov
nov

08 .45
11.00
08 .45
10.00
11.00

viE. Delft. E1
withelmus El
DSO E5
Laakkwartier E4
NaaLdtÀ,i jk E4

.45

.4 5.

.45

07
09
07

auEo)
auto)
auEo)
auto) -09.00

09.45

I

1

-6-'aeLENSREvUE'

uit
uit
uic
uiE.
uit

8 en 22 november: JokeÍ- en klaveris:savond

i .1
i

I,l
I

.:
iin (070) 367 05 22 i

. . waddinr<veen

. v1..
v3
V3



, ': i

WEDSTRIJDPROGRAMMA A.B-C-D-E EN F JEUGD (VEIVOIgI

vano tedens uiuthuis sam-k LENSelftal ddlum aan

F1
F2
F3
F4
F5
F5

02 nov'02 nov
.09.30
09.30
11.15
10.00
11. 15
13.00

thuis
thuis
thuis
uit

Ehuis
thuis

09.00
09.00
10.45
09.00
10.45
L2 .30

v
v
v

v2
nov
nov
nov
nov

02
o2
02
gz

Toofan F1
Gravenzande vV F3
DEVJO F5
Ixlindorp Sv F2
DÍe Haghe F2
Lyra E7

sporElaan/Mezenptein

2

(auto)

B IJ Z O N D E R H E D E N ,'

aanwezig van de_ j eugdkomÍnissie op zaEerdàg 2 nove(Èer -

R. van HerP, rr. Muna en P. v.d. Stsen

-a lees onderstaande kopy eens goed door.

l*

*

*

. 1 .!_ -- .,

vragen,/opmerkingen neem dàn 'g-avondg konEakt'op meE

bij -voorÈeur tuósen 18.00 en 19.00 uur. Nu gaat vaak
uui. oic is echc niet de bedoeling.

nene v.'a. eètg,: N. Gie!.en,
A.wiltemse, I.I\ri1lemse.

c. chamman, M.Karabocek, M. Michaloliakos ,

F.Staas, M. SEaas '

M.de Groen, D. J. Kock,

hoofdleider. Doe dit
telefoon nog na 22-00

M. Peereboom, S.ToPrak,
. Leider: C. Gielen.

de
de

LEVER ZATERDAG HET GELD OF DE LOTEN VAN DE GROTE KLUBAKTIE IN OP LENS !!!

* , opst.ellingen a1s vorige vreek met uiEzondering van:

0
0
0
0

LENS
T,ENS
!ENS
LENS

zonder
zonder
zonder
zonder

zonder
me!
zonder
meE

.v.p

A1:
92t
D2:
D3:

F . Duran.
R.Mulder en met. J.veldema.
K.walravens en PrÍka
P.Pelissier (geschorst wegens nieE opkomen: s
konEakt opnemen meE de hoofdleider)
E . Terrones
K. Faik .

M.Let.sch en meE S.SamIaI .

Y.KuI.
0
0

. I,ENS D5 :
LENS E1: -

0 LENS F5:

0 LENS F6:

LEVÉR ZATERbAG HET GELD OF DE LOTÈTII VAN DE GROTE CLI,IBAKTTE IN OP LEIIS !!!

c.Rijkers, R. Rijkers,
r,eider i M. Karabocék .

SCHADUWPROGRAMMA
Bij individuele afkeuring gaan w9 in principe gewoon trainen op de.verzameltijd van heE

í3É"Iiijapiógiàmrna. echtér-bij arqehele. afkeuring- van heE kompet it Íeprogramma. e,eÍken we
.. ;;;.;raéË;aièi progru**, af.-we verwachren dan a1le sperers en nar.uurrijk ook de

tàiaóiÀ-àp ónàerècaà"aà tiia"n op LENS meL bij zich: sÈortkteding,_Erainingspak,. -

'. ;;;;È;1- -'""-ËpóiÉ scno.ne.,. 
- rr ziin vele alternatievefl denkbaar zoals voeEballen in heE

zuiderpark,op het sErand, verhaÍd- op Kwiek sport'in de zaal (al1een voor E- en F) of
r;;Ë-;;ó;;; èen wedsrrijà spelen o! een goeà verd of op her kunsr.gras. Gewoon overal
rekeninó mee houden en komén hoor. 

.

SCHADUW PROGRAMMA A-B:C-D'E en F JEUGD vooÍ 2 novembeÍ

uiUthuis sam.k LENSvano tegenselílal adn

13.00
12.00
LL.00
10.00
11.00

81, 82, 83
t/Ín c4
E./m u5
t./m E5
r/m F5 .

Erainen
trainen
trainen
trainen
Erainen

I,ENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS
I,ENS

L2 .45
11.45
10 .45
09 .45
10 .45

AI,
C1
Dl,
E1
F1

,o december: Algamene Leden Vergadeing 'de LENSREVUE' 7-



ATGEKEURD OF ilIET ??

,BijEwijfèlacht.igweerkunnenspelersvanaf0S.00uurnaarr'ENSbellen:t
.c"í, 367 O5 22 <en nergens anders heen) of het voeEballen doorgaat of niet. MoeE

je voor 08.00 uur verzamelen dan heeft bellen geen zin omdat we dan nog nieus
íeEen. Kom dan maar naar LENS toe-

spelers die na 09.oo uur moeÈen verzamelen kunnen ook bij twij felachE ig 
' 
weei de Í1,I

aanzet.t.en en afsEenunen op INFOTHUIS. Vla È.eletekst _pagil? 603 laten ze daar vanaf
órrgerr"e, 08.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan : .

CÀTEGORIE À:

CÀTEGORIE B:

CÀTEGORIE C:

CÀTEGORIE D:

(re divisie c-junioren)

nLet va[ toepaaslng voor IJENS

c1

(promot ie/degradaEieklassen
(promot ie/degradaE ieklassen
(reeksen junioren)
(reeksen pupillen)

junioren).
pupi Ilen)

, -keëperskamp

B2, 83,

t . À1,

c2, c3,
D2 tl8

B1
D1
c4
.F6

zijn er individuele afkeuringen ilan viordE heE 
_ 
rhui§spelende elfta] gelgemq .maar diE

oeldr a1leen voor LENS ai Éií Ce. fn dic geval tlienen de spelers van D1 E,/m F5 Ee

iellen naar heE nummer 367 OS 22 @e I,ENS -afkeurings 1ij n)

Eï is nóo een moqeliikheid om Ee informeren naar afkeuringen en daL is via de

,ir.ËirïiË=íiï"-;;-àé Èàagse voetual Bond t-w. Eelefoon: 06-3s01s0e0

III SPEEL JE LAAT ...:. BEL DAN OOK LAAT !!!

(door !'!ELIS KIPP)

ENs-keepers weer Eijd
v Rij Ehoven. en Àndre

en er 53) hadden zich

meeste ptezier
naar te ki j ken.
(ieder in zi jn
SPÀRTÀ de keePe
vroegd einde aa
hij zich nieE. o
vond ik het leu
deze dagen.

HeE was voor de meeste L voor heE kamp bij
Beter Keepen o.1.v. Hans de KeÈ. LiefsE 11
keepers vaÍr LENS (er war aaígemeld. Er viel
een hoop Ee Ieren. Zo werd er o.a. geEraind oP de houding en
opsEelling in her doel . Ik denk daE de allerkleinste er nog heE

in hadden- ÀIs je ziet hoe deze meE elkaar omgaan is heE een genot om

De Eweede dag werd alles wat er geleerd was in een kleine compeEitie
groep ) herhaald. Aan het eind van deze dag kwaÍ Dennis Krijgsman van
rs uit t.esEen. Helaas kwam voor Ed Terrones (Íeg.,keeper D3) een ver-
n deze dag. Hij brak zijn Pots en is voorlopig uiugeschakeld. Toch liet
ntmoedigen en kwam (met giPs arm) hier we1 naar kijken. À1 met al een
kom ONZE keePers aan het werk gezien te hebben. Mannen,BEDÀNKT voor

trainingsdag met HFC ADO DEN HAAG
(door PÀI,L v.d. STEEN)

wam hoofd j eugdopleidi

(aloor THEo)
trainingdag EI 'E2

{
op vrijdag 25 oklobèr k ngen Andre HoeksEra van
HFC ÀDO DEN HÀÀG MEE ENkele jeugdÈrainers naar LENS toe om daar onze
81,c1,D1, El en E2 en een aanEal LENSkeeP ers een zeer interessanEe
urai_ning Le geven. Na een Eraining van I !/2 uuÍ werden er nog waE

vragen gesteld en konden we terug kij ken op een geslaagde ochtend.
Na de lunch werd er door de meeste groepen nog doorget.raind met de eigen Erainerà en

LENS 81 ging na eersE waE I esproken Ee hebben nog bowlen (de sponsor wordE nogmaafs

bedankt) . He E was een geslaagde dag en we maakEen een goede inalruk bij HFC ÀDO DEN HÀÀG

en dat is een kompliment. waard aan ,de spelers, . de beEeteiding van LENS maar ook aan de

mensen achter de bar en de verzorgers van de lunch.

Om 09.30 uur was iedereen aan'e'ig om 9eze.leyk
Éóerstra was 's-morgens onze Lrainer' Hij is.. hu

een
LpEr

Ieerzame dag mee te maken: Àndré
ainer bij ÀDO-Den ,Haag en heeft >>>

- 8 - ae Leusnevue' 8 en 22 novemher Joker- en klaveiasavond

Ji 
;



>>> vroeger o.a. bij Feijenoord gespeeld. We deen ons-uiterste best en vonden het. best
spannend. In de pause kregen we paEaE van PeEer. Om 12.30,uur rrerden we in groepjes
verdeeld en gingen we doelschieten, sprinten, paalschieten en een parcourse. Ro-ky won
heE parcours en het paalschieten, ,Iosé heE doelschieten en Opelzmi was heL snelsE in de
§print.. ÀIs afsluiting speelden we E1 teghen E2. Het serd een leuke weddsÈrijd meE goed

. voetbakl van beide Eeams. E2 nam bruEaal een 1-0 voorsprong en had een paar mooie
aanvallen. Daarna kwam E1 sEerk Eerug. Het. werd tenslotte 6-3 voor E1 .

LEN S-tij gers vieren fe e st
(dooË aIoBN e EÀRRY) .

ZWEM- RILI{ erl SLàÀPFEESI LENS D4 >>>>> om 18.00 uur vras het verzamelen
op LENS, na een lekker bakje koffie moesEen we heE slaapvertrek gaan
inrichten (besEuurs kamer). NadaE a1le heren hun sl-aapplaats hadden '.
ingerichE, konden $re ons klaar maken voor orire zwempaitij in het zwembad,DE FÍ,UITI te Leidschendam. Om 19.20 uur kwamen we aan bij het zwenÈad
waar heÈ. feese kon beginnen. Na ongeveer een uurEje ztiremmen kregen onze
mannen tsoch we] trek in èen hapje en een drankje, wat we dus aan de bar' ... van heE zwembad,hebben gedaan. Ook willen wij Car1a, alan en Rene even

BEDÀNKEN voor het heen en weer rijden van onze mannen. Zij hebben ziÈten zwet.en aan de
bar, waar ze onder het genoE van èen bakje koffie en een sigareEje bleven wachEen Eot
de heren uit gezwommen waren. P.s. het is vanaf 1 okEober 196 verbodeh'te roken in dit
zwembad. (sorry Rene & Jan het was even afzien). Na deze heerlijke avondduik verErokken
we om ongeveer om 21.30 uur weer naar LENS. Op LENS aangekomen was heÈ plaats nemèn in
de LENS bioscoop, waar gekozen kon worden uiE twee speelfilms Ee weten I'4ÀSK of BAB8. .
ltet werd de gigantiese leuke filp BÀBE. Tot. onze werbazing kwam er een auto het pad van
LENS oprijden, na gekeken te hebben bleek het goed volk Ee zijn- En ik mag wel zeggen
zeer goed voLk, het was CEANDER BÀDÀL die eien zeer prettige verassing.bij zich had. Te
weEen vier EiganËise groEe en niet Ee vergeten zeer lekkere PTZA'5. Van dit. zeer leuke
gebàar werd door onze mannen zeer dankbaar gebruik van gemaakt. Na de heerlijke piza's
en een drankje werd er zeer veel gelachen om de film,. om ongeveer 23.30 uur Has de
film afgelopen, hièrna was het Eanden poeEsen en naar bed ??? lraar eerst diverse.moppen
werden verteld. Moppen werEellen is een beetje een t.radiEie aan het wórden bij aliE
elftal, het waren mag ik we] zeggen zeer nette moppen. Om ... uur was heE einde mgppen
en gingen de mannen slapen. Na een zeer prettige maar ook zeer korte nachtrust was het
om 06.30 uur douchen en aankleden. "Jotrn en mijn mannen gingen hun slaapverErek
opruimen, Eerwijl ik het onEbijE ging klaar zeEEen. Tot mijn verrassing sEond de koffie
a1 klaar voor ons, CEES bedankE. Om 07.30 uur konden we aan het ontbijt beginnen. waar
ook goed gebruik van werd gemaakt. De e1fEal1en die vroeg moest.en verzamelen stonden
even raar Ee kíjken, maar ik moeL zeggen wat. bij ons altijd gezellige elfEal gebeurd,
kan ook bij de andere elftallen. Het is Eevens zeer goed voor de teamgeese.. 0m 09.30
uurmoesEenwevoetba11enEegenvcs,ditvers1agkuntueIdeis.1ezen.

' t''
È, E HERINDELINGEN ZIJN ER ,rr>, eindelijk is de KNVB klaar met de herindelingen.
!.,1 eun mooi resultaaE zou je Àa zo'n tange eija Eoch besE we1 mogen verwacht.en.

- 
Helaas nieEs is minder wàar wanÈ de wens van.veel verenigingen waaronder IENS om

zoveel mogelijk rekening te houden'meÈ een regionale indeling is helaas meesEal niet
gerea-liseerd met alÉ gevolg dat een groot aanEal teams van LENS hele afsÈanden moeEen
gaan overbruggen. uu is diÈ bij de allerkleinsEen jeugd meesEal geen probleem. Er zijn
immers bij deze tèamd toch ouders genoeg diè voor het vervoer kunnen zorgen. Bij o.a. -

82 en 83 is hets wèrvoer echEer een heel groot probleem en wij weten zeker dat er reizen
rner de sprinter' naar zbètermeer en meE de tram of bus gemaakt zullen moeten gaan
worden. Wij ver2oeken aIle leiders om sEeedb goed in de gaten te houden waar er
gespeeld moec worden de'volgende week en om heE vervoer aI in een vroeg sLadium Ee .

iegèten met de spelers. De ouders van aLle teams verzoeken wij om zoveel mogelijk mel:
de auEo aanwezig Ee zijn a1s dit gevraagd wordt. De spelers die geen eigen vervoer
hebben moeEen steeds voldoende sEr ippen- kaarEen bij zi-ch hebben om naar de uitwedstrij-
den te gaan.MeE zijn allen moeEen we het vervoersprobleem zien op Èe Lossen.

LEVER ZATERDAG'HET GELD OF DE LOTEN VAN DE GROTE CLUBAKTIE IN OP LENS !!!

À nOff CLUB AKTIE >>>>> op diE moment'kunnen we aI zo'n Í 3700,- overdragen aan.'
Lf O" Denninqmeester wan LENS. Een heel goed resulLaat Ee meer omdaE er nogal wat
S rotèn/geló bij spelers moeE ziEten. A.s. zaEerdag verwacht.en wij echE al1es Eerug
op LENS. Het liefst alleen maar geld-zodac wij dit jaar alle loEen verkopen en maaÍ
liefst / 5OOO,- ophaten. Of dÍt zal lukken is nog de vraag. Doe je best. Er is een
voorloplge tussenSEand opgemaakt van de beste -verkopers van I,ENS. Voorlopig omdaE er
nog stèeàs loEen verkochÈ kunnen worden. Wil je nog waE sEij"gen vraag dan zaterdag >>>

l0 decembet Algemene Loden Veryadaring deLENSREVTJE'-9-



>>i naar . loten op LENS. De t
tussenst.and op diE. -moment is:
r-) Michael v.d.voorE
2) Dennls v. d. Steen
3) Nick Veraar

e winnen prijzèh zíjnt'.f tSO,/75,'-/5ö,i of 25,- en de

4)"s)
6)

lot.en
Loten
loten

Kevin Vereeckèn
,fef f rey OEterspoor
Dolf Hoos

l'Ianneer alles retour is kunnen r,re de definiEieve eindstand opmaken en orrergaan toE heguit.reiken van de prij zen.

1- met. 17L 10t.en, met 76 loEen "',
meE 58 loten l

54
46
45

met
meÈ
meÈ

E fE§SUFEÍ EËD ,rrr., eiay t..ron"" van rJENs D3 heefr zijn arm op Ewee praarsen
f! gebroken. wat een Éech.lianE voeEballen of keepen waE je zo graag doer is er: voorlopig nier. meer bij. Heer veel sÈérkÈe. maàr laar je wer-zo íeeLmogèrijr'liije elftal zien. hoor.

^ 

FBELLEN VOOR WEDSTRTJDEN u,,,, nog 
"r.e'as 

zijn er j eugdspeiers . die- nier
,1 ?|!:11:l bij de hoofdleider ars ze nieE kunnen voeEbarren. ook afgeropen zarerdag

--- 
ontbraken er weer een aanEal spelerg. vakanEie zat wel de reden ziin iraarofficieer rreEen wij van niets. Nogmaars een verzoek aan alle jeugdspeleis (ouders) omin heE vervolg af te belten bij de hoofdleider als.je:niet kaí tómeir vàecnar:.en. iloÀ iedit nieE. dan krijg je van ons.een wedstrijd schorsiig. -. -

u' ADERKURSUS OP LENS >>>>> de kaderkursus van perer Bos wordc a.s. vrijdagavond
It\ ifg-""19:9"_i:! :"1, rrainins bij de dames van LENS. HeE spreekr voor zich dar wij

lils in ons klubsebouw meE een hapje'en 
"è" ài""r.iË à ;;"1;iii;i;;ï, ^àiploma. 

eererbedankt vóor je inzet. De deelneméis hebben er weó1 van opg."tà[è". -l .

D EsPlEKlNc ouDERs LEN9 D5 >>>>> op zaEerdag 9 november zal er een bespreking
f2 iErË:*a 

zijn met. de ouders van r,ENs D5. we verwachEen iedereen dan oni rr.oo uuiop

LEUER 4,TERDAG HET GELD OF DE LOTEN UAN DE GROTE CLUBAKTTE TN OP LENS III,

'adven€nde' -+' :. '.

UIT..
., 

" 
& '..,

WRSLAGEN

UITSLAGEN
{à

LENS À1
LENS 81
RKÀW 82
LENS 83 ,

Scheven. Cl

IJENS C4
IJENS DI '

RKÀW D2
viE.. DelfE D3
I.ENS D4
RKÀW D4
vir. DelfE '81
viE . Delft E2
vit.. Delft E3
],ENS E4
viE. DeIfE. E7
vit . Delft. Fl
vit . Delfr F3
viE. Delfr F4

IENS F5.
Í,ENS F5 "

HonEelerBdijk À1
Gr. Wit' 58 81
LENS 82
GDÀ 83
Spart.a 'BVO C1
I,ENS C2
vir. DelfÈ c3
È«aw'cl
DEVJO D1 I . . ;
]JENS D2
Í,ENS D3 J

VCS D4
L'ENS,D5
],ENS -E1
LENS E2
Í,ENS E3

U vindt bij ons
een pnma .

ingespeeld :'
team

4
5
6

6
1
2

0

3
0
1
3
6
3
6
5
0
0
2
6
0
4-1

2

3
5
0
I
6
9
0
5
3
9
3
4
2
7
0
6
7
1
5
1
2
0

.Rahohank "'-:
Den Haagen Omgeving

. r,e !l
- ]JEN
- ],EN
- LEN- vcs- vcs: vcs

. Delft 'E5
sE5
sFI
sF2
s F3. ...

F3

F5 .-
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LENS C4 RKÀw c4 (9-2)
door trlahied (réchtsback),

Het, was een $ooie wedstrijd. we hebben
gewonnen met 9-2. In de le helft ging ik :

er in en in de 2e er uit. ,rongens jullie -
hebben goed gespeeld. GOED zo!

ITMSIT DI - LENS D3 (2-1) (23 okr.)
door GtruS van OoRT

In deze wedsErijd heb ik meer spelers "ge-
bruikt'' dan Guus giddink. Het. h,aarom weten
de ouders at. volkan opende de score (0-
1) . In de rust kreeg HMSH volgens mij een
donderspeech, want de tsegensEancler speelde
naar mijn smaak in de voort.zeEting te hard
wat een paar van onze jongens .inEimideer-
de. Halverwege de tweede helfE vJerd het 1-
1 en 2-1 als gevolg. Toch goed gespeeld
LENS. BedankE Ricky en Miguel voor de as-
sisEentie. -. .

v. De1f,È D3 -LENS D3 (3-3) (26 okE.)

Met een gehavend- D3 op sEap (L0 man pre-
sent). TegenparEij Ieende ons 2 x een spe-
ler waarvan er een verzaakte. Toch, door
doelpunEen van volkan en Ranno (met links
!) stond heÈ aI §nel''0,-2: HaLverwege de ;

eersEe helft scoort viEesse Eegen (1-2) ,

maar het ant.woord vai'r. LENS kwam snel: Rie-
tish geeft goed voor'en Guus scoorE met
een mooie kopbal (1-3). Misschien uit
medelijden, maar kort daarna misE Guus een
st.rafschop......
In de tweede hetft bleef deze stand Eot.
enkete. minuten voor tijd gehandhaafd, maar
een onÈerechEe vrije Erap tegen en gebles-
seerd uitvallen van David deden ons de das
om:3-3.
P.S. Ealdie, 1 week van de hersEelperiode
ziE er aI weer op' spoedige genezing toe-
gei{ensE.

Ee i.reEen door de tegenstairder helemaal *
zoek Ee.spelen. NormaaL gesproken noem ik
geen namen in het krantje maar voor deze
kanjer maak ik graag een uit-zondering, - '

HÀFID waE,jij" weer ]iet zien r,ras van zeer
grote klasse. Ik mag dan ook wel zeggen
daE ik als trainer\coach zeer troEs ben Ee
mogen beschikken over dit soorE spelers.
Buicen deze aanvall.ende middenvelder heeft
de D4 nog 12 van deze kanjers ]open. Die .
zelfs na eeri vermoeiend weekend, een zeer
mooie wedstrijd. op de mat fieEen zien. In
de Eweede helfi was heE'gedaan-meE vcs,
heE ene na heE àídere mooie doelpunr. werd
gescoord. ÀIs wij zo blijven voetballen
kunnen.we'nog een'heel .eind komen in d-e

compeEiEie. Ga zo door heren.

v. DéIÉt E2 - LENS E2 (2:6) door moeder M'

Oei, Oei, wat een moeite om de ogen open
tse houden op de Eoege ochEend. Maar de
zon was op en onze jongens konden direct
aan de bak. Binnen no-Eime stond IrENs 2-0
achEer. NadaE de wekker voo, de verdedi-
ging was afgegaan, kon LENS gaan voetbal-
Len. En dat deden ze prima. Door goed
overspel werd deze wedstÍijd'met glans
ge$ronnen. Een mooie uitslag van 2-5. Prima
weik, mannen I Patrick, betersbhap ger,lenst
en tot volgende wedsErijd.

V. D6lft F1 LENS F1 (7 -0)
door RtruD ,van HERP

vandaag r,ras er eèn vriendscbappel Íjke wed- -

strijd georganiseerd, en er moesE weer i
heel \rroeg verzameld worden. Maar ook dat
zijn wij gewend- l.Ie vertrokken samen met .
F2 richEing DeIfE. onderweg werd nog een
speler opgehaald. op heE mooie complëx van
vD werd er gespeeld op kunsÈgras, we kon-
den weer rnerken dat onze jongens daar pro-
blemen mee hadden. op heÈ le gezicht lijkE
het erop dat. wij geknipt en geschoren
zijn, maar er werd juist goed gevoetbald,
alleen VD wist. de kansen te verzilveren, '

waar wij deze onbenuÈ lieEen.. De combina-
ties liepen goed, de keeper deed goed zijn
best. Helaas kreeg hij een paar min. voor
Eijtt een harde. schop tegen heE hoofd, aéh-
teraf bleek het gelukkig mee Ee vaIIen.
Mannen goed gewerkt, en de volgende keer
mogen wij ook scoren. P.s.-Mw. Rornbaut van
harEe beueréchap meE uw been namens de 

_

speleïs, ouderd en leider. . '", ,'';

VLtesae Delft F3 IJENS F2 (1-O)
: door S- OTTBRSPOOR

VERSLAGEN

*

LENS D4

:

vcs D4 (9-O)
aloor EEN TROTSE TRÀrNER/COÀCH

wederom weer een fantasEische wedstsrijd.
DiE keer tegen VD. HeE ging goed tegen
elkaar op met schitterend samenspel, waar-
door wij goed konden doorbreken- Door de

HeE was weer zover, een wedsEríjd tegen
een t.e laag ingedeeld elftal. In de eerste
helft. werd er weer zeer goed gevoet'ba1d
door onze mannen. Het eerste doelpunL IieE
even op zich wach ten, maar toen deze er

"enmaul 
in zaE, volgde er meer. Na hier en

daar rrat overEredingen op onze aanvallende
middenvelder, werd deze boos' En wae bij
andere verenigingen cq elftallen dan ge-
beuÍd is vloeÉen en tierenr maar nieE bij
deze kanjer. HiJ losEe heÈ voeEballënd op'

tO decemhet: Atgemeie Leden VeígaddÍing 'da LENSREVUÉ' - 11 -



goede verdediging van VD konden wij niet
EorE scoren komen. Ondanks dat ook wÍj eent
prima verdediging I'ladden kon de EegensEan-
der scoren Ín de laatste 5 min.. Een prima
wedstrijd en a.s. zagerdag proberen we ",
gewoon. te einnen. woensdag wé1 a11emaaI op
de t.raining komenl I ' .'

de LEN§-fevue

Nagekomen berichten

LENS F6 -.vCS F5 ( 0 - 14 ) 1 dooE__DE__LEIDEB

Eindelijk hadclen we een echte EegensEan-
der,-namelijk onze buren vCS. .omdat we
niet het benodigde aantal spelers hadden
(afzeggingen) werden we bijgesEaan door 3
spelers van F4 (bedankE jongens! l). I,fe 

l
begonnen de.west.rijd heel goed, maar.al ,'snel bleek de Eegenstander ieÈs beEer t.e
zijn. Desondanks boden we goed weerstand. r.
We werkÈen heel hard en speelden. goed sa- )\
men. Daar kon de Eegenstander veel van
leren. Ik ben daarom heel TROTS op de jon-
gens en wil iedereen bedanken voor zijn
inzet. Trouwens het. doelpunt dat Renaldo
maakte had geteld moeten worden. Niemand
had hem verteld dat we van doel waren ge-.-:
wisseld. De wedstrijd verloren, maar met.
penalty nemen waren we beter. GOED ZO .TON-
GENS !

lay-out 
^/' 

grafÍsche Vormgeving:
, C.l. Alting en n.C.l. MiÍtenburg

venarerklng: .. .. woensdagochtendklub
óoo

reallsatle

oplage:

reproduktle:
M. van Zilflrout

LENS-huisdrukkerii

JOKER- en KLAVERJASAVOND- ,rrr2, op vrijdag-B novemberl is heÈ weer
zover. Dan wordt. de 2e joker- en klavejasavond gehouden. NaEuurlijk is ;
iedereen (jong eri oud) van harEe welkom. Naast de kaarters sorden ook de ,

kijkers hierbij doox Jan & Jos uitgenodigd orn onder het genot,van een ,
hapje en drankje de strijd op afsÈand gade Ee slaanr De aanvang is 2O.OO,
uur/ .maar heE clubgebouw is natuurlijk aI eerder open. :. ^': . .' ' . '.. de redakt.ie

club van 100
. j bentuallid? :

voor informatie kunt u terecht bii
Henk Hoppenbrouwer tel.: (O7O) 32+ 07 89

, 12 - 'dà LENSREVUE' 8 en 22 novembet: Jgl.(el- en kloveidsawnd
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DE LENSREVAE

weekwad van de vaetbalvercnigíng LENS

70e jaaryang, nummcr : 7l

24 oktober 1996

opgericht
18 deember 1920

LENS

TEBREIN en l(LUBGEBoUW ALOEM EEN SEI(REÍARIAAT KONTRIBUTIE BETALING

Sportcomplox "Escamp l"
Hsngololaan 6OO
tel-: (o7O) 386 13 l4

P.F. G16ns

Rogantossela6n 49
2562 CN Don Haag

tol.: (O7o) 363 54 18

POST-bank :

RAEO-bank :

336711 ,

129924229

SEKO : sonioronafdolino
Sonioron zondag / zaal
w.J.M. Hoijnon, tol.: (o70) 346 l0 88
G.J, van dor KI€ii. t6l.: (0174) 41 81 49

BE9A.KI!g:
A.C.J. Miltenburg, tal.: (O7Ol 321 32 85
C.J. Alting, tsl.: (070) 389 98 75

BARKO : Barkommissio
mw R.P. Eruijstons, tel.t lOTOl 397 97 22

SEKRÉTARIAAT TOTOiLOTTO AKKO : Akkommodatiekommis6is
W.J.M. HcÏnon, tel.: (O7O) 346 lO 8856niorsn Zatordag

J.C. Ham. tel.: (0701 367 96 87
G, Komporman, tel.i lo174l 212ËOz

SPONSORZAKEN:
DAKO : damesaÍdslinq R. v,d. Hoek, tel.: (Ol g2l 521353

H. Koovonga, tel.: (O7O) 352 38 84

EKO : Ev6nsm6ntenkommissio
mw D, van Strion, t€1.: (0701 361 52 Og

m6j. K. Muns, tel.: (o7ol 397 54 59

JIJKO : iBUodafdelinq
P-J.M. v.d. Stë6n, tol.: (07O) 397 0'l 54

TRAINERS r

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

OPEN en/of DICHT ?
(de verwarrlng)

we gaan het. waE vervrarrender maken, want wie heefE het. nu bij heE rechte eind: heE
--.r sEukje dat onder heE bestuur is ge-

! plaaEst of de barkomissie (BARKO) ? Is

De humor ligt. op sEraat zegt men weleens. Maar ook in de LENS-revue. Wie goed het
afgelopen clubblad getezen heefE komE EoÈ een merkwaardige ontdekking. Op bladzijde 3
sEaht vermeld dac de openlngsttjden van bar en keuken respecÈievelÍjk 17.00 uur en "
18.00 uur zijn. Op bladzijde 5 zijn diE de E1ullingEtlj den.

Í.lat nu? GaaE de keuken en bar nu op deze Eijden open en meceen weer dicht? GaaE heE nu
echE om f7.00/18.00 uur pas open en draait men dag en nacht door in ploegendiensten?
Sluit men nu wel of sluit men nu niet? Gaat. men ÉberhaupE nog Í,reI open of dicht?

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopii vóór maandag ln :

- Redaktiórievmbus, klubgebouw
- Hengelolaan gEL, 254 GG Den Haag

wijziglngen tot maandagayond mogel(ik !

I.IITERSTE INLEVERTERMUN KOPU !

maanrlag 20,fi) uur in het ldubgebouw
wedstr(idverslagen : zondag 16,00 uur

e-mail : amiltmb@worldacrrss.nl

FAX : (o7o) 32r 32 8s

(zater-, zon- en maandag r)

-i-ep-eq{r9re-s-84[B-tqt-
18.30 uur te bereiken

I er een 3e parEij bij beErokken? Is er
I soms een foutie qemaakE?
t'
I

We zulIen u uit de droom helpen. Er is
een 3e partij bij beLrokken en die
hebben dat onEzeEEende sEomme foutje
gemaaku. Die partsij zijn wij. ,Jawe1,
uw redaktie. Onze veront schuldigingen
voor de verwarring.

De juiste tijden op d.e zaEer- en zon-
dagen zijn de SEUIIINGSTUDEN.

we verzoeken iedereen om
medewerking, zodat de mensen
op t.ijd bij moederdevrouw of
manlief kunnen zijn.
GenieEen zij ook nog even
van een rusEige avond.

I
IJ uw redaktie

1

t------

8 en 22 novdmbeÍ: klaveias- en jokeravonden Ae LENSREVUE.



nieuws uit de bestuurskamer
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advertlnde

Zoveel mensen, zoveel hypotheken. Als onaftankellik '

hypoths€kspecialist doet do Hypolh€ker daarcm zaken met ,

vrlwel alls bank6n 6n hypotheeklnstelllngen.
Pas als hiJ uit h8t onorm€ aanbod

de hypoth€Ek gevonden he€ft dis bí u pa§,

sluit hil die ook aí. Zljn dlenslverlenlng 13

volledig 0ratls.

Koninginnegracht 36G/hoek Javastraat
2514 AC Den Haag

tel: (070)362 11 88 Fax: (070) 36413 93

De Hypolhekcr

'l AARVERSLAGEN ,,,,, nogmaals doen
I wi3 een verzoek aan de aecretarissen

z> van diverse kommissies om hun jaar-
verslag oveÍ heE. seizoen 1995/1996 in te
leveren. Op 10 deceÍÈer wordt de algeme-
ne ledenvergadering gehouden en ruim
voor deze daEum willen wij alle jaarver-
slagen, natuurlijk ook die van-de jubi-
Ieumkommissie, in ons beziÈ hebben, In-
Ieveren kan bij Fred Grens.

HET BESTWR

anH ,SENSATIONEEL 
NIEUWS .

H.H. van NieE Spelend 
tnaar SEZO !

Deze week viel er een gi
ro-overschrij ving in de
bus wan Henk Hoppenbrou-
wers, de enchous iasEe

praeses van de Club van 100 en bekend
van zijn indringende speeches. Henk had
een wel heel speciaal verzoek. Het. IuÍd-
de:' sezo kan diE speciaal in de LENS-
revue worden vermeld'

In zijn missie om nieuwe leden Ee wer-
ven, schuwE Henk blijkbaar geen enkel
middel. LENS 4 (!?) en de club van 1-0 0
varen eï wel bij, nietwaar Tony v.

vraagje aan Henk: zijn er aI zaalleden
bij de club van 100, EensloEte zou je
ook nog SEZOZÀÀL kunnen worden.

Gerard van der K1eij

FANTASTISCH !!!!!
Het. 50e Club van Honderd lid heeft zich
aangemeld. Zeker nieE de eerste de be-
ste: Drieënzevent-ig ( 7 3 ) jaar lid van
LENS, 50 jaar erelid, oud-voorziEEer,
archivaris, et.c. Het. boegbeeld van IJENS
dhr. PieE ,fuffermans hoorE nu ook al bij
de CItÈ van Honderd. Daar zijn wij heel
erg blij mee. De LENSrevue is gelijk van
een nieuw jàsje voorzien. De gegevens
komen uit.'heE LENS jubileumboek, hierin
staan nog. veel meer bijzonderheden. wilt
u ook zo'n boek, be1 onderstaand nummer
of dhr. Joop Willéms 34534'16. Nog een
nieuw clublid, voetbaldier bij uitstek,
drukE (zich) in RoEt.erdam, de enige ech-
te Tony Vler1ing. .Ia, die Tony heeft
zoveel bij elkaar gespaard daE hij ge-'1ijk maar Í 200,- hèeft gegeven. Eige- '

lijk wordE heE dan de Club van 
I

samenstelling Bestuur

LID (VICE-VOORZITTER}

W.J.M. Hóijnon
Tel. : (O7O) 346 10 88

SEKRETARIS:
r.F- Li16ns

Tel. : (O7O) 363 54 1 8

LID :

P.J.M. van don St€on
Tè1. : (O7O) 397 01 54

VOOBZIÍTER :
J.G. Colpa
Tel. : (O7ol 394 19 74

PENNINGMEESTEB:
G.J. van dor Klsii
Tcl 10174) 41 8l 49

I
L--

:

I

2 - 'de Leusntw'e' sluitingstijdefl op zateÍ- èn zonddgen: KEUKEN 17.00 - BAR 78.OO uur
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tweehondeid, nou daar heb ik geen moeite meà! Àfgelopen 
. 
zondag was er

;;;;-;;;-;;;"iiigà lj.jeenLomsÉ, kopje koffie, Eoeapraakje' h'arming-up'
gewoon een beeEje bij kletsen.

De qedachEe was er even om een Club sekËe, zoieÈs als in 'lapan te
ËË"i""""l-ar ióó" 

- p"" Haag heeft. geen meEro en de Eramtunnel is er
ffi;il; ,i; àïi'"à'g-"-i"Ë ' öus bri jíen we gevroon maar meE EÍ'ree benen op de

"iÀ"a icàun. Binienkort zullen we plannen ontvouwen waE er met heE verzame

i;;r-;;;;t"". wËiilànt heerE arie Haan na afgelopen zondag nog ideeèn'
van de club?
Bà1 nu meEeen (07o) 3250?89.
GegroeE ! Henk ttopperÈrouwers .

'wat heefE F.v.D. met de club van Honderd?'

tae glra zou
tid worden

ACCOMODATIE PERIKELEN
u weeL misschien wel alaE LENS voor heE uiEzetten van de lijnen in het-rijke bezit is .
van een zgn. naEEe en een droge kalkwagen. De natte wordt gebruik! lij droos weer en de

ài"gó-ËiJ-"àu 
-wÀàr (legrijpu u het nog?t): Pe a1 eeuwenoude droge kalkwagen leek

ài"ÉàfijÉ-dè geest t"-r,"ÉÈen g.g.r,en] -zij het dat EmiIe Hoos samen met leen reanimaEie
r.,àóii 

-Eó"gàpuËi , waaraooi ae órÍjsaaia ei ,eer een tijdje tegen kan. Met dank aan de
reparaEeurs.
ióià.S-Èiéó"" wij vorige week wel te horen dat de flymo grasmaaimachine en de bosmaai-
ài, -ÈéiAà"-fop".rÉ op bénzlne en nodig voor het maaien van het gras daar waar de

óà'i"è"iè a"c'niet aàeU, na jarenlangó trouwe diensE definitief de geesE hebben gegeven.
Èen kostenposE van om en nabij de í 2.500,-'-.
i"*iàaefs 'is een nieuwe bosmaàier aangeschafÈ om de ergsee nood Ee lenigen. In heE

voor.iaar za1 er echter ook een nieuvre f llrmo moeEen worden aangeschaft. Of heeft u een
ande; idee? Ik houd mij aanbevolen.

cerard van der K1eij

a

.{.'

, LENS BEDANKT DEADVERTEERDERS IN DE LENS-REVUE

\IERXEERSSCHOOT, PHII.IPPO
aIle rijbewijzen en opleiding bromfiets-
certificaat

EYSIOTITERÀPIE HOITIÍIT'ÍK
advies en paramedische behandeling wer-
velkclom en (sport) leEsels

EDÀU{ + iIOHÀNNISSEN
drukt leEEerlijk alles
in één dag

desnoods

FREE KICK SPORT
voor a1 uw sportkleding
, GZG QUICK SERVICE

moEoronderdelen van de vakman

SHg SBCOIiID HOME SERVICE
heE adviesbureau voor uw vakanÈie

TRIODI'S EINDEROPVÀNG
30 kindercenEra in Den Haag

REÀÀIJ VERZEKERING
as surant iekanEoor sE.reekst.ra reaal re-
gelt 'E al lemaal

RABO BÀNK DEN EÀÀG E.O.
u vindt bíj ons een prima ingespeeld
team'

Ë4'
SIID!.IEIiIER- ZON}IERING

voor alle soorten zonwering

I/ROI, IíK SCHOONUÀàXSERVICE
dag en nachL vrolijk gevel- en brand-
schadesanerinS '

DE HYPOTHERER
voor een hypoEheek..... dat. is zeker!

TROMP EI'ROPCÀR
alIe vormen van auEoverhuur,/- lease

direct. mai1,
EercenErum

ÀDREPÀI(
foEokopieservice, compu-

' .. PERSONÀÉ SÀFETY BI'RO
adviesbureau beveiliging woor een safe
advies

vÀN DER VEIiDE -'Í VEENTiIE
erkende verhuizers voor uw verhuizingen

lENS-Ieden raadpleeg bij aI u!, aankopen eersE de advertenties in de LENs-IevueI

S PONSORCOMMISS IE

8 en 22 november: ktaveths- en lokenvonden 'de LENSREVUE' - 3 -



den de spelers, leide
Eers voor niets op ve
was duur. Maar Teun (
pen van de zweep) en
hang zijn nieE voor e

zondag 13 oktober
eras heE een Eri es -te dag voor LENS
C3. De t egenstan-
der kwam niet op-
dagen en zo ston-
r Teun en suppor-
Ld 1. coede raad
hij kent. het klap-
zijn t.rouwe aan-
en kleintje ver-

DE SPELER VANDE WEEK

Nino Rampone

vaart en sleepten ijlings 2 doeltjes op
heE veld en werd er op een klein veld -

onderling gespeeld. Me! een goed lei-
dende scheids, uiEsEekend vlagwerk van
de assisE.ent scheidsrechEers en de aan-
moedigingen van de vele support.ers werd
het een overwinning voor LENS. /V//VO
RAMPONE was de speter van de week en
hij koos BRIAN LINGER als zijn favo-
riete speler.

Efltt-r!r(
SFOflI

Y!§]U'

&.
Brian Linger

Het
mag niet lukken meÈ de voorwedstrijd. Àfgelopen
zondag_ was heE Engelse E.eam aanwezig, maar nu gooide
de regen roeE in het eEen en zodoende speelde LENS D1
geen voorwedsÈrijd Eegen heÈ zeer aEerke Engelse
Guilford F.C. .faÍnmer, want wij houden we1 van een
parEijEje 'kick and go'! !,

Na veel gebel werd er Èoch de speler van de week
gevonden en dat werd CHRIS SCHAAPVELD. cnr is
speelt l inks /recht.sbàck en is , vofgens zijn teider,
een echE bijEertje. ,fe komt hem niet voorbij en_is
zeer goed meE de sporE 'voetba]' bezj-g.

Àls zijn favoriete speler koos híj BRIAN LINGER. ta
de speler is populair bij de jeugd

van LENS DL is bekend daE de Eraining en coaching
worden verzorgd door het bekende, of liever gezegd,
het beruchEe duo v&v. Hoe heE coachen ging kon de
toeschouwers zaLerdag aI aanschouwen. waÈ zit die
Iederen bank lekker hè jongelui! Toen we ook nog in
een verslag lazen: ',ENS D7 is BACK nu de supporËers
nog' waren wij benieuwd naar deze wedstrijd. Helaas
het kwam er nieÈ van. volgende keer beLer zullen we
maar zeggen.
Í{ij bedanken natuurlijk weer de selektie, t.rainer en
leider voor hun immer spontane medewerkingl ock nu
werden de foto's beschikbaar gesEeld door HAFO
FOTO en VIDEO.

de Íedaktsie

t
ffi

H

Chris Schaapveld
&.

Brian Linger

-4-'deLENSREvUE' sluitingstijden op zater- en zondagen: KEUKEN 17.00 - gAR 18.OO uur

ii T,i



adrElrak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook: CANON digitate lotokopie
in kleur!

voor mailinggemak,

Direct Mail

{

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)359o707 Fax(070)3295168

Uw ver rou.a,de acires voor hel vollèd U ver\./eíliè11 vall u!,/ ntàrhngs

advertende BAR NIEUWS

{

openen

10.00 uur

i
13.00 uur

.KEUKEN

sluiten

openen

10.00 uur

13 .00 uur

KEUKEN

sluiten

ZONDÀG

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 25 oktober

. . . . . . : , Henk en Joop

,renny de Groot en Inge

BI"SPRTNGERS GEVRàÀGD
i:

.:.Henk

BI'ÍSPRINGERS GEVRÀÀGD-

. . Ànita de Bruin en Rina

. Rina

27 oktober

Tinus en Henk

SEeven en Eric

. Rina en Henk

. EI en PeEer

Rina
;

@.J_(B
Voor telefoonnummers: zie de colofon oo oao. í

advcrtentle

I
\

,SUDMEI]ER
ZONWERING

zuiderparklaan25 DEN HAAG tel.z 323 35 62

É

§enioren TAAL
UITSLAG(EN) Urestlandia 6 LENS 3

8 m 22 novembet: klavetjas- en iokdnvonden 'de LENSREVTIE - 5 -
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WEDSTRIJDPROGRAMMA
klasse zaalthuls uit

Ea 28
dt 29
vr 01
di 05
wo 06
lrr 08

okE
okt
DO.tI
nov
nov
nov

20.00
zz . vtJ
21.00
22 .00
19.00
20.00

38742
4L678
4Lo23
41686
41027
39791

Exhes 1

Noordzee 4
I.ENS 3
I,ENS 2
LENS 1

- LENS l
_ I,ENS 3 -

- LENS 2
- Halve Maan 2

- vcs 2
- MFC 1

Lipa
HouErusE
Bl inkert
Oranj eplein
oranj eplein
0ranj eplein

,f . veimeer "

eigen scheids.

À. Èlooij man
J. Ras

' OPSTELLTNGEN en L\GGiNG van de SPORTHALLEN ziin BEKEND.'

s nEoren AT RDa G

UITSLAG(EN) JÀI HÀNUMAN 1 - ;LIENS1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

3 1

za 26 okt 14.30

za 02 nov 14.30

za 09 nov 14.30

BIJ afkeuring :

TRAINING ,

VERZAMELEN ,

LENS 1 - MÀRINE 1 18641 n.n.

HPSV 1 - Í,ENS 1 . 33672 R. Plante

trainen o[l 12.00 uur ,/ verplJ.cht àfbellen bÍJ ntet koEen -ËraLEeÍ.r !t

deze beginE om 2O,OO uur. Dat wil zeggen, zowe] maandag als op l-
woensdag om 20.OO uur OP gET VELD aanwezig zijnl
bij Ehui swedstri j den om 13.30 uÈl I : :' ! ' I'

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
cerard sinke

EEI.
EeI . :

(010)
(079)

52L

s
a

emloremu ND G

80
59

39
85

@

],ENS 1
CELERTTÀS.2
Í,ENS 6
I,ENS 8

wsB 1
I,ENS 3
BTC 3

UITSLAGEN

GROEN WIT '58 6

t-4

5-3

WEDSTRIJDPROGRAMMA

t{anderWde
tVeenqie #*r*mHms

Zinkuetl 27
254+ ÉC Den Haag
Tet.t O7A-1667114
Íax; OIA-16751?!

Zoetarmeer
Tcl,. O79-l6lO23l

huis uít w-nÍ. sc teÍ velddatum tiid t

zo 27 okt WESTLANDIÀ 1
I4IESTIÀNDIA 2
]JENS 3
POSTÀLIÀ ?
POSTÀLIÀ
ORÀN']EPIEIN 3
SEP 12

r.4.00
11 .30
11.00
11.00

r.2 . 00
10.00

],ENS 1
T,ENS 2
IJENS 4
LENS 5
LENS 6
LENS 7
LENS 8

vriends.

N.N.

uiEgesteld

BEKER N.N.

2

stuhingstiden op zdter- en zondagen: KEUKËN 1?.00 - BAR 18.00 uur-6- ae rcrusaevue'



,:,,r

BIJ ALGÈHELE AFKEIIRING :

OPSTELLINGEN
. LENS t I /Ítt 3 2

- LENS 4 t/n 8. :

AFSCHRIJVEN

5556
tzit -

9121
9383.
10436
.t2L5i1
13604
467L7

14.00 uur Schevèningen 1
11 .00 uur SchevenÍnqen 2

zo 03

WESTI,ÀNEIÀ
POSTÀLIÀ
ORÀNJEPLEIN
SEP

EOlI sw1
IJUGDUNUM 2
IJENS 3
GDÀ 5
DUNO 2
IÀAKM. 6 "
QUrCK 11.
IJENS g

I,ENS
Í,ENS
],ENS
LENS
tENS

- . LENS, 1''r
- ],ENS 2 ,,
- GDS 3
- LENS 4
- ],ENS 5
-. LEN§ 6 ',,

-, LENS 7
- GDCPH 3

zuidwijk
Plugge -

Se!vmangal
Wi Ilems

r.4.. 0 0
10.30
11.00
12.00
11.30
12.00
14 .00
11.00

50
08
30
16
33

15
10
t7
84
03

38
24
49
97.

,J.
I^l..
M.
P.
N.N
N.N
N.N
N.N

(070
(070
(070
(079
(070

66
34
55
36

2

I,ENS :1
LENS 2

,a-r 'r'tl{ i"

TfrAININGEN NIET GESELEKTEEBDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

325

worden door de Erainers bekend gemaakt
als bekend

4
5
6
7
I

A. de Groot
w. Heijnen
F." sekeris
R. Scholten
z. Gvlrgör

Naaldwij k
Was senaar
2e gedeelEe
DelfE

: (070) 345 10 88
: (0174) 41 81 49
:05546731 54

te]
te1

e1
e1
eI

346
32 3
361
390

È
t
E

kontakÈpersoon

L I G G I N G VA N D E. T EBR EIN EN

Seniore! zondag r wil HeljneÍr ; TeI
Oerard v.d. Klel.j - Tel

wedsËrijddag 'l: BerÈ víerlLng - TeI

Hoge Bomen
Groenedaal 11
zuiderpark
Tant.hof-zuid

tel.
te1.
teI.
tel:

(0r741 52
(070) 324
(070) 389

"(015) 25r

t, ooGcETUtGEN scHRlJvEN door PÀt L v.d. STEEN

Een 1-4 nederlaag voor r,ENs maar Eoch ......Het verÈoonde spel en geen
rode en gele kaaiEen geeft ons verErouwen in de .toekomst.. IJENS ..dicteerdé
groEe deLen het. spe1, maar wsB counterde wel heel erg knap en wisÈ
bijna een 100t score te behalen v.w,b. heE benutten van de kansen. Ook
LENS kreeg kansen maar heÈ geluk liet ons helaas waE in de steek.'''.,
ondanks de te'.ruime nederlàag kan LENS teruglijken op een goede wed- -strijd. DoelpunEenmaker van LBNS was Rick Hup, die een corner van Dave

LOTERIJ LOTERIJ LOTERIJ1LOTEHJ LOTERIJ LOTEBIJ .

Dankzii een fàhEastische hoofdprijs, een weekendverblijf
SERVICE uit Bleiswijk, en ook dankzij de behoorlijke koop
was er weer sprake van een prima loterij.' '

De volgende prijzen wachten nog op de gelukkige winnaars:

- spaarpoE 3Y3
- zwaan meE p1anE ., ' ' ' 88
- beertje in sneeuw 139
-, bierglas met sErandkussen 563

, . - :. .;- , .

winnaars kunnen zich melden bij Kees Lut. of ondergeEekende:
de medewerking. .

i

in de Àrdennen via SECOND HOME
Iust. van de VVSB- support.ers

,ir

Iedereen rgeer bedankt voor

LOTERIJ LOTERIJ LOTERIJ LOTERIJ LOTERIJ LOTERIJ

8 an 22 novemben klaveths- en tbkeíavonilen Ao LENSREVUE' 7-

+



D E aI Nit s

19'30 uurT R A t N t N G : vtiidagavond van 18'15 uut tot i

A F S C H R lJ V EN : Kristel Mins tel' : IOTO) 397 54 59

UITSLAG(EN)

WEDSTRIJDPROGBAMMA DAMES

v R rJ ::-./
14.00 LENS 1

zo
zo 03

okÈ

llO!, SCHEVENINGEN 2 L7622 C. de Bruin 13 .00

door: Érlcilta 'en MariskaDE DOORGEEF PEN

Daar sEonden we 'dan me z'n aI1en om 12.30 uur op LENS. Maar waar was

Edwin?? Eindelijk kwam hij en oP naar SVIV.' Daar sras het fI uiLsignaal. Na

een vrije .traP in de 1e minuut. gEonden we a1"meÈ 1-O achEeÍ. víe Probeer-
den nog -terug te knokken, m'aar daE lukÈe nieÈ. Daar kwam het 2e goal voor
S]rl,v (was heE riiet. een beet. j e buiEensPel?). we.

de 2e he1fE weer een doe
gingen dë rust in met een
tpunE voor SVLV. we waren

3 -O achÈéÍstand. rn de 1e minuut van
we1 wat sEerker geworden toEdaE Manuela een schoP tegen haar hóofd kreeg. ÍIse ging

naar de schèidsrec hter, maar tiet. hie1p nieE . Toen I19e, Íolgens de scheidsrechter, een

grove overtreding màakte kreeg zij een ge le kaar!. HeE was een mindeï Ieuke wedstrijd,
want we verloren met 6-0. Toch hebbeí we gèede kansen gehad. volgende keer beterl

De schop t"sur'h"t nooia .'.n Manuela bréer to'èrr.ierlg! 1S":-9::-Y?IIu?lt:- t" néi ' " ,' ;

Ii"róIííri -Ëàn"iàÈeurae .àn'"àp iiàr,te ner"",ischud.lins. voetballen is er voorlopig even.

Irrfí@ VAN HET JEUGDFRONT

telefoon: 06 54 64 5767

HooÍdleider D-ieugd:

HooÍdleideÍ - - F-ieugd: Ruud van.Herp.
teleÍoon: 367 98 58
b.s.s.:.06 53 48 40 50

ALGEMEEN KONTAI(TPEBSOON en ' ' i ' ' ''
ijooàÈiar. A 

"n 
B ieugd:-Paut van deÀ St€en, Chopinstraat 103, .2551 SV Den Haag, tel' 397 01 54

Hoofdleider C'jeugd: RutidVóreecken. 
telefoóní 391 04 89

Harry ter Linden

.telefoon: 06 52 706 1 56

oofdleideí E'jeugd: Leo StraubH

Afbellon voor de wedstriiden: zo snel mogeliik, doch uiterlijk de avond voor de wedstriid :

tussen 18.00 en I 9.o9 uur, bij dè desbetreffende hooÍdleider"

Aíb len tlaini
VÍaq en/orobl en: bel in eerste instantie de hoofdleider opl

.lnuiterstenoodtiogopdedagvandewedstrijdopLENS,telefoon366l314
(zaterdags vanaf 08.00 Uur en dooÍdeweeks r 30 minuten, en niet eerder, voor veÍzameltiid)

nqen: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 l4

.4{cs++t+jÍ,+t9!-.?..-8.-el-qii.Iyiilgl..9P.-19L-e#P.9..11s..-0--8-,LL.sltt..L'u-el-a--"-.-!E!!.9:eLÍs'l'-t ir#liiÍr {070) 367 05 22

I .,'LI;

-8-'teLENSREvUE' sluittngstiideà oP zateÍ' en zonddgen: KEIIKEN 17.00 .- 
BAR 18:0! 

'r-ut

.t



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

elftal aanvano teqenstdnder uivthuis veld/terÍein sam. LENS

ÀL 25 okt 14.30 Delfia À1 Èhuis

TRÀININGSDÀG op
Groen wiE'58 81
Bradon FC E}I
RI(ÀW 82
t'íherwell FC 82
RKÀT] 83

TRÀTNING9DÀG oÍ, LENS
Sparta BvO C1 Èhuis
Bradon FC C1 Ehuis
Scheveningen C1 uiE
Bradon FC C2 Ehuis
TRÀININGSDÀG OP IIENS
vit.esse Delft. C3 thuís
TRÀININGSDÀG op I,ENS
RKAW C4 Ehuis

HouErusEweg
. v3
zle kopy-. v3
zle kopy

. v3

Kas Ee lenring/IJ', dam
TanEhof-Z/De1fÈ

v 3 ...
LENS ....'...
Kaste lenring,/L' dam

, zlekopy,.,
Tanthof-Z/DelÏt'.'
. zLe kopy
Tanthof = Z/De1ft.
Tanthof- Z,/De1f t.

v2. ..
Tant.hof -zlDelft
TanEhof - Z/DeIft.
TanEhof-z/DeIft
Tanthof-Z/DeIft

v1 r.,3 .30 .:

1B

;à

10 .00
11.00
19.00
14.00
18.00
14.30

Í,ENS
. thuis
. thuis
. uic
. Ehuis
. Ehuis

25 okt
26 okt.
28 okt.

okt.
okt
okE

09.30
10.00*
18 .00
L2 .45
17.30
14.,00

(auto)
.:

kopy
1
2

zL

koPy
1
2.

zíè

v

e
v

v1
v3

3

25 okt

26
30
26

26
25
26

Kastelenring/L' dam

koPy

v
i€

D

D2
D3
D4
D5

*c 2

C3

è;

25 okt
26 okt
28 okE
26 okE
26 okE

09.30
11.45
18 .00
09.,30
16 .45
09.30
10.30
09.30
L2 .30

09.30
08.30,
16 .45
08.30
07 .45
09.00
18 .00
09.45

(auEo) *

(auEo)

(.iut.o)

( autó)
(auEo)

(auto)

(auto)
(auto)
(auto)

26
28
26

25
aÉ

okE
okt
okE
okt
okt
okt
okt
okt

10 .00
13.00
19.00
10.45
17,30
10.00
11.00
10.00
13.00

09
09
09
18
11

.00

.30
-00
.00

RKÀW D2 ,

Vitesse De 1ft
vcs. D4 -.
ZTIIEI|I- PILM eE
RKÀW D4

1 10.00 TRÀTNINGSDÀG op LENS
09.30 DEVJO D1 Ehuis
17.30 .Bradon FC Dl thuis

uiE,
D3 ui t.
., . ' rhuis

SI,ÀÀPFEEST
uiE

auto)
auto)

ok t.
okt

25 okb
26 okt
25 okt
26 okt
26 okE
26 okE
26 okr

okE

E1 10.00
08.45
10.00
08.45
10.00
09.30
10.00

.,09

.o7

.'09

. 08

. 09

. 08

.30

.30

.45

.45

.00

TRÀININGSDÀG op I,ENS.
ViEesse DelfÈ E1 uit '.'
TRÀININGSDÀG op I.ENS
ViEesse Delft E2 uiÈ
viEesse DelfE. E3 uit
vitesse Delft E5 thuis
viEesse DelfE. E7 uiE

;à
E4
E5

F1
F2

F4
F5
F6

26 okr
26 okt
26 okE
26 okt
26 okE
25 okt

08 .45
08.45

11i . 00
09.30
11.15
11.-15

Vit esse
viEesse
ViEesse
vcs F3
vcs F4
vcs F5

DeIf
DeIf

l"'.'
.:

uit
. riit '
uít

tshuis
Ehuis
thuis

07.45
o7 .45
09 .45

EF1
tF3

v2
\I)
1r 't

09.00
10.45
10.45

r - BEKER VOEltsÀI, (leas de koPy verderop ln deze [ENS:revue)

SCHADUWPROG.RAMMA
Bij indiwiduele afkeuring gaan we in principe gewoon Erainen op de verzameltijd van het
wedst rij dprogramma. EchÈer blj alqehele afkeuring van het kompet itieprogramma werken we
een alEernatief pÍogramma af. wé wervrachten dan alle spelers en natuurlijk ook de
leiders op ondersEaande t.ijden op. LENS met bij zich: sportkleding, Erainingspak,
voetbal- en sportschoenen. Er zijn vele alternatieven denkbaar zoafs voetballen in het.
zuiderpark, op heE strand,verhard op Kwiek sporE,in de zaal (aIleen voor E- en F) of
coch ergens een wedstrijd spelen op een goed veld of op het kunstgras. Gewoon overal
rekening mee houden en komen hoor. .

SCHADUW PROGBAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD voor 26 oktobeÍ ,

elftal vanq tallenstandet veld/tenein K LENS

A1 82 en 83 13.00BI
L/
L/
t/
E/

D1
E1
F1

12.00
11.00
r.0.00
11;00

trainen
Erainen
Erainen
Erainen
trainen

L2 .45
11.45
10.45

,09.45
10.45

c4
D5
E5
F5

'de LENSREVUE -9-

m

m
m

m

8 en 22 novembeí: klavoths- en tbkeravonden

IJENS
IJENS
I,ENS
I,ENS
LENS



AFGEKEUBD (lF NIET ??

Bij E;ijfeiaèhÉig weer kuínen spelers vànaf 08.OO uur naàr LENS:Èe}1eí.: i

,.i. 36Z O5 22 len nergens anders heen) of heÈ voetballen doorgaat of niet. Moet

je voor 08.oo uur verzamelen dan heefE be1len geen zin omdaE we dan n'og niets
$,eten. Kom dan maar naar ]JENS toe. -\, .-.,'l

,i
spelersdienaog.oouurmoeEenverzamelenkunnenookbijcwijfelachtig.weerde.Iv
aanzetEeÀ en atstemmen op iNnOtUUfS. Via t.e1eÈeksg pagina 603 laEen ze daar vanaf
ËiöË"àéi' oólaÉ-u"t ae af'keuringen zien. Moselijkheden zijn dan : . . i,

CÀTEGORIE ÀI

CÀTEGORIE B:

CÀTEGORIE C.

CÀTEGORTE D:

h.tet vau toepa66lng voor IJENS

c1(re divisie C-junioren)
j unioren)
pupillen )

82, 83, c2,
D'

(promot ieldegradat ieklassen
(promoc ie/degradat ieklassen
(reeksen j unioren)
(reeksen pupillen)

rtl

c;,
r.lB

B1
D1
c4
F6

zí7Il eÍ individuele afkeuringen.dan wordt heE 
- 
thuisspelende elftaI genoemd rqaar diE

o.idr alteen voor LENS À1 È/í C4. In diÈ geval dienen de spelers van D1 t,/m F5 Ee

Ëelten naar heE nummer 367 05 22 Ge r,ENs - afkeurings l ii n) . " .-
!i .-,

Er iS nOE een mogelijkheid om te informerèn naar afkeuringen en dag is via de
afkeurinls1ijn wàn dà Haagse voeEbal Bond t.w. telefoon: 06-35015090

!I! SPEEL JE LAA"T ..... BEL DAN OOK LAAT !!!

,...BIJZONDERHEDEN,
. aanwezig van de jeugdkommissie op zaEerdag 26 okEobe!

.'. I I H, ter Linden, L. Straub en B' vlerlLng

Iees ondersEaande kopy eens goed door.

is,de kontribuÈie. al beEaald ? zo,nieE, doe dit dan voor eind oktober, I

#

*
§

*

*
*

*

vragen/opmerkingen neem dan 'a-avonàs :<dncakt op met de hoofdleider. Doe dit
uii -ro6.ï.e'.r. Euésen 18.00 en 19.00 uur. Nu gaac vaak de Eelefoon nog na 22.00

""i. oit is echE niet de.bedoeling.' . j :

geen Eraining voor 82,83 en.de, keepefs op maandag 28 ,9ktobqr. LENS Àl' Eraint
dan om 20.00 uur.

opsEellingen aIs vorige week met uiEzondering van:,

. Duran

.oémea ''j ",

Este geschorsE wegens niet opkomen)
. walravens
. Letsch r:'
. Kul
.Habibi . .

- chamman

0
0
0

LENS A1
IJENS 81
IIENS 82

' LENS
LENS

MEE.F
zonde R
zonder' R
' . (de 1aa
zonder . . K
zondex M

zonder Y
met ' 'H
zonder G

0
0
0
0
0

R:
s.

G.

I.JENS
LENS
I,ENS

D2
D5
E1
E3
E5

O .. LENS F5 v.d.' Berg, N.'Gielen; Pt. de 'èróen,'
Toprah, À. !.]iltemse, J. ['Iillemse

Chamman (afgebeld), t"t. xaràbocek,
Rijkers, R. Rijkers, F. Staas, M.

Kock) ,M: Peereboom,
Ieider: C. Gielen

M, Michaloliakas,
. Ieider: M. Karabocek

D.'I

0 LENS.F6 E. Kocak,
SEaas

ï

;; ."
RATNINGSDAG MET HFC ADO DEN HAAG >>>>>> op vrijdag-'2s oktober verwachten
wij de volgende Eeams Om 09.30 uur op LENS voor een Lra iningsochEend meÈ trainers
àn'"oàf"r"-r"n HFC ÀDO DEN HÀÀG: LENS 81,C1,D1,E1 en E2' Naast de spelers,
;;;-Ë; à; keepers van bovenstaande teams verwachten wij ook de keepers van: >>>>>train

: 10 -. ,a" uusazvut, stuitingstiirlen op atoft en zondagon: REUKEN .17.O0 : BAR 18.OO uur



>>>>> LENS AL,BZ,C2,C3,C4 en D2. Neem naasE je eigen t.rainingskleding
trainingspak en badslippers ook een ]unchpakket mee wanE. er wordt ooÈjullie getraind met jullie'eigen trainers. veel plezier.

lFEENTRAlNlNG>>>>>opmaandag28okt,oberzijnervierwedstrijdenopI,ENs.lL! Hierdoor komen we kleedruimEe te kort en daardoor vervallen de onderst.aande

- 
Erainingen: LENS 82,83 en de keeperatràl.niagen. De keepers Erainingen (À1 E/m F6)

worden nu gehouden op WOENSDÀG 30 oktober van 18.00 uur tot 19.15 uur. LENS À1 trainE.
wel maar ju).lie beginnen àeze keer om 20.OO uur.

D EKERVOETB\L ,rr» in dist.ricE west ÍIr waarvan wij nu aeer uit maken ir:.igen
fD ,+j Ee maken met. bekervoetbal voor aIle Eeams. De eerste serie wédsurijdep. welke;-:- 82,E}3, C3 ,C4 en D2 t,/m F4 tot nu Eoe speelden, waren naasÈ heL beki jken van de ,

sEerkte van de teams voor de herindeling, ook besÈemd a1s eersEe ronde van het
bekervoeÈbal . De winnaars van deze eersÈe reeksen.gaan door nàar de Èweede bekerronde.
Welke Èéams van LENS doorgaan horen jullie binnenkorE. LENS B1,C2 en Dl starten op 26
okEober met hun bekerwedstrij den. zij .zijn .ingedeeld in poules vari vier. De winnaars
van deze poules gaan door. LENS C1 is aI door naar de t.weede ronde omdat zij in de
hoogste landelijke klasse speelt. Wanneer de volgende ronde-gespéelC gaat vrorden is nu
nog niet. bekend. Meer nieuws E.z;E. via. de LENS-revue

lÀ ROTE KLUB AKTIE >>>>> afgetope., ,ut..dug kwam er gelukkig aI heel veel geld
\l pin1e1.-Keurig. hoor. Èen aantal ópelers heeft_ echr.er nog toren of het geld in huí

-beziE.. 
Doe de komende dagen nog even. goed je best en probeer zaEerdag a.s.

allemaal de ontvangen envelop (dichEgeplakt) in te leveren op ITENS. Pas als wij alles
binnen hebben kunnen wij berekenen welke vler spelers er in de prÍjzen zijn gevallen.
De.te winnen prijzen zijn / 150.- '15,-../ 50,- of 25.-. volgende.week. hopen wij de

D LESSURELEED ,rrr> Rahied oemed vàn LENS 81 heeft IasE van Len wond op zijn been

fJ welke maar__niet dicht wi1 gaan. Àbsolute rusE is nu voorgeschreven door de: huisarEs. Hoe lang dit gaat. duren is vooraf .nieE te zeggen. Hopelijk niet te lang
want Rahied voetbalt. wel heel erg graag. Marlon LeEsch van LENS D5 heeft z,n vinger
gebroken. Gips dus en nieE voeÈballen. Kevin walravens van IJENS D2 moet een operaEie
ondergaan..Even uiEgeschakeld helaas 

. 
.. .,..i , . 

.1.

'lt OURNOOLOVERZICHT (VOORLOPIG) >>>>> in ons klubgebouw (Ín de hal naast he!
I dames-toiIeÈ) hangE. vanaf deze week'eèn voorlopig t.ournooi - overzichE. voor onze ,À jeugd. ook de pfannen woor de reisjes. staan hièrin opgenomen. Regelmarig zai àeze

lijst worden aangepast. Noteer deze data alvasE en natuurlijk houden we deze daÈa vrij.
Na 1 ju.ni stop-pen we pas me! heE._ vaetbal len. ' 

.

de LENS-revue

inclusief een
's-middags doox

u I en uers
UITSLAGEN

nt ag e

LENS A1
LAKI.IÀ 81
LENS 82
LENS 83
LENS CI
Quick c2
HBS C4 '
LENS C4
LENS D1
cromvliet D1
LENS D3
HBS D5

- GDÀ À1
- IJENS 81
- ,PEC DH 81
. RÀS B1
- Excelaior
- LENS C2
- IiENS C3
- DHC C4
- HBS D1
- LENS D2
- l,akwa D3

R

- IJENS D4

LENS D5
LENS E1
LENS E2
BMT E3
Cromvliet E2
LENS E5
HBS F2
CrornvlieE F1
LENS F3'
LENS F4
LENS F5

0
1
5

14
0
2
0
7
.2
0

10
0

I - *0

9- 0

7- 3
3- 3

13- 1
r_t - 2

-3
-6
-6
-1
.. 4
-4
- "1 I
-6
-0
-0
- 11,'

DT'NO D4
RKÀW E1
Lakvra E2
LENS E3
LENS E4 ..

GDÀ E6
LENS F1

cromvliet
RVC F5
I,ENS F6

lay-out / graÍische vormteving:
' . C.l. Alting en A.C.r. MiÍtenburg

verïrerklnS: .. .. woènsdagochtendkÍub
realisatie

oplage ....5óO

LENS-huisdrukAerii
T. van Zilftout

Íeproduktie:

E en 22 novembeÍ: klaveias- dt iokeruvonden 'de LENS4EVUE' - 11 -
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U vindt bij oÉs
€ëhpÍfiïrà . "- -

ingespeeld
team

Ràbobank
Den Haag en Omgeving -

VERSLAGEN

noot redaktie t sorruníge versTagen rvalen '
echt Ëe Tang en zíjn door onsi
confom de afspÍaak ingekoÍt !
À1}e goede bedoelingen ten
spijt, maar er is echt geen
ruimEe voor andere analyses

van andere wesErijden! Hoe goed ook be-
doeId.

QUICK C2 - LENS C2 (2-4) dcor-???

. voor LENS is diÈ alÈijd een moeilijke te-
genstander, maar in de 1e helfE had Dogan
een hoofdrol. UiE een prima coTnbinaLie'
scoorde Roddie O-1. Het 2e doelpunt viet
uit eeh corner die door Dogan ineens in
het. doel viel (dit zijn pracht.ige momen- '

Een). Binnen 15 min. was heE. via een pe-
nalty gelijk. via een prachtige voorret. ''scooiaè Raugel een prachtig doelÉÈnÈ (2-'

, g). oe 2e helft'vras een rommelige parcii',
- v.raar Q. de besÈe kansen mistte..Door goed

doorzetten van LesEer werd het. 2-4, waL
Eevens de eindsEand $ras. Leo provisiat.

r,ENS C4 - DrrC C4 ( 7 - 6) í door OMAR (sDits)
* = werslag leEEexLijk overgenomen. Prima
verslag Omar !

' ) a ..,,',
Deze wedstrijd was moeilijk. De 1e helft
was het glecht. Maar de 2e.heIft. ging. het.
beter, Maar r're hadden gewonnen met 7-6. fk
moesÈ de 1e helft eruit. Maar de 2e helft
erin. Ik heb gelijk drie keer gescoord.
Tarik 2 en Imraan 1 en Freddy schoot het'
kijhard en was een doelpunE..Hij was ook
de aanvoerder. - ^'l

LENS D1 - HBS D1 (2-0) door JOEP

IENS Dl is nog óngeslagen ià de compet.i- '
tie. Tegen DSO, DWO en Lakwa'moet nog ge-

: speeld worden, maar de uitslag en meE name

- het spel in de eerste helft van het duel
' tegen HBS geefE de toeschou[,er hoop vo-or
'-'de nog Ee spelen duels. De te helft ken- i
. merkte zich door goed colrl]3inaE ievoeEbat .' 'i

. Het 1e doelpunE liet even op zich wach_ten,
maar vincenc wisÈ de. overigens zeer goed
spelende keeper van HBS, uiEeindelijk ha]-
verwege. de Ie helfE Ee passeren. LENS had

. nog wel even een benauwd moment toen één
van de HBs-spit.sen door de tot nu toe aI-
tijd goed functionerende vérciediging van
LENS heen brak en aIleen op. de'keeper af
ging. PaErick wist met een mooie reflex de
ba1 met. zijn voeE Ee sEoppen. Over de 2e
helft. kan heel korÈ geschreven worden. Het.
duurde het nog vrij lang voordat SEephan
K. vanuit een vrije trap in een keer de

_ baL achter de.keeper in het net. schoot. Ik
'weet zeker daE velen meE mij,- genoten heb-
ben van heE spel. De e.redstrijd Eegen Quit-
ford FC ging ats gevolg van de regen he-
]aas niet door.

LENS D3 - Laaklsd'artLer D3 (10-0)
door GUUS n OORT sr-

, adveÍentie

!:
Een.woord aan aan alle ouders. Houdt er

,'rekening mee dat aLle leiders, Erainers,' barploegen, redaktie e.d. allemaal vrij- r-
willigers zijn. FIij proberen heE iedeieen
naar de zin Ee maken op deze veÍeniging.
l4aar verwachten weI medewerking van alIe''leden en hun gevolg. s.v.p. bijtijds af- '
bellen, en op Lijd zijn bij trainingen en

''wedstrijden. Tijdens de trainingen wiLLen
wij .de guders .nieE meer langs de l+jn zien
staan, dit leidE de spelers en trainers
Eeveel af. Ook maakE het een zeer rommeli-
ge indruk, en is heE voor de Erainers
moeilijk overzichE Èe -houden op spelers en
mareriaal . ...!

Bij voorbaaE oank, de. t:lT"r" en leiders. Op een 5irachtigè herfstdag ro1t. D3 r,axwa ,

op. Een door de EegenparEij gekeerde ba1
van Ranno peert dhr. Schild ,lr in de re-
bound erin (1-O), Uit een scrimmage scoortVoor deze: Hoofdleider Ruud van Heïp'
Ranno (2-0) , 2 min. IaEer. In de laatsEe

sluttingstitAen op zatet- en zondagen: KEUKEN 17.00 - gAR 18.O0 uur

.(
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minuEen van de 1e he1ft. is er zowaar een
uitbraak van LÀl(wÀ. Door aÈEent uiElopen
van keeper ,feffiey kan LENS overnemen en
volkan scoren (3-0). In de Eweede helft.
onderneemt Ranio een onweersEaanbare rush,
bedienE Khalid, dÍe afïondt (4-0) ' En weer
ging het hard: Volkan (5-0), .Eddie (6-0) ,

cuus (?-o), Ranno (8-0) . In de }aaEste
minuten pikt. Thierry zijn goaltje mee (9-
o) en smaakt. Rietish het genoegen 10-0 af
te drukken..ook: Philipe, David en Mark"
hielden de nul op een geweldige manier.
Toch een kritische nooE: a1s de linies
(verdediging, middenveld en voorhoede )

beEer aansluiten, spelers elkaar nieE in
de weg lopen ("niet met z'n Eweeèn!"), waB
zou dan de uiEslag zijn geweest ?

IIBS D6 - IENS D4 (0-11) door HÀRRY

Deze ereek was HBS aan de beurt, en daar
zijn ze achtér gekomen.' In de.1e helfE was
het nog een beetje afEagten, maar HBS

kreeg nieE dg kans èm ovèr de middenlj-jn
Ee komen. Na ongeveer 10 min. kwam LENS op
O-1 en O-2 enz enz. Er werd weer zeer goed
gevoetbald door onze heren maar ik moef.
wel zeggen daE we weer geen tegenstand
konden verwachten. Dit. is heE nadeel als,
je te laag ingedeeld benE' EindsEand van'
deze r,redstrijd werd tensloEEe nog 0-11. En
vrac. Eoch we1 veïmeId mag worden is, dat -'
als er een speler ziek of geblesseerd is "
hij ge\^,oon naar de wedsErijden komE. kijken
van zijn elftatr. À.s. vrijdag gaan we
eerst 's-avonds zwemmeri,'fiIm kijken,- '
spellet.jes doeh en slapen op LENS. En dan
spelen we zaEerdag de rriendschappelijke.
wedstrijd Eegen RKÀVV D3.

l ,.r,?.

IJENS D5 - DI,NO D4 (7.0} dOOT '],E]DER RÀM

fouEjes (verkeerd ingooien - uiÈverdedigen
door heE midden) kon C. goed gebruik maken
van de .door ons geboden mogelijkheden..
Maar door weer geconcentreerd te spelen
kwamen wij zelfs op een 3-2 voorsprong..
Door een vexkeerde terugspeelbal kon C. op
gelijke hoogÈe komen. De mar van de wed-
strijd was het hele team. Donderdag a.s.
hebben rtij een exEra training van 14.00
ÈoE 17.00 uur. Na afloop een kleine ver-
rass ing !

LENS E5 - GDÀ E6 (7-3) door Ruud

Ik heb nog even sEaan kijken bij onze 85,
en zag daar een frisse partij voeEbal .

,Jultie.Ieider E---§ebeh, vroeg mi j dit
stukje E.e schrijven. wat was dit Eeam van-

' daag geweldig, er werd door iedereen goed
gevoetbald, het was een genot om te zien
hoe jullie samenwerkEe. DiE team was van-
daag ,een echt Eeam, jullie vingen elkaar
op, er werd goed overgespeeld, zelfs de
ouders waren a1s vanouds fantasÈische sup-
porters, en wisten jullie op enthousiaste

.-wíjze aan te moedÍgen. spelers en ouders
bedankt voor deze prachLige middag, namens
ju11ie leider.

EBS F2 - IJENS FI (3-3) door RUUD wan HERP

weer vroeg uit de veren, snel een bakkie
1eut, en dan wegwezen. Op heE HBS Eerrein,
geen sleutel aanwezig van de kleedkamer.
Snel omkleden, en voetballen. Een pot vol
spanning en sensaEie, via een vrije Erap
van Rodnev namen wij de leiding. MaaE HBS
kwam aI snel gelijk, in de 2e helfE kwam
HBS op voorsprong, al snel stonden Í,re 3-t
achEer. cetukklg stond,Ed!Ëh weer in-het
doel,. a1s een leeuw stond hij weer te kee-
pen, gecoachE door Menno À., na een goede
aanval wari TTENS, vrist ÀLfi een mooi doel-
punE E.e maken, 3 minut.en voor Eijd mocht
l,ENs een corner nemen, Rodnev schoot hem
via de tegenstander in het doel (3-3). De
laatsEe minuten stonden wij langs de lijn
meE gierende harEkleppen. Dit hele Eeam
had een grandioze presLatie neer gezeE.
Klasse mannen ! !l

P.S.: DÍE is een verzoek van 3 supporters
met 'hartklachEen' aan de spefers om vooÍ-
taan geLíjk voor de winst Ee gaan en niet
de EacËiek van ju77ie Teider te gaan spe-
7en. Dus nieÈ eersË i-7 achter komen en
dan in de Taatste minutdt 3-3 gelijkspelen.
AlvasE bedankt! ,longens àeÈ riras een
WERELDWEDSTRTJD I !

,Cronvll.et Ft - IrENS F2 (2-21
dooï S. OTTERSPOoR

tÍachEend op Romano zijn wij t.enslott.e meE
7 man naar C. gegaan. TÍjdens he! omkleden
hebben wij de Eactiek besproken. In de 1e

onze jongens hebben goed de smaak van heE
winnen te pakken (nog steeds ongeslagen) .

Het. was een zeer verdi ens t.elij ke oterwin-
ning op de sportieve jongens van D. die
niet opgewassen waren tegen de technisch
goed spelend LENS. HeE spel speelde zich
voornamelijk af op de hel!È-van D.'. Onze
keeper had weinig te doen, toch hield hij
een paar goede ballen Eegen. P.s.: mis-
schien hebben we de wolgende keer minder
wissels, zodat iedereen aan zijn Èrekken.
kan komen.

cÍoEvllet E2 - LENS E4 (3-3) door LEO

Gezien de stand op de rang.lijst was al
duidelijk dat dit een gelijkwaardige Ee-
genscander zou zijn. Dat. bteek EÍjdens de
wedstrijd dÈs ook Ee zijn. Van beide kan-
ten werd er goed gevoetbald. LENS had ieEs
meer balbezit en bleef goed op positie
voeEballen, zodaE de tegensÈandër minder
kansen kreeg. Al1een door een paar kleine

8'm 22 november: ktaverias- en Joksavonden 1ta LENSBEVUE -, 73 -



helfr werkte het niet zo en bleef heE 0-0.
ÀlIe spelers toonden een -sterke inzet te-
gen het. st,erk verdedigende C. In de rusE
nog maar eens gesproken met de jongens en
zie C. werd in heE nauw gedreven. Toch

- kwamen v.re 2-O achEer. Door goed samenspel
werd heE uiteindelijk 2-2. Iedereen heeft
genocen van deze wedsErijd. GEFELICITEERD
jongens! Graag a,s. zaterdag Íreer al1emaa1
optijd aanwezig.

LENS F3 - Cro@v1Let P2 ll2-Ol
dOOT THEA EN ZTYÀ

We begonneri goed Eegen C.; ér werd goed
samengespeeld. ,Je merkt dat de kinderen
vaak komen trainen en goed naar de aanwij-
zingen l-uisteren. Dit zag je gelijk in de

r:.è min, toen volkan scoorde. Olkan, Coglar
en Semi maakEén ook doelprint en. Er werd
g'oed naar elkaar overEespeeld (Yuri, Dam-
jan en christos) . Domenic die net van een
blessure aan het hoofd uerug kwam speelde
één van zijri.betere wedstrijden. De sup-
porEers r,raren tevreden en ook mec de kee-
pers waren we blij - Het gaat echt goed met

I,ENS F5 . LENS F5 (11-2) dOOT EEN MOEDER

F6 is. een team daE deze zaEerdag voor heE
eerst samenspeelde. HeE $ras een heel leuke
wedstrijd, maar de jongens, konden niet op
tegen hets sterkere F5. Toch hebben ze wan
de tegenstander nog 2x de kans gekregen om
te scoren. Heel sporEief van F5. Ik heb
genoten en de jongens ook!

IJENS E5 -.LENS E5 (2-11) door DE REDAKTIE

Oh, oh, oh wat een heerlijke wedstrijd
tussen deze Ewee t.eams. ,fa dat is.genieten
geblazen. veel supportefs..eri ent.housiaste
spelers, leiders en een goed fluitende
scheidsrechEer maakten deze match Eo! één
van de hoogEepunÈen van deze zaterdag.
Goed gevoetbald kanjers. A.s. zaterdag een
echÈe wedstrijd E.egen een echte tegenstan-
der n.1. VCS. VeeI succes! voor dat. rse het
vergecen: Peter Bos (dat is de Erainer van
die HEELE GROOOOOTE jongens) en zljn man-
nen mogen we1 voor ju!.lie cppassen. waÈ
kunnen jullie voeEballen zeg! GRÀNDIOOSll I

\/.,

t\
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DE LENSREVUE

weekhlad van de voetbdvercnigíng LENS

7Ae jaargang, nummer : lO

17 oktobèr 1996
opgericlrt

18 december 1920

LENS

TERREIN en l(LUBGEBOUW ALGEMEEN SEKRETARIAAÏ I(ONTRIBUTIE BETALING

Sportcompl6x "Escamp l"
Hongelolaan 6OO
tel.: (0701 366 1 3 l4

P,F. Grons
RegentesBolaan 49
2562 CN D6n HaEg

tel.: (o7o) 363 54 l8

POST-bank
RABO-bank

336711
129924229

SEKO : soniorsnaÍdsÍino
Senioren 20ndag / zaal
W.J.M. Heijnon, rct.: (07o) 346 | 0 88
G.J. van der Kloij, tol.: (0174) 41 8l 49

RÉDAKTIE:
A.C.J. Mitrenburg, tet.: (0701 321 32 8s
C.J. Alting, ret.: (O7O) 389 98 75

BARKO: rsst6
mw R.P, Bruijstons, tol.t lOTOl 397 97 22

SEKRETARIAA T TOTO/LOTTO AKKO : AkkommodEtiokommissie
W.J.M. HoÍnon, t€1.: (0701 346 1O 88SonioÍ6n Zaterdag

J.c. Ham, rot.: (070) 367 96 87
G. KempoÍman, tel.t lo174l 212602

sPoNso KEN : EKO :'Evonsm6ntonkommisEi6
DAKO : damssafdolinq R. v.d. Hook, tol.; (0182) 521 353

H. Kooyonga, tol,: (O7O) 352 38 84
mw D. van Strion, tol.: {O70} 361 52 OB

m6j. K..Muns, tol.: (0701 397 54 59

JUKO : icuodaÍdolinq
P.J.lvl. v.d. Steen, tol.: (O7O) 397 Ol 54

TRAINERS:
P, Bos, tel.: (O7O) 368 03 62
E.V, cans, tot,: (0701 397 55 59

WIJ ZIJN TOCH ZEKER SINTERKLAAS NIET
(regersn 19 ÍoorulE zÍen)

De concurrenEie is moordend en niet a11een bij het. voetbal. Het. v.,ordE seeeds vroege_r.
Maat' de winkels puilen aI vJeer uiE meE chocoladeleEters , sErooígoed, peper- en
kruidnoten. Nieuw dit jaar zijn de kruidnoÈén gehuld in een chocoladejasje. Heexlijk.
.Ia, die bisschop van Mira weet daE regeÍen vooruiÈ zien is. Het viel wat mensen op daE
wij €r vermoeid uiEzagen. Dat waren we ook. we zijn per slot van rekening ook een paar
'ouwe1ullen'. De werkelijke oorzaak was daE wij te kampen hadden met een jeElag. MeE
wat flappen in de buidel en twee tickets in de hand (van een gul1e sponsor) hebben wij
een bezoek gebracht aan de goed heilig man in Madrid. Ín een prettig gesprek werden wè
heel wat wijzer.. waar wiI1en we nu eigenlijk heen zu-It, u zich afrragen. We zu11en ons

-----------r nader verklaren.

, VANDEREDAKTIE
Lever uw kopij vóór maandag in :

- Redaktiebrievenbus, klubgebouw
- Hmgelolaan g&l, 2544 GG Den llaag

wijzigingen tot maandalavond mogelijk !

I,ITERS'IE INIJVERTERMIJN KOPIJ :
msgndsg 20.00 uur in htt klubgebouw
wedstriidverslagen : zondag 16.(X) uur

e-mail : amiltenb@worldaccess.nl.

FAX : @ll)3zttzts
(z8iter-, zon- en maandag *)

-Kijk'iegeren isi vooruiE zien en daE
zou onze selectie ook eens moeten
doen. Wie de ooggetuigevers lagen goed
leest grossierE men in kaarten. Die
zijn echter nieE Ee gebruiken bij de
kaverjas- en jokeravonden. Nee zij
dienen om langs de lijn toe Ee mogen
kijken. Daarnaast. is het zo daE ook de
EegensEander niec sint.erklaas bl ijkt.
Ee zijn. In Eegenst.elling toE. hem ge-
ven zij nieEs weg. MoesEen wij ook
maar eens doenl I want ook wij zijn .

zeet zekeÍ óók sinEerklaas
nieE. 't'
oh ja, voor daE we het ver:.
geEen. De Sint komÈ ook dit
jaar weer langs op LENS. Dus
kingeren en vroensdagochtend- aI, redAlítieclub oDqelet l.!

;qI 'a, Leusnpvut' - 7 -
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nieuws uit de bestuurskamer
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samenstelling Bestuur
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IA EUWE OMSLAG LENSREVUE KOMT

flrn naru >>>>> volgende week krijgE

-de 

tENs-revue lettertijk een nieuw
jasje. Het verErouwde beeld meE de voet-
baller op de omslag, een onEwerp van
oud-lid Peter FiereE uit Monster daE
bijna een decennium lang diensE heeft.
gedaan, gaat plaatsmaken voor een modern
ontwerp van drukkerij Edauw + .lohannis-
sen. wat de adverteerders betreft blijft
echEer bijna a1les bij heE oude behalve
daE ook hier enkele adverEent.ies in het
nieuw zijn gestoken. overigens ligt deze
revue iedere eeek weer trouw op uw mat
mede ook dankzij deze bedrijven. U als
LENSI1d houdt hier bij uw aankopen na-
cuurlijk rekening mee, ook aI omdat. in
een aanEa1 9eva1Ien een fLinke korEing
valt. Ee verdienen.

f OTERIJ LOTER| LOTERTJ >>>>> mis-

!, scnien ook dankzij het prachtige: weer werden er flink wat loten ver-
kochE. Deze week werd heE prij zenpakket,
a1s vanouds weer gevarieerd samenge-
sEeld, bijna volledig door de winnaars
afgehaald. ÀIleen de moderne kaarsen-
sEandaard meE nuoner 840 wachc nog op de
nieuere'eigenaar. Kees, Bert., hun jeugdi-
ge assisEenÈ.en en naEuurlijk aIle KoPERS
weer hardstikke bedankt woor de medewer-
king.

À.s. zondag weer een Ehuiswedst.rijd Ee-
gen wSB. Deze keer valt een we1 zeer
specj.afe en aanErekkelijke hoofdprij s
winnen, t.w.

EEN GRATIS WEEKENDVERBLIJF
IN DE BELGISCHE ARDENNEN

i.s.m.

SECOND HOME SERVICE TE BLEISWJK

second Hone Servicè, ook adveÍÈeerder in
deze LENS-revue, is gespecialiseerd in
vakanEie en zal u graag adviseren over
de mogelijkheden van vakantiehuizen in
de Àrdennen, wakanrie op de boerderij in
b.v. DuiLsland en Oost.enrijk, maar ook
b.v. Private Homes in Florida USÀ. Vraag
informatle bÍj FRED I,ÀNCEL van LENS za-
Eerdag l-. Hij is ook telefonisch te be-
reiken onder t e lefoon- /faxnummer 010-
521-3980. Ditsmaal sEart Kees LuE de 10-
tenverkoop a1 op donderdagavond. U bent
dus gewaarschuwd en vergeet. uw portemon-
naie niet mee te nemen. Wie weeE geniet
U binnenkort van een lekker weekendje
uit in de Ardennen.

. Gerard van der Kleij

f

VOORZITTER :

J.G. Colpa
Tel. : (O7O) 394 19 74

SEKBETARIS:
P.F. Grons
T6l. : (O7O) 363 54 18

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

LID IVICE-VOORZITTER}
W.J.M. Hoiinon
Tol. : (O7O) 346 10 88

PENNINGMEESTER:
G.J, van der Kloii
Tol. r (0'174) 41 81 49I

IL-

advertende

VOOR EEN

HYPOTHEEK

GA JE NAAR

HYPOTHEKER
DE

Zoveel msnsen, zovegl hypotheken, Als onalhankelilk

hypotheekspecialist doet d€ Hypotheker daamm zaken m€t

vdjwel aile b8nken en hyPotheekinstellingen.
Pas als h[ uit hst enomo aanbod

de trypotheek govonden heeÍt die bll u pa§,

sluit hlj die ook aÍ. zln dlenstverlening ls

volledlg 0ra'lis.
De Hypotheker

Koninginnegracht 36c/hoek Javastraat
2514 AC Den Haag

tel: (070)36211 88 Fax (070) 364 í3 93
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Ofl'lll!{XrJ';à:lT"ïJ#L"i;peninsstijden Yoor 9e kanElne zijn voor de zater-

KEUKEN: 17.00 uur '' BAR: 18.00 uur

1l OELTRAPPEN OP VELD 7 ,r,,, regelmaEig zien wij op veld 1 de jeusd wan LENS

Ll voor en na de wedstrijden voecballen. Een vriendelijk doch dringend verzoek van

- 
onr. kant. is om dit Eé doen op de trainingsstrook oi op veld z ót l. wij proberen

veld l zo veel mogelijk Ee sparen in de hoop aan het eind van heE seizoen ook nog over
een goed ogend veld te beschikken waaïdoor wij wellicht in aanmerking kunnen komen vcor
Ieukè beslissingswedstrijden. DiE is weer goed voor de vereniging. À1Ie hulp is daarbij
nodig.

l^ EDRAG t.o.v. VRTJWLLTGERS >>>>> regelmaEig konsEateren wij dat leden van LENs

LJ denken daE ze vrijv,,illigers van LENS kunnen afsnauwen of kunnen beledigen. Diu.! zullen wij beslisÉ nÍet tolereren en we verzoeken iedereen er op toe tè zien dat
dit sEopE- spreek de ]eden aan op hun gedrag. De te kleine groep medewerkers van LENS
sceekE heel veel tijd in de vereniging en verdienE het beslist niet, door wie dan ook
uitgescholden of beledigd te worden. Neem een voorbeeld aan hen en doe ook eens I'rat
voor je kluppie. Heus heE kan echt geen kwaad en dan leer je weIlicht. ook eens wat er
voor komt kijken om een vereniging goed te laten draaien-

È, E GEMEENTE HEEFT GELD ,rr> plocseiing is daar een poEje me! een aanEal
l3l mitjoenen waar de sporcclubs van gaan profiteÍen. Ook EscaÍÍp 1 en dus LENS

- 
proíiceerE mee. Het.'park wordt gróndig- opgekndpE. Er gaan nàg meer bomen verdwij-

nen en ook de af$raEering wordÈ aangepakE. Daarnaast worden de asfaltpaden gerenoveerd
en het. hekwerk aangepasE. vetd 2 wordt in de komende zomer extra goed bewerkt en kÍijgE
dezelfde behandeling als veld L en 3 in deze zomer. DiE zijn de eersEe signalen die ons
bereikEen. Of er nog qeer in heE vat ziE voor LENS (opknappen kleedloka1en, een verhard
veldje of een van onze andere wensen) hopen Í.ri j binnenkort Ee vernemen van de gemeenEe.

IIET BESTWR

öooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,,,,,, *jE zLjn ze
mooi, de CLub van Honderd pasjes
ieder clublid een eigen clubpas
dankzij de voortreffelijke medew
Clubteden gelukkig maken met. de
Clubgebouw te hangen, iedereen k
nieu're Clubleden te melden: Fran
hoeveel doelpunt.en heeft hij a1

$Iij hebben de toezegging gedaan daE
rijgE. Afgelopen zondag was het zover,
rking van Inge konden wij de eerste ,flubpas. zo'n zelfde pasje komE in heL
n dan zien wie er lid is. Er zijn weer
Disseldorp de 'BoÍflber' van.LENS,

iet gemaakÈ voor LENS, Fred Grens

k
e
c
a
's

n
secreEaris en iemand die de jeugd een zeer warm harÈ toedraagt; Pierre
Helrru:n onze gemeenEelijk poliEiek deskundige spelverdeler van IJENS 8, Àad Hoefnagel de
financiëIe goeroe van LENSi Cox Peters die.volgens mij het. LENS clubgebouw a1s enige
van binnen en buiten kent en in aI die jaren aI heel wat bouwkundig advies,/uitvoering
bij i,ENS heefE achtergelaten, de broerEjes de waarE, Jos de waarE sEuurde vanuit
Krimpen a/d lJssel een klein briefje daÈ hij de voorkeur geefÈ waaraan heE geld
eventueel besEeed kan worden: voor de woensdagmiddag akEiviteiÈen anno 1956. ,Ja, daE
zal wel een hele dobber worden om daar invul-ling aan te geven, Wat. werd er Eoen
eigentijk gedaan op woensdagmiddag? Ik za1 dat maar nieE aan Nico D. vragen. Ook de fa.
Maicon een im- en exportbedrijf van stoffen is EoegeEreden. De balgiganE hr. O.
hartelijk dank voor de bemiddeling. ÀIs laaEste deze week kan BerE Vierling aIs nieuw
Clublid genot.eerd worden, de man die elke zondag zorgt dat aIles op rolletjes loopt.

Àfgelopen zondag 13 okEober was er de lnmiddels gebruikelijke clubonEvangsÈ in de "oude
bestuurskamer". Er sEond heel Í,raE op het programma i een warming-up, onEhulfingen, de
ontmoeting meE Hem en de koffie meÈ...... een koekje en een Eoespraakje. Gijs Langsde-
lijn Í,ras èr mejt mevrouw Langsdelijn' Even bijbabbelen dus a.s. zondag 20 okEober 1996,
vaíaf t3.15 uur ook weer een clubonEvangsE, koffie met.... we zien weI! De grote vraag
binnenkort: wie wordE heE 50" CLUBlid? Tony genoeg gespaard, er zit echE niks anders
voor je op, zie binnenkorE de bestuursmedede l ingen I
Bent u nog geen lid?
rnformaÈié: dhr. J. I4iltems te1. (070) 3453476 of dhr. G. Halfeen (070) 3600360.

GegroeE,

Henk Hoppenbrouwers . (070) 3250789

Hi, wim deze pagÍna is ook op internet terug Ee vinden onder HTrP:\\www.CL10o'zaktele-
foon .
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# evey, voorstelleyt #
de selektie seizoen

1996n997
bovenste rii van links naar rechts:

Brian Brunings - Jim sp11ns - Rick Hup - Barry olsthoorn - Ramon Hageraats
Fedor de Bock - Koos Bodman . Tom Danner _ Jeffrey Dameri

S

voorste rij van links naar rechts:

Peter Bos (trainer) - Rob Pilon (wedstrijdsekretaris) - Jeroen Hoefnagel
Dennis Lamers - Henk van Wanrooy - Roger Riemen - Ronald Samson

Arno de Jong - Harry van Zonneveld (hoofdsponsor DE IfypOTHEKER)
Brian Linger - Michel Izendoorn - Ivel Ramcharan

Mike de Kieviet (verzorger) - Joost van Mierlo (verzorger) - peter Klomp (leider)

Op de foto ontbreken:
de spelers Ismail el Hadioui en Dave Koers, alsmede de grensrechter Jan Lamers en
onze kledingsponsor Henk van Wanrooy sr. van FREE KICK SPORT

-4-'deLENSREVUE'

I

I!
I
I

I
[ï

;ïïtl

.{

,j o.n

ttt

.,'.

010

{,

t.

T
l-.

o r'
.l t!s..!t'fl.ó

til

ri

0r0ltt

#''
I
I
I
I
i,l



adreÍrak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook: CANON digitale lotokopie
ín kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

Kerkelulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)359o707 Fax(070)3295168

UyJ \ier roLru,,de adres \ oor hel rolled g ver,,ver ken vfln u\,1/ nrf,rlings

advertentle BAR NIEUWS.

BAR ROOSTER
' ZÀTERDÀG fS oktober ''

openen iloop en Henk
,i

10.00 uur Jaqueline Taal, Ellen Muns

BTiTSPRINGERS GEVRÀÀGD I

's-mialdags . . . .Rina, Henk en .ran

KEUKEN Marian Oemed en Rina

BII'SPRINGERS GEVRÀiÀOD !
sluiten. ,Jan

ZOIiIDÀG 20 oktober

openen Tinus en Henk

10.00 uur.. . , Eric en Rina

13.00 uur Henk en Rein Heidel

KEUKEN - Rina en Nancy

. BT,TSPRINSERS GEVRÀÀGD I
VIORSTENSTÀND ; . ,Joop
KLBINE BÀR Leen

sluiÈen Rina

lla. sluitingstijden
zater- en zon

kantine

KEUKEN: 17.00 uur BAR: 18.00 uur

longs d6 l{n

WE HEBBEN VRTENDEN >>>>> heE sEond er nu echt. , zrr,arc op wit , in 'ons

Lijfblad be r,ENsrevue: !Íe hebben LENS-VRIENDEN! Gijs kreeg tranen in zijn
ogen. Dat hij diE heeft mogen meemaken. vroeger had je DonaEeurs, maar
dat klinkt'toch 'n beeEje afstandelijk. vele jaren hebben we al "NieE-
Spelende" leden, maar daE klinkt zo passief. Dan nu eindelijk kun je
vriend zijn van je c1ub. En daE klinkt warm. Het mooiste is, dat we dic
aan Sport-7 hebben Ee danken. Onze grot.e Fond, de KNVB, die zijn machE
ontleenE aan één miljoen amateurs, moesE zo nodig commercieel èn kon de
lokroep van heE Grote GeLd nieE meer weerst.aan Ee koste van diezelfde
miljoen leden. Bij wijze van straf ging de Àlgemene vergadering van r,ENs
akkoord meL heE voorstel om NieE-Spelende leden de kans te geven Vriend

Ee worden van LENS (zonder tegelijk de IGTVB t.e spekken) . Gijs greep deze mogelijkheid
met beide handen_aan en íu is bekend dat meerderen dÍt. slinune voorbeeld hebben gevolgd.
En toen moest Gijs denken aan een ,uitspraak van de nieE zo bekende mevrouw Marion C.
GareEty:

"een briT gaan dÍagen, en een gebit en een kÍoÍ ne Íuq kÍiigen,
,naar voor je vrienden ben je nog precies hetzelfde
,,als in je laaÈsfe j ad,r op schooT. GIJS LÀNGSDELÍJN

tde LENSREVUE .' 5 -
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uit de'pöstzak in de revueaaa

D E F O T O ,rrr) afgelopén,'week tag er in de ÍedakEiekam<ir een'"'
prachEige zwart/lrit foEo
hier om I,ENS' eerste dam
volgende opmerking: "Ík
nan oÉ) de foËo". Had de
niemand. ook een toevall
dochLer ook eens in een

Het schooE nieL erg op en we bleven dus met. de volg€inde vragen ziEEen:

wie is vrie - vJelk jaarEal en was diE we1 het eersÈe dames-team in de

van een dames-elft.aI . waarschijnlijk gaat het.
es-team. De foto ging naEuurlijk rond en toen hoorden r''e de
schaam me dood - L2 Teuke meide0 en ik àerJ.e, alTeen de enige
Dersoon in kwestie nog ge1uk. Wij van de redaktie herkende
ig aanwezige dame (leuk dat je er weer even was-, An), wiens
dàmes - team- speelde (1.99r) bracht'geen lichE in ae duisternis.

Goede raad was duur en onze laatste hoop was dan ook geves
club van 1oo. wij vroegen hen om opheldering.
om het gehee] een nog feestelijker Èintsje te geven (het is
immers àltijd feest) verzochEen wij om dit in de vorm wan
met. voor dè winnaar, als prijs een extra kopje koffie mët

E.igd op de oude gar

daar op de ' thuis'
een kwis Ee willen

lENS -geschiedenis?

de van de
.1
- zondagen

1ieÈen

deelopcn

loopt. de Íedakt.ie opedns -rond in een prachtige sponsortruÍ

drinkÈ de club van honderd koffie met een koekje i.p.v. cake.
is hij Eerugl En dan bedoelen we',JOOP onze ongekroonde worstenko-
ning. In zijn gezellige kraam probeerde hij zijn worst en ba1len
aan de man Ee brengen waE hem prima afging.
liet Blauw zwart C3 versEek gaan en sEond LENS C3 voor niets op
het. veld om hun voorwedst.rijd !e spelen. , . .,'zondag : werden snel eeÍi paar kleine doeltjes op het veld gezet en ging dit

* j.everden zij wel de speler van de week en daU werd voorsEopper NINO RAMPONE.,
Hij koos BRTAN i,']/NGER als zi5n srerspeler. Ter'coiàpensàtie van heE nieE kunnen
spelen van de voorliedslrijd gaat C3 binnenkort op herhaling. Nu maar hopen dat de
tègenstander dan we] op komE dagen.'. '

* werd heE oprreden ./an deze zanger en ..rt"rÉàinei mogelijk g'e aakt door de cd-
sponsoring van ,rÀcK DE. aIONG en VNP . Pà.RNEERSYSTEMEN BV. I

wii danten Eot slot nog AJ,LE vrijwilligers, in het bijzonder zij in de keuken en achter
à""uài "óo. hun inzet óit weekenà. velen stonden ruim 8 uur of langer op de beentjes!

' .l . I
, .de redakt ie

Àfgelopen vrijdag, 11 okEober 1996, is de eerste van de 4 geplande kaartavon-
den gespeeld. AIs iedereen zou komen die met Pasen minstsens Ewee keer adnwe-
zíg was dan zouden we oP 9 tafels moeEen komen en 2 jokertafels. we zljn dus
ges Eart met 5 kLaverj ast a'f e1s en s jokeraard. Bij het. jokeren nam Rina
voortvarénd de leiding. Bij de eersEe twee ''E ijdmeEingen" lag zij voor op de
kamp ioen van vorig seizoen. Deze, CaroIine, i s gevreesd om haar eindsprint.

DaE. bleek. Met een formidabele eindsprint werd Caroli.ne eersEe met 451 punEen en Rina
moest meÈ 106 Punten meer genqegen nemen met de tweede plaaE.s. Marlan, die in het.'
tus senklassement sEeeds Iaàts t.e stond, deed door een geeeldlge eindspriilE de rode'
IanEaarn nog over aan Ina die dus meE 795 Punten laaEsEe werd. Na een ronde klaver las-
sen lage 4 koPP els heel dicht. bij elkaar. Een ronde verder was er een koppel afgeval-
1en. Hèt koppel Heidel-Kaffa aEond Eoen trots bovenaari met 3908 punEen. HeÈ verschil'
meE nummer Evree bedroeg 331 Punten en dat is vrij vee1. In de slótparcij kreeg dit
koppel echEer te maken met de man met de hamer. Zij bleve n sEeken op 10L6 PunEen.-Ham-
witEing kregen in deze ronde de betere kaarten en zij behaalden de eersEe plaats met

5459 Punte.n. De derde Plaat.s ging naar Àgnes en Lammie meL 4794 PunE.en terwijl de

poedelprij s gang naar Óemeal- Leder jr met 3847 punÈen. Het deed ons deugd dat er
eindelij k Í,reer jonge mensen op heE klaverj assen inschreven. Dat. dienE eigenlijk meer te
sebeuren. Tot slot deed ook de Prijzentafel weer een duit in het zakje. Wij hopen u

a1Ien weer ce zien oP onze volgènde kaartavond

Jan Ham en',los wiE C ing

LENS

:6-''deLÉNsREvuE'

en dat is op vrijdag I noveÍrÈer.
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(B la Vo r teleÍoonnummer s: zie ds colofon oao. 1

adverte[de

SUDMEIIER ZONWERING

zuiderparklaan 25 DEN IIAAG tel.z 323 35 62

Senioren L

WEDSTRIJDPROGRAMMA

wÉ
EA
ati

t
t
t

Senioren 'ZATÉRDAG''

ok
ok
ok

okt
okÈ

18
2L
22

s3
s1

28
29
01
05
05
08

20.00
21.00
19.00
20.00
21.00
22.OO

I,BNS 3
GONÀ 1
PEC DI{ 2
I,ENS 3
.ïai Slrad. 3
LENS 3

41673
BEKER
BEKER

- RFC'95
- IJENS 1
- LENS 3
- DSS 3

- LENS 3
- snoekie 5

Oranj eplein
IJipa hal
oranj eplein

eigen scheids.
' eigen scheids
eigen scheids

!T . Vermeer
' eigen scheíds.

À. Mooijman
.T. ,Ras'

;1,, ..

(wedsErijden Í,ENS 3 duren Lx 15 minuten) '.-'

ara
dí
vr
dt
wo
vr

Exhes 1
osc 3
Noorzee 4tlov

nov
nov
Itov

20.00
22 .00
21.00
22.OO
19.00
20.00

38782
4L67I
4L023
41685
4r027
3979a

- LENS 1 ,..
_ IENS 3
- I,ENS 2 ,

- Halve Maan 2- vcs 2
- MFC 1

Lipa;i ' -
Houtrust
Blinkert
Oranjeplein
Oranj eplein
oranjeplein

.t

IJEN
IJEN
IJEN

. OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

UITSLAGIEN)

,llr, lhtis

SCHIPIJUIDEN 1 IJENS I

. WEDSTRIJDPROGRAMMA

4 0

scheidsrcchteÍ

za 19 okt 14.30 ,rÀI EANUMÀN 1 J,ENS 1 18652 H. Merkestein

Bij afkeurlng : tralEen oE 12.00 uur / verlrlliht afbeueà bij niets konen traLnen tt
TRAINING : deze beginE. om 2O.OO uur. DaE wil zeggen, zowel maandag a1s op

VERZAMELEN : bij thuiéwedsErijden om 13.30 uur!! ' ' t ''
.I

AFSCHRUVEN .:- Fred Lancel tel.':'(O1O) s21 39SO
Gerard Sinke Eel .: (079) 362 85 59

LIGGING TERREIN : ,J.Hanuman, terr. CwP, Muurbloemweg 10, EeI. (O7O) 368 85 OO

.de LENSREVUE. -.7 .
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datum tiid thuls ' -. uit klasse zaal .. . scheidsrechter



@ Seniore ZONDAG
tdvcrÈ.8Èlè

UITSLAGEN

LENS 1
OI,IVEO 2
IJENS 3'. ,.

QUrCK 6'
HDV 2
SCHEVEN. 3
RÀVA 5
IJENS 8

BLÀUW ZWÀRT
],ENS 2 .
vEto 6. . .

r,ENS 4 .,. .

I,ENS 5
IJENS 6
LENS 7
DELFIÀ 7

3
1

4
I

b
3
1
7
1
5

1

. n.n.b
D. n.o. g

WEDSTRIJDPROGRAMMA
scheidsrechteÍ veld

WnderVelde
tVeentje #**"",

VRHIES
èi

Zl'nkwert 27
2544 ÉC Den Haag
Tcl.t O7O-lé6ll14
Íar.t 07O-1675193

- Zoctcme€r
Tcl.t O79-76l9Zll

datum tid thuis - uit

zo 20 okt 14.00 IENS 1 WSB 1
TEETNGEN 2
I,ENS 3 .
GROEN I,íIT'58 2
B!ÍT 2
BTC 3
soA 5
LENS 8

IOOSDUINEN o/2 3

r.0.30
t2 .oo
13.00
11 .00

12.00

13.00
11.00

LENS:2 _ .. .
CEI.ERITÀS 2
LENS 4
IJENS 5
I,ENS 6
LENS 7
GR, WIT' 58 6

5549
7264
9 113
9378

.10431
1,2L48
13599
47903

te1 .

EeI.
Ee1:
teI.
teI.

ilutt e
zuidam
Frantzen
Uiterdijk

;
À

W,

N.N
N.N
N.N
N.N

50
36
30
16
33

5 15
1 59
3L7
1 84
0 -03

;
M

F
R

s4
s5
s6
s7
s8

TJEN

LEN
LEN
I,EN

1
I
.)

)
3
3

di 22 okt

zo 2'l okE

44I

CELERITAS
GR. WIT'58

19.30 Í,ENS o/23

14.00
11.30
11 .00
11.00
12.00
12.'OO
r0.00

WEST',ÀNDTÀ 1
OIESTI,ANDIÀ 2
I,ENS 3
POSTÀIIÀ ?
POSTAIIÀ ?
ORÀN,TEPLEIN 3
SEP . 12

- LENS 1
- LENS 2
- LENS 4
- I,ENS 5
- -I,ENS 6
- - I,ENS 7
- I.ENS I

vriends .

,, ,. N.N

BEKER N.N.

2

)

14.00 uur Scheveningen 1 -'
11.00 uur Scheveningen 2 -

i. -., r, '.:.ri';.- \.i .

BIJ ALGEHELE AFKEURING :

OPSTELLINGEN
,_. :LENS t t/n 3 :
', LENS 4 t/n I i

AFSCHRIJVEN LEN

LENS 1t'
LENS 2

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN :' ELKE'DONDERDAG 20.45 uur -

worden door de trainers bekend gemaakt
als bekend

(0?0)
(010)
(o7o)
(079)
( 070)

2.,

51
32
36
39

de Groot
Reuver
sekeris
Scholten
cungör

r Gerard v.(1. Kleij
! Bert vLerling -"

(0174) 41 81 49
06 s4 57 31 54.

kontaktpersoon SeDioran zondag
vredstrijdalag -.

LIGGING VAN ?E TERREINEN
: l,eyweg/hoek Noordweg
i Escamp I

wat.eringen teI..:
Eerrein Spooxwijk t.e1. :

- Te1. r
: - ,Te1. !

10L74) 29 57
(070) 366 2s

5L
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O O G G E T U IGEAl S C H R IJ V E N door, Paul van den Sieen

LENS - BÍrÀIr!{ ZWÀRÍ >>>>> mooi weer en een lekker zonnetje. Vo1 goede
moed gaan supporters, spelers en begeleiders naar TJENS. Een goede grasmaL
en ooÉ een- tèirt<e tegenËcander a1s Blauw zwarE. wat kan er nog misgaan ?

Natuurlijk.je kan vèrliezen'maar dat hoort bij de sport zeker als de
tegenstander zoats afgelopen zondag gewoon de beEere ploeg is. De manier
waàrop we verloren geeft mj.j en vele andere trouwe supporEers echter Ee
denkeir. Ook nu weer-werd de scheidsrechter veel Ee belangrijk gemaakE
door de LENSspeIers. DiE is je eigen onmacht Eonen en nogmaals heel dom.
HeE leverE veèI irrirauie op-binnàn en buiten het veld en bovendien een
regen aan gele en rode kaarEen.

Blauw Zwart profiteerde optimaal en bespeelde de scheidsrechEeï heel slim en won zeer
Eerecht met ö - 3. LENS kieeg in de eersEe helft enkele klei.ne kansjes en direkt na de
rust een echte kans op 1 - 1. Hetaas kopEe Koos Bodmann een fraaie voorzeE van Dave
Koers neE naast. Nogmàals een Eerechte .nederlaag eÍt tijd voor de spelers en begeleiding
om de koppen eens bij elkaar te steken. zo kan het. immers echt niet langeÍ doorgaan.
ean de sËèters en Ueóelèiaing de Eaak om hier ÍnwulIing aan Ee geven. Àan de supporters
heE verzóek om wel posiÈief achEer LENS 1 te blijwen sEaan en Ee blijven komen kijken.

A.S. zondag komt koploper wSB op bezoek. DirekE een mooie kans voor de sfe1ers om zich
Èe revancheren voor de.maEige prestaEles tot nu Eoe. veel succes.

p. 
= 

. 'h"t ' ëI""tronisch scoràbord loopE op 4
scheidsrechter f1oot. dus steeds op tijd af

5 minuten zo'n LS seconden te'langzaaà. De
. !{ij zu1len dit laEen hersEe}Ien. -, ,::_ . ..

sDAMES .,Voetbal Nie
T R A I N I N G : vrijdagavond van f 8. I 5 uur tot 1 9.3O uur

A F S C H R lJ V E N : Kristel Muns tel. : (070) 397 54 59

UITSLAG(EN) LENS 1- VIOS 1 1 5

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES ..

datum tïd thuis - uit \cheidsrcchter vèfzamelen

zo 2Q okt- 11.00 SVLV 1 0 9.45 uur

L\GGING TERRE|N, Svr,v,ruriana van stolberglaan, voorschoten. EeI.: (o?r) 5È1 54 37

DE DOORGEEF PEN door: Thea

I,ENS 1 17679 N.N.

HeE was een mooie dag en meE het YooruiÈzichE om te verliezen met 28-0,
. vaLt de 5-1 dus reuze mee. ,facky scoorde uit een penalty, die werd

veroorzaakt door Tamara. Lois had de rechtsvoor goed.onder conEro1e.
Pricilla pingelde de recht.sback van VIOS soms helemaal van 'E veld.
Denotra deed van aIIes: verdedigend en aanvallend. Àudry had hefaaslast
van haar enkel en Karin werd bikkelhard onderuiEgehaald en moest helaas

heÈ goal verlat.en. Dit vrerd overgenomen door flse. Paola stond in hee begin een beetje
onweinig als rechEgback, maar herstelde dit. goed. Ik hou nu maar op anders wordt. dit
verslag te lang.
GOED GESPEETD HOOR I I

Dit. geldt ook voor Ewee weken geleden.

' He LENSREVUE' ' 9 '



Jrrlf,@ vAN HET ieueornorut .

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON sn
Hooídleider A en B ieugd: Paul van den steen. chopinstraat tos, zbsi sV Den Haag, tel. 397 01 s4 .

HooÍdleider

Hoofdlèider

C-jeugd:

E-jeugil:

Hoofdleider

HooÍdleider

D-jeugd:

F-jeugd:

RUud Vereecken
telefoon: 391. 04 89
Loo Straub
telefoon: 06 54 64 57 67

Harry ter Linden.
teleÍoon: 06 52 706 1 56
Ruud van HeÍp
telefoon: 367 98 58
b.s.g.: 06 53 48 40 50

Aíbellèn voor de wedsíriiden: zo snel mogelijk, doch uiteÍlík de avond voor de wedstriid : .
- tusien 18.0o en 19.00 uur, bij de desbetreÍÍende hoofdleider.

ln uitersre nood nog op de dag van de wedstiild op LENS, telefoon 366 1314
- (zaterdags vanaf. O8,oo uur en doordsweeks t 30 minuten. en niet eerder, voor verzameltijd)

AÍbellen tÍaillinqen: + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen gp LENS, telefoon 366 1 3 14
Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hooÍdleider op!

.."-AÍ.,S-cecsd-sÍ-Ere!-.?..-B-9-1.-b-1i.-t-ry.UÍg1..9P.--23-t-e-Í.d.-qg.n9-.9--B-,.i-"...-rgÍ..t.?.9Í,-a-9..IFN.9:el.llgyÍing§lii.t. (070) 367 0s 22

WEDSTRIJDPROGRÀMMA A-B.C-D:E EN F JEUGD

sam.k LENS

À 1 19 okE. 14.30 GDÀ À1 thuis < ,

uiE ." .

V.1 11.45

19
l9
19
L9
L9
19

B1
a,
B3

c1

c3

;à
D3

D4

;;
E3
E4
E5

F1
F2
F3
F4
F5
F5

19 okt
25 ok!
19 okt
19 okt
21 okt

14 .30
10.00
14.30
14.30
19.00

12.00
10.00
12.00
12.t5
09.30

' LaakkwarEieÍ E}1

TRÀININGSDÀG oP
PEC Den Haag 81
RÀS 81 (vr)
vCS 83 (vr)

v. BeerssEraat. ' .
rle kopy

Daal en Bergselaan ' .

Rederi j kerstraat

LENS
. thuis
. t.huis
. Ehuis

13.15
09.30
13.45
13.45
18.15

10.45
09.30
10.45
1L.00
09.00

(aut o )

(auto) '.

( auto)
(auto) )

'(auto)

(auto)
(auEo)

.J

19
25
19
19' 19

' 19
20
25' 19
19
??
19
19

okt
okt
okt
okE
okt

Excelsior R c1 thuis
TRATNINGSDÀG oP I,ENS ..
Quick c2 .' : uits
HBS C4 .. uiE.
DHC C4 (vr) thuis

v2 .
z1è kopy

Sav, Lohmanlaan
Daal en Bergselaan
. .- v 3 .

thuis v I
. voofi edaÈriJd v 1
op LENS . zi6 kolry

uit Reder i j kersEraaE
D3 Ehuis V 3

uit VrederustLaan
uit Daal en Bergselaan

Ehuis "v 3 . . . .

. v2 ..

. zle kopy .'
v2 ..

. zle kopy
Hengeloolaan

Rederij kersEraaÈ
v2...

\t,
v3
v2

v2
v2

to)
Eg)

au
au

D1

E1

okt
okt
okt
okt
okE
okt
okt
okE

19 okE
25 okE
19 okt
25 okt
19 okt
L9 okt
19 okt

10.00
t2 .75
10.00
10.00
11.00
16.30
11 .00
13.00

09.30
10.00
09.30
10.00
09.00
10.00
13.00

. thuis
LENS
. thuis

LENS
.- uiE
. uic
. Ehuis

09.00
09.30
09.00
09.30
uu,15
09.00
L2 .30

08 .45
1r..00
11.15
13.00
L1,15
1L.15

HBS F2
Cromvliet
CromvIieE
RVC F5
],ENS F6 .
IENS F5

HBS D1
Quilford FC
TRÀINI}TGSDÀG
CromvlieE D1
IJaakkwarEier
HMSH D1 (vr)
HBS D6
DUNO D4

RKAW EI
TraÀININGSDÀG op
LaakkwarEier E2
TRÀININGSDÀG ' 

OP
BMT E3
CromvlieÈ E2
GDÀ E6

F1
F2

okt
okt
okÈ
okt
okt
okt.

uiE
uiE

Ehuis
Ehuis
Ehuis
thuis

- 1O - ae uusnevuE'

08.00
10.00
10 .45
12.30
10 .45
10 .45

. 09.00

. 11.30

. 09.30

. 08.45

. 10.30

. 15.30

. 10.00

. 12.30



BIJZONDERHEDEN,

o
* aanwezig van de jeugdkommissie op zaEerdag 19 oktober'

J. Taal en R. veraecken

lees onderstaande kopy eens goèd door. Kijk
kopy van heÈ besEuur voor in deze LENSrevue
1) Doeltrappen op veld 1.
2) Gedrag t. o.v. rrrijwilligers.

ook eens

vragen/opmerkingen neem dan 's-avonds kont.akt op meE de hoofdleider. Doe
diE bij voorkeur Eusgen 18.00 en 19.00 uur. Nu gaat vaak de Eelefoon nog na
22.00 uur. Dit is echt niet de bedoeling.

LENS À1
LENS 81
LENS B2
],BNS C2
IJENS C4
LENS D2

IJENS D3
IJENS D5

IJENS EI
IJENS E3
],ENS E4

* naar de

*

*

*

is de konErlbutie aI betaald ?
zo níec, doe diE dan voor eind okEober !

opstellingen a1s vorige week
meÈ uiEzondering van:

zonder I r. ouran
zonder R. oemed
zonder R.Mulder
zonder R. Vergeer
met J.Musch
H.Prika en K.walravens sErafreserve i.v.m.
nieE opkomen. Beide spelers graag kontakE
opnemen meE de hoofdleider: H,ter Linden.
met K.Faulon en S. SamIaI
zonder K.Faulon en S. Samlal

(beide definitief .naar D3)
zonder R. Oosterveer
meE H. Habibi
meE 'c.Eiflaar

R.Àalbregt, V.Autar, R.v.d.Berg, P.Dewkali, J.in't H'ouE, ,f .,l.dos SanÈos
Freitas, F.Ilrkoglu, Q.UrgerE.. .'. Leiderr R.Urgerc.
M.v:d.Burg, N.Gielen, M.de Groen, D.,J.Kock, M.Peerebooni, S.Toprak, A.Wil-
Iemse, I.willemse. ; . .': . . .'. . Leider: C.Gielen.
G. Chamman, M. Karabocek, E. Kocak, M.MichalóIiakos, G.Rijkers, R. Ri jkers,
F. SEaas, M.St.aas. Leider: M.Karabocek.

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

LENS F4:

LENS F5:

I,ENS F6:

llUOenS LENS F4,F5 en F6 >>>>> in overteg mer de hoofdleider Ën enkere reiders
[,,fzijn de vasEe opsEellingen van F4 E/m F6 nu samengesteld. cekeken is naar de meest

-logische 

samenstelling van de teams waarbij rekening is gehouden met leefEijd,
aanleg maar ook de komende herindelingen. Mochten er vragen zijn dan kunt u kont.akE .

opnemen rnet de hoofdleider. Vanaf deze week staan de opsEellingen dan ook nieÈ meer
voluit in de LENS-revue. S1echt.s de wijzigingen worden nog vermeld.

SCHADUWPROGRAMMA
Bij individuele afkeurlng gaan ere in principe gewoon trainen op de ïerzameltijd van heE
wedst.rij dprogramma. EchEer bij alqehele afkeurÍng (àie punt 1 van bovensEaande kopy)
van het kompeE itieprogramma werken we een alternaEief programrna af. Wà ver$rachten dail
aIle si:elers en naÈuurlijk ook de leiders op onderstaande Eljderi op LENS met. bij zich:
sportkleding, Erainingspak, voeÈbal- en sportschoenen. Er zijn vele alEernatieven denk-
baar zoals voeEballen in heE zuiderpark,op heE sErand, verhard op Kwiek SporE,in de zaal
(aIleen 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. ' :- ',

SCHADUW PROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD vooÍ 9 m;aÍt

elítal aanvano teqonstandeí ' vèld/tarrcin sam.k LENS

81,82,B
E/n C4
t/m D5
E/m E5
t/m F6

À1
C1
D1
E1
F1

3 t.rainen
t.rainen
trainen
trainen
trainen

],ENS
],ENS
I,ENS
IJENS
IJENS

12 .45
11.45
10.45
09.45
10.45

13.00
12.00
11.00
10.00
11.00

uit/thuis

'de LENSREVTJE' - 1l -



AFGEKEURD OI TIIET ??

Bij Ewijfelachtig weer kunnen spe}era vanaf 08.00 uur'naar LENS bellen :
tet 367 O5 22 Gn nergens anders heen) .of het voetballen doorgaaE of nieÈ. Moet
je voor 08.00 uur'verzamelen dan heeft belten geen zin omdat we dan nog niets
weEen. Kom dan maar naar LENS Eoe.

Spelers die na 09.OO uur moeEeri verzamelen kunnen ook bij Er,rijfelachEig weer de Ív
aanzeEEen en afsÈeÍnmen op INFOTHUIS. via telet.eksE pagina 603 laten ze daar vanaf
ongeveer 08.45 uur de afkeuringen zien. Mogelijkheden zijn dan :

CÀTEGORTE À: niet van toepa6BiEg voor LENS

CÀTEGORTE B: (1e divisie C-junioren) c1

CÀTEGORIE C:

CÀTEGORTE D:

(promor ie/degradaE ieklas sen
(promot ie,/degradaE ieklas sen
(reeksen j unioren)
(reeksen pupil l en)

junioren)

.'t'.']'.'
.À1

c2, c3
D2 El

,81
D'.

,c4
EF5

E2, 83,

zijn er individuele afkeuringen dan wordt het t.huisspelende elft.aL genoemd, maax dit
geldt alleen voor LENS A1 t/m C4. In dit geval dienen de spelers van D1 E/m F6 te
bellen naar her nummer 367 05 22 @e LENs-afkeuringslijn).

Er is nog een mogelijkheid'àm te informeren naar afkeuringen en daE is via de
afkeuringslijn van de Haagse voetbal Bond t..w. teLefoon: 06-35015090

- !!! SPEEL JE LAAT .,... BEL DAN OOK LAAT !!!

L EIDERSOVERLEG ,rr» op zaterdag 19 oktober houden wij een leidersoverleg op
LENS van 14.00 E/m 15.00 uur. We verwachE.en de leiders van LENS E3 , E4 , E5 , P3, F4 , Ps
en F6. We hopen iedereen Ee zien. Kan je niet bel dan even af bij de hoofdleider.

F nOfe KLUB AKTIE >>>>> in de voorverkoop werden maar liefst 7oo loren verkochL.
LI f,eut was het. om Ee horen dat zelfs Michael v.d.Heijden die nu bij HFC ÀDO DBN IIAAG

-- 
spuult 13 loten heef t verkochÈ. Daar mogen een groóÈ aancat jeugósperers van IJENS

wel eens een voorbeeld aan nemen. À1Ie 1000 locen zijn uitgezet onder de jeugd van
LENS. Sommige spelers hadden voorintekenl ij st.en ingeleverd en de rest is meegegeven aan
diverse jeugdspelers. van deze laaE.st.e groep kreeg ieder 3 loEen mee om te verkopen.
Als Ëíichael v.d.voorE er 175 weeÈ t.e verkopen dan moeten jullie deze 3 loten makke-lijk
kwijt kunnen. Doe allemaal even je best en neem z.s.m. het. geld in- de ontvangen envelop
(dichEgeplakt) mee naar LENS. wij kunnen dan de penningmeester blij maken en snel ..

overgaan EoE het uitdelen van de prijzeh aan de besEe 4 verkopers. De te winnen pqijzen
zijn: F1 .150, /75,-/so,- of 25, -. Eind okEober hopen wij de prijzen uit te kunnen
reiken. 

-.

I ENS - WSB, DE ÀOORWEDSTRIJD EN DE SPELER VAN DE WEEK ,,,,, op zondas 20
l- oktober speelE IJENS 1 Eegen het zeer scerke VVSB. WellichE. leuk om eens Ee komenr iijt en. oèze wedstrijd bégint om 14.00 uur maar ons advies is om eerder naar LENS
Ee komen a1s je daar tenminste de kans voor hebt. Om 10.30 uur speelt. LENS 2 Ehuis
tegen Teylingen. AlEijd leuk om naar Ee kijken. Is diE Ee vroeg kom dan beslisE wel
kijken om 12.15 uur naar de vóorwedsErijd van LENS Dl, tegen het zeer sterke Engelse
Guilford F.c. Na de wedst.rijd op de foEo met LENS 1en heE Eeam mag natuurlijk de
speler van de ereek leveren die in de dug-ouE de wedstrijd mag volgen en op de foto mag
mèt ziln.favorieÈe lpe1e1.. Gaaf toch. ToE zondag op TJENS. 

.

a. RATNTNGSDA:G MET HFC ADO DEN HAAG ,,,,,', op vri jdas 2s okrober verwachren
I ,ij de volgende Eeams om 09.30 uur op LENS voor een Era iningsochtend ÍneE lrainersÀ en spelers van HFC ÀDO DEN !IÀÀG: LENS B1,C1,D1,E1 en E2. NaasE de- spelers, trai.ners

en de keepers vair bcivensEaande Eeams verwachten wij ook de keepers van: IJENS AL,B2,cz
en D2. (I,Iel1icht nog meer). Neem naast je eigen Erainingskleding ook een lunchpakket
mee wanÈ er wordt. ook 's-middags door ju11ie getraind. Meer nieuws volgende week in de
LENS- revue.

B LESSURELEED >>>>> Roger Mulder van LENS 82 Ís at enige Eijd uitgeschakeki. Een
gebroken pink ging eerst in het gips en bleek later nieÈ goed hersteld. Een
operatie was noodzakelijk en nu loopE. Roger sreer in heE. verband. voeEballen zal
vèn op zich laLen wachten. veel sEerkEe !nog e

. 12 - 'do LEtvsREvuE'



ul t en verslagen

club van 100
bent u al lid ?

voor Informatie kunt u contact opn€men met
Henk Hoppenbrouwers - tel.: (070) 125 07 89

wedstrijd van de weekUITSLAGEN

LENS À1
LENS 81
LENS 82
LENS.83
DSO C1
tENS C2
LENS C3
Lakwa c5
DelfE D1
LENS D2
LENS D3
CromvLiet D2
DWO D9
LENS E1
LENS E2
Quick E4
LENS E4
LENS E5
ODB F1
LENS F2
Lakwf F3
LENS F4
LENS F5

- HMSH A1 :
- QU].CK BI
- GDS B1
- LENS B3
- ÍJENS Cl
- Die Haghe
- IJakwa C3
- LENS C4
- LENS D1
- QUT Cl{ UJ
- Quick D4
- ],ENS D4
- LENS D5
- LakvJa EL
- HBS E2
- I,ENS E3
- GDS E3
- VELO E8
- LENS F1
- Triomoh FL
- I,ENS F3
- Gravenzande
- LENS F6 .'

VERSLAGEN

LaakkwarÈIer cS - IJENS c4 (1-?)
door: MeIié Kipp

Ja jongene alweer gewonnen, maar vraag niets hoe
wat. een slechte eerBtse helft. Er werd niet goed
(samen) gespeeld, de felheid ontbrak en jullie
lieÈen je van alle kanten aftroeven. Dat Je dan
ook achter komt te BEaan ig niet zo raar. IIet
is omdat Ricardo geen doelpunten om zijn oren
wou hebÈen en IJakrra slecht afronde anders had
hec hakkelijk 3 oÍ 4-o kunnen staan. Nog voor
ïust maakte jul).ie gelijk daE was hets enigste
licht puntje. De tweede helft was van een heel
andere soorts. De doe-lpunEen vielen aI 6ne} en
er was weer felheid, daardoo! werd het spél
rÀreer aantrekkelijk van jullie zijde. Gezien
deze Evrèede helft waE de uitgleg toch nog Ee-
recht. Het deed mij ook deugd dau een ieder
aanwezig wa6. Alleen nog een welkamB eroord aan
.rohan Mu6ch en dat je veel plezier in dit e1f-
LaI mag beLeven.

Lm{S Bl - Quitk B1

lest b€§t 3 wedír{id 'hartkramp'
* het vloeitje elr \{LI!

Tja, bete lezeÍs zegt u h€Í maaÍ. Bovelstaande was '

van toepassing op deze wedstrijd. U mapt hd niet?
Had u maar moden komen kiiken - eigel scluld,
dikke bult, Dit laatste gold zeker voor een speler,
die we.l heel erg ongelukkig yoortiidig hd wedstriid-
toneel moest verlaten, 'Bagin nu eas ccn kar bij
hd bedr?' denÈ* ik bij mezrlf. Dat zal ik doen.

Zoals gebrutkel[Jk b€gint LENS 81 md een voorbe.
spreldng. De redaktie was uitgenodigd om hierb[i
aanwezlg te zijn. Je stelt Je dan in op iets, wat dan
heet een taklische beprehing. Eoe anders zou !É
worden! Met Qutdr kwam hd wel goed t{deru de
wedstrijd - het glng nu over TYII. De spelers we-
ten nu wear het ovà gaat. Yerdere details z[in,;
voor de buiterstaander, 4iet van belang,

Heel kort over de wedstrijd: inderdaad wedstriid
'haíkramp', In de le helft wel hd evenwicht kun-
nen bewaren, terwiil de tegenstander lds meer
veldoverwlcht heeft. Van de 'zmuwen' draal Je een
qid<kie en dan blllkt toch het merk vloei 3x btÍer te
z[in. In dc 2e helft een kentering. Het 'YÍfP-gevoeJ
is terug en zie, dan wordt h;et toch nog LESTBEST!

Oke ma.nnen een prima wedstrijd, ec}tt teamwork
en op karakter (dicipllne) uitgespee.ld. Volhouden zo
en met in het achterhoofd houden hd '\trIP, rlan
zal het best wel een goed seizoen wordent
SUCCF^S !!!

è rcdaHie

DEIJFT D1 ' I'ENS D1 (1-5) DOOR R. V.
Na per ongeluk de verkeerde lreg ingeElegen Èe
hebben, door een communicatieEÈoorniE tuesen de
ouders, konden we beginnen tegen het altijd

F7

1
1
1
4

1
7
5
1
0
I

4
)
4
3
1
1
4
1

1

1
.,

13

l_

3

1
I
5
6
0

7
6
3
4
't
6

5
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lastigè De1ft. opval]end Is overigens dat als
de ouders van D1 om 10.00 uur moeten verzame-
Ien, zij later werzamelen dan om 13.00 uur (men
was er al om 12-30 uur). Maar goed, de wed-
strijd was alleraerdiget om be mogen aanÉchou-
wen. Er werd goed geco[Èineerd, De duels r,rerden
fe-I en gewonnen en de doelPuneen logen er nieh
om (1-5). Kortom IrENs D1 i€ back. Nu de oudere
nog | !

LENS D2 - Ouick D3 (5-1) DOOR MARTIN
He hebben een leuke wedecrijd geEpeeld. ÍIe
kweamen na 5 min. aI 1-o achter. 10 min. 6coor-
de we (na éerEt 5 keer missen) 1-1. De 1e helft
verliep naar wens. we BpeeLden erg 6terk. MeÈ
rust. 6t.ond hets 5-1, Na de rusÈ is er niet meer
geècoórd .

IJE}TS D4
COSTÀ EN JAN BURG}4ANS

rrBNs E1 :_ LÀRwÀ El (s_2) r,ENs * _ *"r"l"r_ 
[ï;r",
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om eindelijk van het gezeur van a1le ouders af
te zijn heb ik vandaag een werslag geschrevèn'
Na 1minuut i6 heE eerate doelpunC voor IrENS
gevallen 0-1. cRo[Íf/LIET sEond helemaal onder- -

druk, onze jongene gaven ze niet de kans om uit
hun eigen helft te komen. Na 7 minuÈen 0-2-
zoals geHoonlijk had onze keeper weer weinig Ee
doen,: heÈ wordt. cijd daE we in een
zwaarderae poule komen dan worden de wed€crijden
wat spannender voor de ouders en de kinderen.
wats ik ook evetl eril mededelen is dat ik vandaag
voor Ào procent en Jan E voor 60 procenÈ de
koffie heeft betaald. Na een kerarEier Í{as het
weer zove! o-3 even daarna om precies Ee zijn 1
minuut o-4 en de o-5 zit er nu ook aI in. zo
mensen nu ben ik moe, .heE trad geen sPannende
wedstrijd en rnijn 40 procent van heÈ verBlag
zitben erop de resterende 6O procent krijgen
jullie van ilan wèet ik niet. oP hèE laatst
àpeelde LENS zeLfs mets 8 man om hets een beetje
sbannend Ee maken -' In hèt doel van LENS $raren
aidere kinderen aan het woetsballen. De veldzij-
de van r,ENs stond namelijk de gehele wedotríjd
leeg.

goede aanvalLen aver de
er een goed gesprek met

een fijn seizoen wan

IJENS 84 ' ODS E3 (6-2) DOOR I]EO
Na 2 verLoren wedetrijden waa het aan 't begin
van deze wedetrijd duidelijk dat wij hets hele-
naal weer op een rijÈje hadden en met sonEr
Heergaloo6 voetbal en perfecÈ samenspel Herd
cDs bij Eijd en wijlen overklasÈ. Na de -uBt
(2-1) Étonde de koppies in de juiBEe richEing
en zag GDs het niets meer zitten, zodaE irij
vrolijk konden samenspelen en was er eindelijk
weer 5!!g inzet die ik de laatsce wedeÈrijden
duidetijk miEtte. De einduiÈ€Iag was 6-2. Mets
een heel goed debuuÈ van eregory en ik moet
alweer de verdediging een groot complimenE
geven. ,fu1lie (Saner, Leroy en MichaèI) waren
bijna onpaooeerbaar, Rlas6e jongens! Man van de
HedBtrljd sras creorgy. À.8. vrijdag tsrainen van
15.45 uur toÈ a7.00 uur!

oDB F1 - ÉENB Fl (4-3) DoOR RUUD wan SERP
vorige week lag heE voetsbal eraf, maar de F-l-
ging trainen, mear liefst 2 uur lang werd er in
de zaal gevoetbald. Deze week verkÈe het weer
eventjes niet rnee, heb $rae sobertjes, maar onze
F-I IièÈ bij oDB even de zon schijnen, wat een
goèdè HedEtrijd hebben jullie gevoetbald. Jam-
mer dat onze vaÍ'te keeper verdtek noeaE laten
gaan van\{ege ziekte, anderg hadden rrij deze poE
gert onnen. De 2 inval keepers deden heel erg hun
be6t, en Értopten een aanea1 goede ballen. Edlrin
heeL veel betserschap gewense door Leider, Ou-
ders- en spèlerÉgroep F-1, iÍongenE, volgende
week weer zo' n partij.

LENS F5 - LENS I.6 (5-1)
De poule indeling ie nog nieu rond zodoende I

tsrad onze F-5 weer eenE tegen F-6 aan, door de
boys Írerd }euk gespeeLd, en F-5 was zo Èportief
om de F-6 Ce laEen 6coren, kla6se mannen.
Onze F-5 heefc nu eindelijk een vaste leider,
Hr. Karabocek welkom bij de lrENs-familie en '

heel veel aucces met je tseam. Ook werden voor
deze ÈeamE oÍrkleedouderB geregeld, nu zoeken
wíj nog ouders die dè .Iimonade $ri}len verzo.rgen
(alleen bij thuiswedBtrijden), de limonade kan
afgehaald worden in de kaneine, niet alLeen
voor onze teama, maar ook voor de tegenstander.
Bij woorbaat dank voor jullie medewer.kinÉg,

BESTE Í,EIDERS EN ÍJEIDSTER F'JEUGD,
s,v.p. uitserlijk op zaÈ.erdag 19 oktober 1996,

de stukjes inleveren t.b.v. sint. Nicolaagfee6c.
Ben ik er nieÈ,
deponeer de briefjes in hets poscvakje wan F-1.

Bij voorbaat dank: Ruud van llerp.

LENS F4 - oravenzando E7 (2-4) DOOR RTCTIÀRD

In een gelijk opgaande 1e helfÈ stond heE nog
0-0. In de 2e helfE kwamen we meÈ 3-0 àchter.
Í{e kwamen nog terug door een goal van Viresh en
één van .rair. Hets vras een leuke Í{edscrijd maar
het werd 2-4. Hefaas gaan 3 jongens ons verla-
ten. Mark en Frank gaan naar F6 en Sehat naar
F5. vèel Euccès in deze t.eamsl P,e. Jack ÀaI-
bregt bedankE voor de Ea6sen!

Eameng,eepoeeLd net
v1eugel6. Na afloop
de oudere, zodau we
kunnen maken,

LENS D3 -Qulck D4 (6-0)
DOOR GlruS van ooRT sr.

Van de redaktie Ííoeten wij one verÉIag kort
houdeD. Ik zal mijn best doen: in de eerste
hel-fts was er sprake van een gelijkopgaande
partsij en redde Jeffrey P. voor ons de nu1 door
zelfverzekerd uiclopen. In de ru6t moeab hij
helaas geblesgeerd opgeven en ging Eddie het
doél verdedigren. In de tweede helfc krram Rie-
Èish in het veld en meteen ging er rneer drei-
ging van de voolhoede uiu, Een mooi EchoE van
Thierry trof nog geen doel, maar kort dearop
scoorde volkan (1-0) . .?oen ging heL hard. Rie-
tiÉh brachE de ba1 fraai voor hee doel waarop
samir kon intikken (2-o), Ranno geheel wrij-
sEaand scoort snel daarna (3-0) . Guus goed mee
opgekomen tsekenÈ vervolgene nets een schLtteren-
de kopbal 4-0 aan en volkan maakÈ tsenslottè het
feesE complèet door 5-o en 6-0 voor zijn reke-
ning te nemeil. Een prima preEtacj.e, D3.

-cromv116È D2
DOOR ÀBEL

(0-18)

LENS E1 speelde, na eerder 2 kanaloze neder-
lagen, weer tegen Laklra. llelaas waa onze keeper
nonal;d ziek (beterschap), maar Rocky (noormaal
rechcerspits) deed zijn uiEérste beBt. De vele
toeschouwere zagen een leuke vredBtsrijd- het
spel golfde op en neer, met eenn zeer enthou§i-
a;È en vèrzorgd spelend LENS, dat ook de beste
kansen kreég. LENS combineerde goed, afgervis-
Éel-d lllet knappe passeeracties. ook werd er feL
werdedlgd, zodaÈ iggqIgEg een aandeel had ín de
werdiende 5-2 overwinning. ook IJENS E2 behaalde
een keurige zege (3'21 . Het sPeI wordE iedere
lréek eenn sÈukje beter. Er werd regelmatig mooi
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TERREIN en NLUBGEBOUW ALGEMEEN SEKBETARIAAT KONTBIBUTIE BEÍALING

Sponcomplox "Escamp l"
Hengololaan 600
tel.: (0701 366 13 14

P.F. Grens
R6gontos§6laan 4g
2562 CN Don Haag

t6l.: (O7o) 363 54 18

POST-bank : 336711
RABO.bank i"t 129924229

SEKO : soniorenaÍdèlino 8.E94.(I]E:
A,C.J. Miltenburg, tol,: (070) 321 32 85
c.J. Alring, tol.: (o70) 389 98 75

E Bí.o-i-EltteEEiesi.c
mw R.P. Bruijst€ns, Íeli lO'7Ol 397 97 22SonioÍon zondag / zaal

w.J,M. Heijnon, tel.: (o70) 346 1o 88
G.J. van der Kleii, t6l.: (o174) 41 81 49

Sonioren Zatordag
J.c. Ham, tel.: (o7o) 367 96 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. KompBrman, tel.r 10174) 212602

AKKo : Akkommodatiokommissio
w.J.M, Heijnen, rol.: (070) 346 1o 88

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hook, tol.: (0182) 521 353
H, Kooyonga, tsl.: (O7O) 352 38 84

EKO : Ev6nemo nt6nkommissio

DAKO : d safd6lino mw D. van StÍi6n, tel.: (070) 361 52 08

moi. K. Muns, tel.i (o7O) 3S7 54 59
TRAINERS:
P. Bos, t€1.: (0701 368 03 62
E-V. Gans, tol.: (070) 397 55 59

JlKli-iecsCëÍCllls
P.J.M. v.d. Steen, tol.: (070) 397 01 54

De LENS-revue groeit uiE haar jasje. Op zich zelf geen probleem, erare het niet daE ook
uw redakÈie per seizoen een budget krijgE t.oegewezen. Aan ons de Eaak om met onze
aktiviteiEen binnen diE budgeE te blijven. Dus conErole is noodzaak.

We zulLen u nieE vermoeien meU cijfertjes, maar er is bij conErole gebleken dat we nu
aI boven ons budgel ziEEen. Legio oorzaken liggen hieraan Een grondslag, maar o.a. de
jeugdverslagen ziin hier debeÈ aan, zonder nu deze a1s dè boosdoener te besEempelen.

ALLE; ONDER. CONTROLE?!
(hst budget èn de misser)

a1le
nij dE

, om daàr nu verandering in Ee brengen hebben
hun verslagen korE en bondig te houden. zo s

r---------------
... VAN DE REDAKTIE

.. - Lever uw \oPij vó6r maandag in :

1 Redaktiebrievenbus, klubgebouw
- Hengelolaan 981, 2544 GG Den Haag

wijzigingen tot maandagavond.mogeliik !

jeugdleiders een verzoek onEvangen om
het mes aan Èwée kanÈen: u bent

verzekerd daE alle.verslagen worden
gepubliceerd en wij blijven (waar-
schijnlijk) binnen ons budget,

Ook inhoudelijke conErol-e van arLike-
1en door ons is noodzakelijk.
we schrijven uiE. ervaring. In heE ver-
leden hebben wij ieEs gepubliceerd,
waarbij een scheidsrechEer wel erg
hard op papier Írerd aangepakE. HeE
werd. de grooEste rel (tots nu Eoe) uit
onze redakt ieperiode .
Nu echEer bleek bij heE lezen van de
LENs-revue dat er bij een j eugdverslag
een spelertje behoorlijk de grond in-
geboord werd. En wij maar denken dac
je alE.ijd positief (kriEisch opbou-
wend) dient ce schrijven.

Elke schrijver is in eersEe lnst.anEie
zelf verantwoordelij k voor zijn

UITTRSTE IIILEVDRTERMUN KOPU :

maandag 20.00 uur in het ldubgebouw
wedstddverslagen : zondag 16.00 uur

e-mail : amittmb@worldaccess.nl

FAX : .. .(o7o) 32t3z*s

,* o
(zateÍ-, zon- en maandag t)
tot 18.30 uur te bereiken I)L-

1a.s. zondag LIVE-muiek in ons clubgahouw wn JOHN MEDLEY Ae LENSREVUE



>>>>> Echt.er wij hadden deze gewraakte passage moeten opmerken en dat. hebben
wÍj niet gedaan. Een behoorlijke misser van beide kanten derhalve. Hier
faalde de conÈrole. Laten we meE ons allen er aan werken om bovensE.aande
zaken te vermijden, zodat we kunnen zeggen: '

ÀIJLES OIIDER CONTROÉE? - ZEKER IIIETEN I

uw redaktie

nieuws uit de hestuurskamer
.I.

samenstelling Bestuur

.E

' KONTRIBUTIES >>>>> de afgelopen week' kregen wij t.e horen van onze adminisEra-
t.le daE de konE.ribuEiebeEal ing niet.
loopE zo a1s heE zou moeEen. Wij spraken
af om hier in de LENSrevue waE. aandacht

. aan te schenken. Bij deze doen wij ditI met een dringend verzoek aan onze ]eden
, die nieE automaEÍsch beEalen om nu di-.i rekt de helft van de kontribuEie over Ee

maken op giro 336711 E.n,v. penningmees-i t.er LENS te Berkel en Rodenrijs. Eind' okEober zullen wij de balans opmaken'en
, evenEueel Èot. akÈie overgaan d.w.z. 1e-
. den die nog niets betaald hebben over

dit. seizoen niet meer Iàten spelen/Erai-
nen.

Zov€el mensen, zoveel hypotheken. Als onalharkEluk
hypotheekspedallst doet de Hypotheker daarom zaken Ínet
vrijw6l slle bank€n en hypolheekinslelllnOen.

Pa9 als hij uit het enorm6 aanbod
da hypothsek g6vonden heofr d'rs bij u pasl,

sluh hij dl6 ook af. Zjn dienstvedening is

vollodlg gratls.

De Hlpotheket

VOORZITTER :

J.G. Colpa
Tel. : (O7O) 394 19 74

SE(RETABIS:
P.F. Grsns ,

Tel. : (O7O) 363 54 1 8

LID:
P.J,M. van den Stoon
T6l. : {070) 397 Ol 54

LtD (VtCE-VOORZtTTERI

w.J.M. Hoiinon
Tel. : (O7o) 346 1o 88

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

npeNNrNcMeestEn 
t

G,J. van d6r Kloii
Tel.: (0174) 41 81 49

adv€nende

Koninginnegracht 36G/hoek Javastraat

tel: (070)36211 88 Fax: (070) 36413 93

VOOR EEN

HYPOTHEEK
GA JE NAAR

HYPOTHEKER
DEU vindt bij ons

een pnma
ingespeeld
team

Rabobank
Den Haagen Omgeving

- 2- 'ae uusnevut' bent u al lid van de club van 100?
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F, wan r.nijff , SEZO, 16-01-1964, Moerweg 216, 253L 8D Den Haag, cel. 3a91114
À. Tikai, SEZo, 14-10-19?1, carteBiusatraat. 100, 2562 SM Den Haag, tsel. 3656003
M. Keus, sEZÀ, 08-10-19S9, «orbootatraaE 104 2583 CZ Den Haag, tel . 3548406
R.J, Blokpoel, SEZÀ, 31-12-1962, BereBteinlaaIj. 279, 2542,rH Den Haag,Le1. 3673o43
R.E. Heidel, IEIDER, 13-o5-1954r Meppelweg 976c, 2544 CE Den Haag, Eel, 3213520
M. Kipp, ÍTEIDER, O7-06-1955, ,r. BlaeiusaÈraag 42, 2533 KliI Den Haag, Eel. 3883531
M..r.F. Àpontovreil, SEZO, 04-11-1973, Petuniaplein 7, 2555 ÀIL Den Haag,t.el,. 3648945
H.M. ten Berge, NS, 22-r2-f946, Hertenrade 566t 2544 MA Den Haag, teI. 3662164
M. eI Mahi, E, 07-05-a947, Het Oord L29, 2544 I14 Den Haag, Èel- 3290417
J.R.R, Maduto, SEZO, 03-Lr-L9'75, H,BerliozsÈraaE 92, 2557 XM Den llaag,teL O6-59601989
À.I<. eI Bonyoufi, B, 3o-o8-1940, Wezel-rade 3L4, 2544 XJ Den Haag, te1. 3294319
S- G'lngör, F, 14-01-1991, rBingstraat 66, 2522 KB Den Haag, CeI. 3900333
D. Vos, SEZO, 03-03-1971, MeppelHeg 926t 2544 CC Den tlaag, EeI. 3672053
O. Gogtas. F, 01-05-1990, Eekhoornrade 62, 2544 VC Den Haag, EeI. 3663301
O. Gogtas, F, L6-09-1988, Eekhoornrade 62t 2544 VC Den Haag, teI. 3663301
S. Sanla.l, D, 18-03-1986, Kritzingerstra aL L3c, 2s27 XlT Den Haag
W.J.F. Brittijn, E, 01-10-1987, Meppelrade L65, 2544 XP Den Haag, tel. 3295036
V.Y. Yildlrim, B, 11-o9-L981, VeilLanClaan 97, 2526 HC Den Haag, Èè1. 388456S
N. Recep, C, O7-o5-1983, DoedijnBEtraaE 42t 2526 EE Den Haag
R.R. Rocha, F, 05-07-1990, HardenbroekstraaL 60, 2532 XV Den Haag, Ee1. 36750??
T.S.w. Leidsman, D, 28-03-1986, RubènstlaaB 9t 2526 PC Den Haag, CeI. 3g92O6I
M. Sahin, SË,2O, 2r-O7-1-972, Bvtg, llovylaan 1,L6, 2552 AZ Den Haag,tseI. 06-54?15550
s.R. de Haan, F, 12-05-1991, Vredeoord 2lL, 2544 TV Den Haag
Q- de Zwarts, F, 25-1L-1988, Vredeoord 94t 2544 TZ Den Haag, tel. 3667564
M. PengeL, F, 15-07-1949, Hertenradè 2L2t 2544 HL Den Haag
c. ozturk, sEZo, 14-10-1970, l{acerlooEcraaÈ 194a, 3062 TZ RoEterdam,Èe1. 010-4140381
À. ozt.urk, SEZO, 14-o4-196s, vierËoutenEtraat 19, 2573 V}í Den Haag, re1. 3895489
M.Q.E. Perloh, SBZO, L6-1,2-f973, Zuiderparklaan 56, 2574 HI' Den Haag,teI. 32364?8
c.À.8. Chamman, E, 31-0?-1987, Jules MasoeneÈ6Èraat 35, 2551 XK Den Haag,tel. 325329?
R. van rJÉBeldijk, sEZÀ, 1-'l-09-L97L, Bilderdij kBtraat 315, 3027 sH RoËÈerdam,cel. o1o-4371219
R. Mulder, B, 18-08-1980, Nieuwersluisstraats 11?, 2545 RS Den Haag, teL. 3564495
W, ,rabbar, C, 19-10-1983, P. Í,astmaDstraaE 4, 2526 MZ Deh Haag, te1. 3808007
S, Diakite, À, 09-09-19?9, ObrechèsCraat 391 , 25].7 VB Den Haeg Y

F. Belhaji, A, 1-1-7-O-A979, Plantenoord 34, 2544 KN Den Haag, tel, 3294825
M. À.bdi, A, 1,2-05-1,979, Groeneweg 48, 25].5 LM Den Haag, te1. 380?366
M. Àhmad, À, 14-0a-19?8, 9,le6berbaenstraat 36, 2513 cJ Den Haag, Èel. 3454692
T. Àyyadi, Et 21--O3-L9A7, Zuidlaren6t.raaL L6, 2545 VX Den Ëaag, LeL. 3677962
M. Jama-ali, sEzo, 03-05-1971, BeresCeinlaa') 7o, 2542 Kc Den Haag, Lèl, 3292922
A. van RijEhoven, SEZO, O3-0?-L977, We6terbaenstraat 49, 2513 GG Den Haag,Ee1. 360?461
J- OosEerveer, E, 23-o3-19S7, Eerbeeklaan 52, 2573 IIT Den Haag, Ce1 . 365ó590
J.J. Brugmans, D, 25-02-19A5, HoogkarspelstraaE f29t 2547 IJL Den Haag,Ce]' - 36AZ9ZL
N.N. Norde, D, 13-07-1985, TrompsEraaÈ L02, 25]-8 BN Den Haag, ÈeI. 3614241
T. Vis, D, 11-07-1985, Nun6peeElaan ALSt 2573 HC Den Haag, te1. 34605?3
L el Hadioui, SEZO, 10-09-1972, Kochstraat 282, 257L TM Den Haag, te1. 3893405
B. Àygun, C, 25-11-1982, HonthorsCetraag 99, 2525 EZ Den Haag, tsel. 380052?
S. Àygun, Ct 25-Lf-1982, Hontshor6E6traaL 99, 2525 EZ De,r }Íaag, tseI. 38OO52Z
N- Gíèfen, g, 22-L2-L99O, Jan Romeinst.raat 158, 2552 KG Den Haag, te1. 3971653
G.H.P. Groènewold, SEZO, 04-05-19?5, Drebbel 7, 2522 cP Den Haag, gel . 3996391
À. Tewarie, SÉ,ZO, 27-OA-L965, Wattatraat 13a, 2561 XK Den Haag, te]. 3601191
J.J, doB Sant06 FreiEas, F, 11-12-199O, Hoogeveenlaan 153, 2545 TH Den Haag,tel. 3297818
K. Gyebi, SEZO, 20-08-1977, F. ScholÈenstraaE a3, 251S PiI Den Haag, tseI. 380a371
F. Staas, F, 14-04-1990, DielenBelaan L1-9, 2573 KD Den Uaag, t.eI- 3639055 .

M. SÈaae, F, 14-04-L99O, Dier.ènÀelaan ]-ag, 25'73 KD Den Haag, tet. 3639055
IJ.W. Mulder, LEIDER, 24-11-1951, Nieuwerdluisstraat aLTt 2546 RS Den Haag,CeI. 3664495
D- Dokovic, F, 18-04-1990, Eekhoornrade 44, 2544 VB Den Haag, Ee]. 36693?1
M. de croen, F, 0S-09-1990, Veenendaalkade 2r2, 2547 Àv Den Haag, tel. 3671182
P-À- Franco, B, L0-09-1980, ,Johannesburgstraat 41, 2512 CM Derl Haag, Ce1. 310?608
Q. Urgert, F, 20-04-1991, Loosduinsekade 246t 2517- CÀ Den Haag, tseI. 3516786
T. EiBher, F, 27-Lo-t9A9, J. Schorerlaan 2L5. 2525 zs Dèn Haag, CeI. 3809566
s. Toprak. F, o7-06-1991, Groenezijde r1-3, 2543 cD Den Haag, Ee1, 3212652
Ö.D. sabah, E, O5-02-1984, Maarcensdi j klaa,) 623, 2S4L vc Den Haag, teL 3662Af2
N.À. ÀlÈena, E, 18-09-1987, Í,au Mazirellaan 230, 2525 Zll Den Haag, te1, 3893896
y.C. v- Lèeuwen, F, 14-09-1989, llertenrade 516, 2544 KW Den Haag, teI. 3665444
T. dé Br!.rin, DAMES, 28-12-1979, vredeoord 115, 2SA4 TV Den Haag, bel. 3665585
s.s. wi11iam, DÀMES, 14-09-1982, winkelstede 189, 2543 BN Den Haag, Èel, 3214485
D.M- den Heijer, zÀÀ1,, 22-03.-L976, Hoenderlooetraat 10O, 25?3 RP Den Haag,tel. 365203L
R.À. v,d. Berg, F, 13-10-1984, Gasseltestraat L1 , 2545 VG Den Haag, tel. 3040526
V.N.R. ÀuEar, F, 01-10-1988, Schoolzijde 16, 2543 XÍ'l Den Haag, teL. 3299730
À.,f. Wit1em6e, F, 09-05-1990, ,J. Schorerlaan 53t 2525 ZP Den llaag, Èe1, 38402a3
I.Y. ÍÍillernge, F, 01-02-1989, aÍ. Schorerlaan 63' 2S2S zP Den Haag, ÈeL 3840213
M, Peerèboom, F, 11-09-1991, Rietvoorndaal 2, 2553 NK Den llaag, Éet. 39L4211 .'
E- Kocak,,.F,, 2S-1,2-L9A9t zonneoord LoSt 2s44 Kc Den Haag, EéL. 3614402
n.r,. Àatdrtdgt., F, 04-08-1990, vÍerhoutengtra aL L09, 2s73 vR Den Haag,tel. 3805249
P. Dewkàli, Ftt 22-oL-L989, Frans Hafsatraag 6a, 2525 XÀ Den Haag, ÈeI. 3652244
M. Karabocek, F,. 17-09-1990, Berenrade 9, 2S44 HW Den Haag, te1, 3294686
F. Turkoglu, F, 26-10-19a8, Winkelstsede 51 , 2543 BN Den Eaag, te.L. 329?064
J.H.P. in't llouc, F, O2-10-1989, ,racob Catsstraat 158, 2515 GP Den Hàag,EeI. 3s03oo2
c. Sónnez, F, La-05-1989, .r, v,d. HagensEraaÈ 23, 2525 TP Den Haag, teI. 3800140

a.s, zondag LIVE-muieR in ons clubgebouw van JOHN MEDLEY 'deLENSREVUE'-3-



36?8 S,À,D. Sardjoe, E, 19-02-1988, L. Mazireflaan 323, 2525 ZN Den Haag, EeI. 4450233
3679 C.R.L. van Beers, SÉZO, 25-O1-L977, BakkeraCraab 295, 25L3 vv Den lÍaag,Èel. 3645224

Íll I zIolao LI

005
016

L6Z

L84A
3237
3493

.r. de Boer van Nsr naer '\mImID
À. van Ga6tseL van NS naar VRIEND '

HoppenbrouwerE van NS* Daar VRIEND
H- Gerritszen van Ns naar VRIEND

Àfwoe!6n ale 1ld:

T.V-
B.R.

1ÍJ

8À
3J

Hein6 van SEZO naar NS
Kuik van Ns naar Ns**
Zuppelli van SEZO naar Ns

Àdrasrrll zl.qlnq:

L.P.J. Riemen wordc Meppel-rade 147, 2544 XN Den Haag, tse1. 3661320
E.J, PeEeyn \{o!dÈ ,r. Bronnerkade ).59, 2552 XX Den Haag, tel. 3978496
R-L. Riemen.wordt Meppelrade L47, 2544 XN Den Haag, teI. 3661320
R.,f. Scholten nièur,e Ee1nr. 079-3618416
N. Muns wordt Arch. MuEterBkade 54t 2552 ZL Den Haa{i, tel. 39?5459
J. Muns vrorde Àrch. MutstserBkade 54, 2552 ZIJ Den Haag, Eel. 3975459
P.J. Rlomp wordt Overburgkade 112, 2275 XX Voorburg, tseI. 3466479
Y. Ru1 wordts J. Schorerl-aan 239, 2525 ZT Den Haag, ÈeI- 3800084
.7. de craaff wordÈ,r. Schorerlaan f5, 2525 ZP Den Haag, EeI. 3897991
R,M. v. Herp wordt Otterrade 5, 2544 JÀ Den Haag, Ee1. 3679858
R.M.J. v. Herp Í,rordt. OCtéffade 5, 2544 JA Den Haag, tel- 3579859
D, [Ieeneman Írordt sEorEenbekerst raat 206, 2525 SP Den Haag, tel. 4451525
K, Muns wordt Àrch. Mutterskade 54, 2552 ZL Den HÀag, tel. 3975459
*T.A. cerpentier wordt ZuigerEtraaC. 79 , 25f6 ,fX Den Haag, Eel. 3998690

o444
o928
7828
2401
27 02
2439
304!
3r37
3357
3384
3401
3491
3557
3594

1512 D. J. Hofland
2911 H. R. Ramman
3080 E. Yildirim
330E O, IJagadeau
33 93 M. eI Àyadi
3406 À. Drissi
3436 P, Í,.,r. Kulk
34?0"À. el Masoudi
3534 B. KorEboyer
3564 B, Badri
3580 F. Benali
3598 C.E. Brenkman

M. Lope6 de BriÈ.o
I. Bernadina

D. .rongejan
D. J. Oougon
R. Kersten
s. schrijver
B. Timini
À. Timini
M. Àmouch
.r, C, Musterd
.,, l,uyben
P. Kroonenberg
D. TolEa

1459
29L6
3081

3396
3407
3462
347!
3535
357 6
3S85

27 A5
29Aa
3047
3354
3394
3426
3 469
3529
3562
357?
3595

c. Yildirin
À. Àzehnoun
O. M.II. carolu§
R. W- Àgyeman
R-M. afanEen
S, Se!ícharan
P.IJ. F. v. Bencveld
À.,f ,8. da Cruz
H. Bayram

,

CLUB VAN HONDERD

ï1/ 100. Dankzij heE
enorme succeg heeft
de Club van Honderd
verschill.ende con-
cerns (vi,aaronder de
Mayfair) achter zich
weeen Ee krijgen woor
een eigen TV sEaLion.

,,L€IU

Clubleden krijgen een
decoder. De volgende
programmering is
gepland: Paul Schul-
ten zal heE historisch voetbalprogramma
rrzag U heE. ook zoí presenEeren. Suzanne,
doeE een voeEbalkledingrmagaz ine, wil
doet het praaÈprogramma Buit.enveld, Rob
en .Tan doeri een dat ingprogramma, ,foop en
Guido boekenspecials, PauI van den SÈeen
Eele-Iens-kids, Arthur en Gerard heE Rad
van Fortuin en waE kan je E.och
rare dromen hebben, alhoewel SporET ja-
Ioers kan zijn op de presentatoren. Te-
rug naar reatity fV. Er zijn weer heel
waE nieuwkomers bij de,CLub te melden:
de ongeëvenaarde keeper Cees v/d Beek
die jarenlang heE I,ENS doel op het. hoog-
sEe niveau verdedigd heeft, Herman Hel-
mich een oud gerespecteerd Iid, onze
Engelse vriend en oud lid Hans Kortekaas
die graag konÈakt. wil blijwen houden
(dus we zijn naast. Duirsl-and nu ook aI
in Engeland vertegenwoordigd) , Àdri
Duijvestein die zijn LENS harE nieE. ver-

Loren heeft, de man met de grooEste snor
bij LENS dhr. Kanmeyer, Theo Hoefnagel
wie heeft hem nog niet. als j eirgdleider
gehad en 1ast. buE. not least. de man meE
een alEijd scherpe analyse, de enige
echte M. v/d Hoek.
À.s. zondag 13 okÈober is er voor de i

thuiswedstrÍjd weer een ClubontvangsE;
vanaf 13.15 uur benE u welkom in de I'ou-
de bestuurskamer" . Zeer waarschijnlijk
zullen dan ook de Club pasjes klaar
zijn. cezellig keuvelen met de andere
CIub van Honderd leden met daarbij een
heerlijk kopje koffie.
O, dan nog even dit.! Tijdens de zoek- -
tocht. naar nieuw Clubt.alenE op denexotakusttr ben ik door niet minder dan
Gijs Langsdelijn tot club PresidenE ge-
bombardeerd. Ik ben benieuwd naar diÈ
nieuwe Club-lid. Zou er ook een mevroue,
Langsdelijn bestaan? Zorg dat er bij
benE. 13.15 Uur de warming-up, de onE-
hullingen met Hem en de koffie
met

Het wordt hier FÀNTASTISCH !

BenE. u nog geen lid?
rnformat.ie: dhr. J. willems te1. 070-
3453476 0f dhr. G. Hatleen ,070-3600350

Gegroet ,

Henk Hoppenbrouerers, Le1. 070-3250?89
TonLe, hoeveel beb Je aI bij €lkaar?

LENS

-4-'dercrusmvtlt' bent u al lid van de club van 10O?



live muZiek
t

zondag in. ons clubgebouw
van zanger en entertainer

]OHN MEDLEY

na afloop van de wedstriid LENS - BLAUW ZWART

mede gesponsord door VNP parkeersystemen BV

club v&n 100
bent u aI lid ?

voor informatie kunt u contact opnemen met
Henk Hoppenbrouwers - tel.: (070) 325 07 89

Wedstrijd van de week
zaterdtg L2 oktober aanvang 12.00 uur

LENS B1 - UICK B1

NaasE goed woeEbat zijn ,BEST, en ,wIiÍ' de belangrijksLe Erefwoordefl op LENS B1 van
;;;;;";i;; .ónct"a."rÉ leider Hans van Rijr.hoven. Hij weeE eigenrijk maar s redenen
*ààiom OiÉ elfEal ,de wedsgrijd van de week' verdieng en wel de onderstaande:

* wij 1,| jn de- besÈe *
. * wij blijven de-beste *,

" wíj wordea de a'I 'l erbesÈe
" wíi hebben de besËe .leider en trainer

wii hebben de leuksÈe en beste ouder's *

BesEe Hans, besE we1 'bouEe' uitspraken. Natuurlijk wil1en wij besE naar ju1lie
;;à;;rïJà-É.;ó., -r:.1x".,. En dat.toèn we dan ook a.s. zagerdag. Nu maar hopen dat hec. een

Ë;;-;ói ,oJtUar írordt. Maar afgaande op jouw uitspraken zal dit besE wel . !'ri j denken

ààË 
-*il-Àfxàài- na ae wedstrijd bése.tog -wel eten spieken. EÍ wordt gespeeld op veld 1

àn het- fluicsignaal klinkE om 12.00 uur.
ook nu serdr-voor de ..u."e. reer t KOM DAN KTJKEN ALS JE DaIRFT !!

de redaktie

a:s. zondag LIVE-mulak in ons clubgebouw van JOHN MEDLEY 'de LENSREVUE' 5-



adreÍrak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook: CANON digitale lotokopíe

voor maillnggemak

Direct Mail

in kleur!

.l

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel, (070)359O707 Fax (070)3295168

Uw yerrouwde a(lres vcor hel volled g vérurerlten van Lrv,,lnarlirlg3

advenende BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 12 oktober

openen Joop en

10.00 uur ,Jenny, Inge en

arospnrNésns gevràagd

13.00 ur Ccrr Peters en

KEUKEN . Nancy en

sluit.en .

Ilenk

Rina

Henk

Rina

Rina

openen

10.00 uur

13 .00 uur

ZONDÀG 13 oktobEË

Tinus en Henk

Eric + bij springers

Rein HeÍdel. ' Rina en Henk

El 'en Pet.er

!cerr
,Joop de Roodè

. Rina

KEUKEN

Kleine bar
WorstensÈand

sluiten

Ien. voor de kijkers geldt: 'aanmoedigen mag, zei heE niet te luidl' Er ig weer een

A.e. wrijdag i6 het zover. Dan
preBenEeren Jan ham en.fos VIit.-
Èing de eerste klaverjas- en jo-
keravond van dit aeizoen. Zij
nodigen iedereen uit om te komen
kijken, maar vooral mee Ee spe-

e gezelligheid t.roef . Om 20.00 uur worden de kaart.en
al eerder open zodats- u zich zowel geeEteLijk a1E
d' . Wij wenEen iedereen,een prettige avond en de

aaa

fantactische loEerij en zoale altijd i
geschud. ons klubgebouw iB natuurlijk
mentaal kunts vaorbereiden op de 'otrij
spelere veel succes.

uit de postzak tn de revae

OUWELULLENPRAAT
(nee toch??? - Jawel ook btj I.ENS ltt)

De ouwelullen ziEten na afloop van hun
'training' aIs echEe ouwelullen aan eeí
t.af eI . De 'muziek' EchettÈit door de kan-
Eine. som6 herkenbaar, maa! meeEEal onher-
EEelbaar verminkt. De hele ouwelulfen
drinken rode wijn, zelf ingekochL Èijdene
zomaar even een weekje spanje (Ik moeet er
echt even Eu6sen uic)
De iets minder ouwelullen drinken bier,
daarbij gebruik makend van een g'Iae. De
noq ionqe ouwelullen drinken hets bier, na

""irÉ ,Ét een simpele vingerbeweging de
overtollige lucht uiE het fleeje Ee hebben
verwijderd, gewoon uiE de f1ee.

PloEe conEÈate ren zíj dat ook Uii let.Is'ir.a
f,enomeen van de zak, draagbare, pocket of
hoe heeE zo'n telefoon zijn intrede heeft
gedaan .

Spelera van de SELEKTIE'
sÈappen drif cig gebarend
door de kantine a1 1u1-
lend in het apparaat. Met wie belIen ze
toch?, vragen de ouwelullen zich af. Een
vriendin, Rob ,Íansen, De WCS, ,J. KareIEe,
H. LameE of toch gewoon met mamma?? PloEs
bedenkt één van de ouwelullen daE je mec
je Lijd mee moeÈ gaan. Gewoon functioneel
gebruiken dle handel. TijdenE de wedeErijd
van LENS 1 bèIt. 806 even met Barry. Barry
belÈ even meE KooE, de eeratvolgende ba1
gelijk diep op links en KÀSSÀ!l 1-o voor
LENS. Er is aLechte één'klein probleem.
Hoe krijgt Barry, zonder t.efefoon, die bal
feillooe bij Koo6 en hoe krijgt KooE ????
Jongene geen pxobleem! ! VeeI trainen en na
afloop lekker een biertje en een poEje
kaarEen (niet om geld, wanE dag mag niet
van heb bestuur) en lekker lullen over
voeEbal. En die Eelefoon..., gewoon ouder-
weEs op de haak. VeeI eucces in de compe-
EiEie.

OII9lEtrIrL, WiE KouwèEhovèD

- 6 - 'de rcusnevut' bent u al lid van do club van 1007

npri Íen uana cceptgi ro'cor) t stbfibutie- , nning



S(BIí@ Voor tel nummers e de colofon oo oao. 1izt

adveí€ntie
I

SUDMEIIER ZONWERING

zuiderparklaan2í DEN IIAAG tel.z 323 35 62

Senioren t
UITSLAG(ENI

WEDSTRIJDPROGRAMMA

RKDEO 2 . niet onLvangen
BoflÈers 7 nieÈ ontvangen
Engelsman 1 niet onEwangen

schahlsrechÍd,

],ENS 2

],ENS 3
Í,ENS 1

tiid thuls uit klesse zaal

vï 11 okt I,ENS
IJENS
IJENS
champ
RFC' 9
LENS
IJENS
DSS 3
I.ENS 3
Snoekie 5

39772
4L007
41668
39778
4r673
BEKER
BEKER

cheids .

cheids.
cheids.

20 -o 0 Snoekie 1
0 WesE.landia 6
0 West.landia 7
O IENS 1
O I,ENS 3
O GONÀ 1
OPECDH2
O I,ENS 3
0 Jai swàd. 3
O I,ENS 3

I
2
3
ions
5
1
3

Transvaal e
wesElandhal r e
Westlandhal r e
Oranjeplein R
oranjeplein e
T,1pa hal e
oranjeplein e

i,:

. St.ap t
igen scheids.
igenscheids
igen scheids

I
I
I

ge
ge
ge

ns
ns
n8

20.0
2L .0
2L.O
20.0

1L
1
.'

2

di
vr
na
di

5
I
1
2

t
t
t
t

ok
oh
oh
ok

2r.O
19.0
20.o
2t.o
22 .0

(wedsErijden LENS 3 duren Lx15 minuEen)

OPSTELLTNGEN en L\GG\NG van de SPORTHALLEN ziin BEKEND
r Adres wesElandhal: Spingel 4 - 's-Gravenzande

H.E. àÀNITOERDERS r LÀÀIISTE OPROEP (zo nieÈ over en aluiten) wíIt u zo vrlendelÍJk zijn
de ultslagan 6vèn door te geven 1.v.D. Publlcatie in de r.ENs-revue???

Senio EN ZATERDAG

UITSLAG(EN) IENS 1 MARINE 1

WEDSTRIJDPROGRAMMA

afgekeurd
\-

scheidstechter wlddatum tid thuis uil

za 12 okÈ
za 19 okE

TRAINING ,

14.45 SCHIPÍ,UIDEN 1 - I,ENS ].
T4.30 .TÀI TIANI]MÀN 1 . LENS 1

deze beginE om 20.00 uur. DaE wil zeggen, zowel maandag a1s.op
' woensdag om 20.00 uur 0P HET VELD aaneezig zijnl

VERZAMELEN : bij thuiswedst.ri j den om 13.30 uur!!

r8649
L8652

N. v.d. Dop
H. Merkestein

Bij afkeur{ng ÈralÍlan oE 12.00 uur / verplichÈ afbe116D blj n{et koBen traLnen ll
- _rr,

a.s. zondag LIVE-muièk in ons clubgobouw van JOHN MEDLEY Ae LENSREVUE' 7
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AFSCHRIJVEN. Fred Lance1
Gerard Sinke

EeI . :
tel .:

(010)
(079)

521 39 80
362 g5 s9

LIGGING TERREINEN'
;;;r;t;;"; spoltparx vr'aiaïssetade - insang serinsenstraaE ' Eel" (01s) 380 86 51

sen o n zo Da

@

UITSLAGEN

scJ 1
LBNS 2
RÀVÀ 4
LENS 4
IJENS 5
I,ENS 6
L,ENS 7
QUICK STEPS

IENS 1 .
QUICK STEPS
I,ENS 3
TAc' 90 3
SVH 3
WESTI,AÀïDIÀ 9
ORÀNJE B],ÀUW 3
LENS 8

a 5
1
2
6
6
0

L2

1
0
1

3
0
I
14

WEDSTRIJDPROGRAMMA

t{onderVelde
tVeertje #"-.*

T,RHTZES

Tlnkwetrt 27
2544 ÉC Den Haag
Ícl.z O7O.t66l134
Ízx.t 070.1675l9l

, ZoctcÍmc€r
Íel.t O79-töloZlt

zo 13'okt

zo 27 olÉt

14.00
12.00
11,00
r0.00
12.00
10.30
11 .00
14.00

5544
7256
910 9
93'.72
L0425
L2L40
13593
47'tL8

,H. Sprang
. Fase
. Brink
. Bogerd.
.N.
.N.
.N.
.N.

I.ENS 1
oÍ,rvEo 2
]JENS 3

OUICK 6

HDV 2
SCHEVEN. 3
RÀVA 5
]JENS 8

- BLÀt t^l zwÀRT 1

- I,ENS 2 .
- vEi.o 6

- LENS 4

- LENS 5 .
- ],ENS 6. LENS 7
- DEIJFIÀ 7

G
M
F
F
N
N
N
N

P
À

w
À
N

N

1

2

2

tf! LENS 7 LET OP: gewtjzlgde aanvangstljd 1l!

vcs 2 I.I. Keij zerdt 15 okt

zo 20 okt

19.30 LENS 2

r4.00
10 .30
12.00
13.00
11.00
13 .00
11.00

14.00
11 .30

LENS I :
IJENS 2
CELERITÀS 2
LENS 4
LENS 5
LENS 6
Í,ENS 7
r,rlts a

WESTIJANDIÀ 1
IIESTLÀNDIÀ 2

,wsB 1
terLiuceN z
LENS 3
GROEN Í,TT' 58 2
BMT 2
BTC 3
soÀ 5
VRIJ

de GÍooE
Reuver
sekeris
Scholten
GLmgör

,Jutte
zuidam
FranLzen
Uiterdijk

1
1

2
2
3
3

554 9
't264
9113
93',74
10431
1214 8
13s99

N
N
N

BIJ ALGEHELE AFKEURING :

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN :

OPSTELLINGEN
Í,ENS 1tlm 3 :

r,ENS 4 t/m 8- :

vriendschappel ij k
vriendschappel ij k

14.00 uur Scheveningen 1 - LENS1

.11.00 uur Scheveningen 2 - LENS 2

ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

s1
c?

],EN
I,EN

woÍden door de trainers bekend gemaakt

- aIs bekend

AFSCHRIJVEN I,ENS
]JENS
I,ENS
IJENS
IJENS

t.el
EeI

e

(070)
(010)
(070)
(079)
(070)

4

6
7
I

À
M
F
R

I
1
1

t
t
t

50
36
30
-Lb
33,

15
59
\1
84
03

325
511

361
3 90

hent u al lid van de club wn 10o?
- I - 'ae EIvsBevuE'



konEaktpersoon Sénloren zo[dag I Gerard v.d. K!.eiJ -
wedBtriJddag : BeÍt vlerllng

LIGGING VAN DE TERREINEiJ ,

TC
T6

: (0174) 41 81 49
: 06.54 6? 31 54

!.
1

OLIVEO
Quick
HDV
Scheven .
RÀVA

(0rs)
(070)
(070)
(070)
(0?0)

369
368
388
355
388

De croene Í.Ii j dte Pijnacker
De Sav. Lohmanlaan
zuiderpark 2e gedeelE.e
Houtrustweg
A. KorEekaasplanE soen Hout.vrijk (oud BTc-t.errein)

OOGGETUIGEN SCHRIJVEN

tel .
Eel .
tel .
Eel .
teI.

47

23
31
25

2L
03
74
31
74

sJc - r.ENs. (3-1) dool PÀUIJ v, d. STEEN

Ook vandaag was IJENS de mindere van hun t.egensEander. EchÈe
kansen kreeg sJc nieL maar toch waren zij beslist sneller en behendiger
meE en aan de bal. De schoten misten echter steeds neE heE doel van Àrno
de Jong. IJENS stelde er weer Ee weinig Eegenover en haalde zichzelf weer
uit het spel door veelvuldig Ee ageren op de beslissingen van qe scheid-
srechter, Hierdoor bouw je geen krediet op bij zo'n man en het leverde
ons weer heel veel gele kaarE.en op. Kortom LENS lras niet. erg slim bezig
en ging de rusE in met een 1 - 0 achtersEand. Na rust probeerde S,JC de r,redstrijd uit. te
spelen en even drong LENS aan. Een paar kleine mogelijkheden leverde dit op maar het
was SJC daE 2 - O lieE aanlekenen. Toen Rick'Hup de 2 - 1 scoorde, een kleine 5 minuEen
voor tijd, kreeg LENS Èoch weer hoop. HeE was Brian Linger die bijna de 2 - 2 ín kon
koppen maar helaas lukÈe dit. nieE en het. was SJC daE alsnog 3 - l wist Ee scoren.
Hslaas weer geen posit.ieve score voor LENS 1. zondag a.s. komt Blauw zwarL op bezoek-
Met heel veel aEeun van het publiek en wellich! Eoch meE wat tape op de mondjes moet
heE t.och kunnen lukken. HeeI veel succes.

r.EÉs 5 - hleatlandia 9 (5-0) door DE sPoNsoR

Even een klein verslag van de sponsor 'SUDMEI.IER ZONWERING' . langs deze weg wil ik de
jongens van IJENS 6 bedanken voor hun 100? inzeE en sport.iviteit. De wedstrijd Eegen HMC
was een zvrarEe dag in onze competitie - één speler meE 2 gebroken Eenen en één met
gescheurde enkelbanden. Maar gelukkig namen we de draad meÈ onze reservespelers $reer
goed op. Onze wedsErijd tegen IÍ. is uiE.eraard Le danken aan onze sterspeler 'Maurice'(hij scoorde bijna koppend, naat z'n haar was te kort) hij deed dÍc $reI via een
penatty. De resE van de doelpunEen kwamen uit. voorzetEen van hem. Ga zo door Maurice.
veel sterkEe Legen Schev. 3 a.s. zondag en Mario maak je belofte waar (miniÍnaal 3).

DAMES Voet al Nieuws

TRAINING: vrijdagavondvan f8.15 uuttot 19.30 uur
A F S C H R lJ V E N : Ktistel Muns tel. : (O7O) 397 54 59

UITSLAG(EN) BERNÀRDUS2-LENS1

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

I 2 I

tet verzemelendatum tiid thuis uit

zo t3 okÈ ri'.oo r,rlts 1 - vros 1 vriends. N.N.

zo 20 okt 11.00 SVLV I - LENS 1 17619 N.N.

LIGGING TERREIN. svlv Juliana van stolberglaan, voorschoten. Eel ,: (o7L)

MEDEDELING,':

. 13.30 uur

. 09.45 uur

561 54 3?

de trainer heet onze verzorgster/e l fEal leidsEer Mia Rijkers van haxte
welkom. Heb je problemen of vragen dan kan je altijd bij haar.Eerecht
(re1 .: 367 78 76)

a.s, zondag LlvE-muàak in ons clubgebouw van JOHN MEDLEY 'de LENSREVUE -9-



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEHSOON en

HoofdleidsÍ A en B jeugd: Paul van den steen, chopinstíaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

HooÍdleidel

HooÍdleider

C-jeugd:

E-jeugd:

HoofdleideÍ

HooÍdleider

D-jeugd:

F-ieugd:

Ruud V6Íeecken
teleÍoon: 391 04 89
Leo Straub
teteÍoon: 06 54 64 57 67

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 156

' Ruud van Herp
telefoon: 367 98 58
b.9.9.: 06 53 48 40 50

Aíbelle voor de wedstÍiiden : zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrijd :

tussen 18.00 en 19.o0 uur, bii de desbetreffende hoofdleider'

ln uitersto nood nog op de dag van de wedstri.id op LENS, teleÍoon 366 1 3 14

(zaterdags vanaf 08,00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltiid)

AÍbellen traininqen: t 45 minuien vooí aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 1 3 14

Vraoen/o eman : bel in eerste instantie de hooÍdleider opl

..+lsgkiurd-eÍJre!-.? Bel bij t o zaterd O8.oo uur naar de LENS-aÍkeur liin {070) 367 os 22

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

elítal aanvand togenstandef uiUthuis veld/tenein sam. LENS

À1

B1

13.30
18.00
11.00
18.00
13 .45
13.45
10.45
08.45

11 .30
11 .45
13.00
08 .45
12.30
11.30
08 .45
09.00

1)
L4
L2

12
1_2
1.)
t2
L2
13

12

.72

"t2l2

B3
C1

ó;
D1
D2

D4
D5
E1

E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5
F6

(auto1
(auto) -

okt
okt
okt
okt
okc
okE
okt
okt
okE
okt
okt
okt
okt
okE
okE
okts
okt

14.30 .HMSH Àr .. .. thui6 v1
19.00 RÀs A1 thui§ \l 2
-12.00 Quick 81 ... Èhui6 V1
19.00 Feijenoord C1 lhuie V 2
14.30 GDS 81 thuis V 2
L4.30 VELo 83 . . thuiB v 3
]2.45 Dso C1 uit . v.TuytLÉP.park/Z'meer
09.30 Die Haghe thui6 v 3
11 ,OO Laakkwartier C3 thuis V 3
L2.oo B1auw zt,art c3 voorwrdaEriJd ' . v 1 .
L2.45 LaakkwarÈier C5 . uit J. v. BeelsBtraaE .
14.30 Delft-Dl uit . . Kerkepolder
09.30 Quick D3 . .". thuig V 1
13.00 Quick D4 . . thuiE V 3

12.30 Cromvliet D2 . uit Rederi j kerEcraaE
1o.oo DWO D9 uit. ep.park WeEts/Z'meer
09.30 taakkwarEler E1 Ehuie V 2

oITDERS IrEÍ OP! a.a. zEtordqg 11'00 uur bcaprokÍag oP I.EI9
09.30 HBS E2 .'. thui8 . , . V 2

oIrDERg Í,ET oP! a.s. zataldag 11.00 uur boapreklng oP LENS
09.45 Quick E4 uit sav. Lohmanlaan
11.15 GDS E3 Ehuis V 2

13.00 vELo EB ... thuis , V2
o9.oo ODB F1 uit . Àlbarda6EraaE . .

Lt.Oo Triomph F1 uit .... zuiderPark '.
o9.Oo Laakkvrartsíer F3 uiE J. v. Bèere6traat .

13.00 Gravenzande F7 EhuiE . V 2
11.1s LEI{S F6 thuic v 2

11.15 IJENS.FS . thui6 V 2

BIJZONDERHEDEN,

09.00

(auEo)

( auto)
(auto)

( autol

(auto)
(auco1
(auEo)

E2...12okE
12 okt
12 okE

72

L2

akt
okE
okt
okt

08 .45
10.45
12 .30
08.1s
10.00
08.00
12 .30
10.45
10.45

ok
ok
ok

t

aanwezig van de jeugdkommieele op zaterdag 12 okEober
aL Uu.u! oB P. w. a. gccon

vragen/opmerkingen neem dan 'a-avondE konEakc op met de hoofdleider.
Doe diE Éij voorkeur Èug6en 18'00 en L9.00 uur. Nu gaat vaak de
telefoon nàg na 22.00 uur. Dit i6 echE niet de bedoeling.

o

- 1O - 'de LENSREVUE' bent u al lid van da club ian 10O?



ia d.c koutrlbucLc aI b6Era1d ? Zo Biat, doo dit drE sEoI I

opatellingen ale vorige week met. uiczondering van:

0

0
0

LENS C4:

LENS E4:
],ENS E5 :

meL cT. Mugch .
T.Kamounl s.v.p. kontakt opnemen met de hoofdleider,
met G. Ei flaar.
met S, Sardjoe

0 I,ENS F4: R.AalbregÈ, V.Àitar, P. Dewkali,
S.Toprak, Q.UrgerE. .: . . . .

0 LENS F5: R.v.d,Berg, M.v.d.Burg, N.cie1en, M.de croen,
I .I'Iillernse + aanvulling.

.f.in 't Hout, À.Wil1em6e,
... IJeider: C.cieIen.

0 LENS F6: M.Karabocek, E.Kocak, D.'f .Kock, M.peereboon, F.Turkoglu + aanvullj-ng.
Leider: ???

'f' RAININGSSCHEMA >>>>> afseloDen
I week ia t.ijdenÉ een crainerEbi j eenkomsE

-g op LENS geÉproken over het traíninge-
schema van de jeugd, Naar aanleiding van de
ervaringen van de afgelopen periode zijn er
een aantal veranderingen opgetreden. De
meeEt belangrijke zi jn:

- LENS 81 traint om de week ook op de
di.nedagavond van 17.00 b/m 18.00 uur.
Via de trainer hebben zij hierover aI- bericht gekregen.

- LENS D1 trainE op maandag- en donder-,.
dagavond van 16.45 t/n 18.00 uur. Bin-

- nenkorc gaan zij op dinEdagavond ook.
aoccer-aerobics doen, Meer nieuwg

. hierover via de Erainer.
- LENS D2 traint op dinedag- en donder-

dagavond van 16.45 t/m 18.00 uur. De
naandagavond training. ie vervallen
voor D2

- LENS F1 Eraine voorEaan op de woen6-
dagrmiddag van 15.00 C/m 16.00 uur gè-'
lijktijdig Ínet E3,E4 en Es.

DaarnaagE zal Ton 'e-cravendijk vooral op de
dinsdag- en donderdagavond nog indiwiduele
trainingen blijven verzorgen voor onze
jeugd. Via de Eraínera krijgen de apelere tè
horen wie er worden verwacht.

G PORTSCHOENEN OOK MEE >>>>> veerg i:H'31:ffl,::fl::i"x";ií",ï:;o";'::n'"
Èraining. De veLden warèn echLer Eoma totaal
onbeEpeelbaar. I{ij gaan dan ergene andere
Erainen in de zaal of ergenE buiten. spor!-
Bchoenen zijn dan echtnoódzakelij k. OnÈ ad-
viee ie om attijd 6port- en voetbalschoenen
mee tè nèmen en aIe het koud iE ook een
Èrainingepak. BeI nooit op naar LBNS of de
Eraining doorgaat wanÈ nogmaals: DË TR4ININ-
CEN GÀÀN ALTI.]D DOOR I! ! ! !

D 4sFoT-o INLEVEREN >>>>> onder_Eraan-

f da speler moEEen een pasfoto net-'hun

- 
DààIn achter op inleveren bij Paul v-d,-

Steen: E-klassorsi E.Kocah. De pasfoto is
nodlg voor heE aanmaken van een kompetit.ie-
kaartje, Snel regelen a.u.b.

A ROTE KLUB AKTTE >>>>> ook afgeropenII ;15:*1,.51ïg:iï'i,ïi':,"ffi;'ï:15;;-
verkocht. Een grooE aantal 9pe1er6 hebben
nog voorintekenl ij 6Een thuie. Zaterdag a.s.
moeEen wij deze echE hebben. Meenemen du6
wanE op 10 oktober krijgen wij de echEe 10-
Èen. ,Íack v.d.Heijden hèefr zat.erdag alle6
klaar voor de jeugdspelere die in dà voor- ,verkoop de loten hebben verkocht. Nu snel
naar de kopere de lotsen afgeven en hec AèId.innen. ÀlIe loten kwijr dan heE geld afgeven
in de oncvangen envelop op LENS. Natuurlijk
moeten ook de eventueel rest.erende loEen nog
worden verkocht. Jeugdleden die liever met
de echte loÈen ap pad gaan kunnen zich za-
terdag meLden op LENS. Dè vier spelere die
in totaliueit de rneegEe lot.en verkopen ont-
vangen een leuk geldbedrag. De te winnen
prijzen zijn: F1.150,/75,-/so,- of 25,-.
Eind oktober hopen wij de prijzen uit te
kunnen reiken.

llf ON1RBUTIES ,,,,, een verzoek aan

À ;l}; !ïtEíi.ïËln"ll:.i:in:*':i"drdl:n.
minimaal de helfc van de kontributie over te
maken op giro 335711 tnv penningmeeet.er IJENS
te Berkel en RodenrijE. Nu ataat er nog een
grooE bedrag open van onze jeugdleden, Eind
oktobèr rnaken wij de balane op en dan mogen
leden die nog nieta betaalt hebben nieÈ meer
Erainen en epelen, Laat het niet zo ver ko-
men. Dè kinderbijelag ie binnen due .......
beEalen. KontanE betalen op LENS kan ook
iedere zaEerdag.

J,J.do6 SanEoE FreitaE, F.Staas, M.StaaE,
. L6iderr R. Uïgerc .

trainingen op LENS. Daarbij hebben wij ook
aangegeven in welk kleedlokaal iedere groep
zieh vanaf heden om moet kleden. Wij verzoe-
ken de trainere om diE goed in de gaten te
houden.

oltrft':'"'#{#i!{,:**"iiii+:;.fi ,"

K OM OP TIJD ,,,,, de epelers/oudere
verzoeken wij om op Eijd op de Èrainin-
gen Èe komen. De genoemde Eijden zijn

aanvangEtijden van de training. Kom zeker
minimaal 15 ninuEen eerder. Moeten we naar
croen wit of ergena anderB gaan urainen dan
ie heE heel hinderlijk alg er steedE Épelers
te laat aan komen lopen. Àfgelopen woenedag-
middag ktramen weer veel F-klasoers pae om
14.00 uur aan. weer 6tond iedereen hierdoor
op jullie te wachÈen. Mets de trainers ie
afgeeproken om de kleedlokalen 5 minugen
vaor aanvang van de traÍning te EluiEen en
om dan direkE weg Ee gaan, Spelers die te
laat komen hebben dan pech.

a.s. zondag LIVE-muiek in ons clubgebouw van JOHN MEDLEY 'de LENSREVUE - fl -



I La EDSTRIJDVERSLAGEN >>>>> leuk

I&::: ::.*i;"ï::1:?:ï.à".:i"l'il:Ë"#ï
heel erg bonE. waarom moeEen aIle namen ge-
noemd wórden ??? Maak een lekker korE ver-
slag van een regelEje of 10' À1Ë het zo
à""iq"ii a1s de-IaaÉete weken zutlen wij

""t"í"qa" 
echt in moeEen gaan korten.of niet

."àr ki.t.r"., plaaEoen. Et zíjr: ook leiders
die een kort verelag in de LENsrevue zetten
en die hun epelere Zaterdage een heel uitge-
breid verElag geven. Ook zí)n er Iercters orè
nooit. wat echrijven voor de LENS-revue maar
àià-i.à"r. !,reek- hun apelers een wedatrijd-
""".ià"-à.t "t of aan Ëec eind van he! Éei-
zoen eÉn-boekwerk ui Egeven.

Het zijn maar ideeén maar zo ale heE nu gaaÈ
kan heÉ nieE langer. veel verenigingen be-
oerken hun club-ÉIad EoE een wèdEcrijdpro-
àramma /opetellinqènblad wat een6 per twee
íeken uiikomt. r,ÉNs wi1 (nog) niet zo ver
oaan maar wil weI de koBEen een beetje in de

iaten blijven houden ' vorig Beizoen koaEte
de LENSrèvue.ang zo'n / 1S.000,-

,, ONDAG LENS-familiedag >>>>> a.s.
I - zondaq Epeelt LENS 1 Ehuis begen Blauvr

!1 zle12ay-1àn dit becekenE een LENs-fami-
Iiedag meb. veel Í{edËErijden, de voorwed-
BrriiÉ (LENS c3 - B1auw ztrart c3), de epeler
van àe week, een loterij en .. . na afloop
LIVE-MUZIEK van zanÉÍer en enberEainer JollN
MBDLEYI ! ! ÀI1e ingredièncen zijn dus aanwe-
zig om a,s zondag meE de hele familie 

"ekomen !

lílf 
,'",ï1'="=r=r*; 

ii"::'::' ;Ë:.:ir i.:i :"í1'n * "-*:l::' ï :":,".J " " 
he'E voe'Ebar -

- er nog Eteede ieugatpef;rs zijn die zogenaamd nieÈ weten dat ze bij afkeuring van dè

*"a.iil:a ":,tiia ópoiÈ:-.n 'àóiutrt"i'"Énen 
bii zich moecen hebben '

- er nog .sÈeedE :""gÉIiàr.i; ;ii; ài; àeerar+ bóI1en om te vragen of heL voetballen
doorqaaE.
;;J-;r";""' de afkeuÍingsteleíoon 367 05 22 hebben' :

er nog sEeeds j eugdepele-rs zijn die oP vrijdag naar het klubgebouvl beflen om te
, ""or"í dat ze;ieÉ kunnen sPeren.' ;;ï';ï";;";-a"-Ë""ÏJiËià"i'. t"Èu.r, vraar ied.ereen zich op vrijdagavond af kan meldèn

alÉ ze niet kunnen voetsballen'
*ii "". afvragen oÉ onze jeugdleden.en hun ouders wel de LENs-revue lezen' De

"rcàelties worden hierin bijna wekeJ'1l'}lB vermerct'
::";Ï':;.§ÏIÏa'iiI'rï: " 

ài. lopt" Ë' 'nopp"'"" in one klubsebouw zonder daar de

veranEwoordeli j ke rnensen ovex aan t,e ePreKen'
,ir-àii tÈ"r vÉrvelend vinden en gra"g- d.ze verhalen eene persoon).ijk zouden horen
zoÉat we er ieEE mee kunnen doen'

"iï-"""Jtàpp"" 
meE dit. ".,Ë"tr 

meE de hoop dat onze jeugdleden en hun ouders'
Ë"í."Àti""àè zaken gelezen en begrepen hebben'
;ij;i;ire-;.. iedeieen'""". àr,""ri"E war hets jeugdvoetbal op tENs,aangaat willen
Praten.

ATGEKEUBD OF NIET ??

Bij tr,rijfelachEig h'èer kunnèn ePeleré vanaf, 08'OO riur naar LENS bellen :' '

t"í t ióZ O5 22- ten nergens anderg heen). af het voetbaLlen doorgaat of niet' Moet' je

voor 08.OO uur verzamelen dan heeft be11en geen zin omdat we dan nog niets t"èten' Kom

dan maar naar LENS toe.

ë^-iórë.Àia hà ()9-oo uur moeten verzamelen kunnen ook bij Ewijfelachtig weer de TV '

:fi;::;";';.";r;É;;";-;p 
-iNróínuis 

' via EeLetekag -pasinà sor lagen ze daar vanar

lïËÉ"àài':oà . + i-;;;-à; "i':<eur:.ns"n 
zien' Moselijkhedèn zijn dan :

CÀTEGORIE Àr

CÀTEGORIB B:

CÀTEGORIE C.

CÀTEGORIE D:

(15romot ieldeqradaEieklasËen junioren)
iiro*oui.Ta.iradatieklaBBen pupillen)
(reekeen junioren)
(reekeen puPillen)

B1

Zí1n er individuele afkeuringen dan wordt heE Ehuiospelende elfEal ge!9elg maar diE

liíà.--ri""" ""or LENs À1 a,/Ë c4. rn dic geval dienen de epelere van D1 E/m F6 te

í"ir..r ,r""r heE nummer 367 05 22 (a" lrus - afkeuringgl ij n)

Er is nog een rnogelijkheid om Ee informeren naar afkeuringen en daÈ i6 via de afkeu-

ii"""fïií van de-Haalee voeEbal Bcnd t'w' Eelefoon: 06-3501'5090

(1e divieie C-junioren)

aioÈ veD ÈoèP.6sing voor ÍENs

.c1
ÀL,

. ..:. .{i D1
82. 83, C2, C3, C4

D2 t/\ F6

- 12- 'ao twsaevue' bent u al lid van de club van 7O0?



gii individuele afkeuring gaan we in principe gevJoon Eraínen op de verzamelt'i'id van heE

weàerrij dprogr".m" . E"hte"'Ëïï Ï";i;9í;-;i[è"tí"g- i'it Punt 1 ïan boven.Laande kopv) wan heE

konpeE i t ieprog.".." ,"tJ.ti wà" eE"-il-E"rnat ief programÀa'aE ' v{e verwachten dan aIle epelers

en naruurlijk oor ae reia'jrl"";';";;;;;;;;àà r'ijaËn op LENS met bij zich: sportskledins,

traininqspak, voeEbal'- "t'- eporèechoet'en ' Er zijn vele- alternaEieveÀ denkbaar zoale

voetbarieà in het zuideriJi;';;-il;;';;i""à, 
-"Éin".a op Kwiek sporE,in de zaal (alleen voor

E_ en F) of Eoch "rg.." "Ëi^í"àË.ïiia- "p.f"it 
op "en 

goÈd veld oÍ oP het kunetgras. Gewoon

I.r"ri1 r"tening mee-houden en komen hoor'

verslagen
-i,,

" HET POSTVAKJE ,,,,, in de adninjieÈratie-
kamer bevinden zích de Pc.1Ëvaki eB voor de'iij.aàr, . Hietin vindt rr.en, naast àe .ma-pj ee

ÀLi Xààrci.", ook a77er7ei nuEzige ilf.ony-
';;;. ilf ;7E àè redak:iebtievenbua zijn deze

vak'iee in de neeaÈe gevaTTen hex enige com-
muni ca ci emjdde-l Èpeaen redak:ie en-i"ià"rt/tr^ir"ta.' Wij halen onze btíevenbue
iÀ a77'e tiiden (dasè7ijke) aTcijd +ees' -rlveel gevaTTen de TeiderE/ ttainers ,rtec'- uaË'

iÉ 7rí*.r, wanc et 7ag afgeToPen zaEerdag
van onze kajat belanqríjke infomaxie' aan-
qaa:ade het aanleverèn vatt verslagen, oP u Ee

íu"At"n. VtiendeTijk vetzoek van onze RanE

ài iuc ""n" te 7ezà en ernaar '" !i"ro""i#rr"

reiden op de wedetrijd' Hets werd een makke-
iilt " ,.à"ttiid. MeE- toeetsémming van de

' À"Ë"iat Àocht"er doorlopend gevriseeld worden
qrat voor mij heE moment wae om de longenE
ook or: andeie plaateen te laEen sPelen' Ík
ÈÀ., èi ,.r achier gekomen dat ju1lie plaaE-
Een die nu sEaan ingevuld heE beBte voor
i"ïri.-rii". over dÉ wedetrijd zelf kan ik
Ëort ziinl .rulIie willen !èveeL door het
.iàà." Ép.f." terwijl ik nog zo de nadruk
;;;i ;. àe buitenspéIera 6r meer bij t'è be-
Érekken. Door sommige lrerd er Ee welnrg In-
zets qetoond. Dit brèng ik dan maar in ver- 

-
Ër"a'àài het vriendscËappelij k wae' volgende
keer wil ik Eoch meer inzet zien en (nog)
beter overspel . Tots dan boys.

IJENS c4 - GDÀ c4 (Àfgekeurd) 5 oktsober

VERSLAGEN'

ÍJENS D3 -r,aakkwà!ti'r- D3 r afgclaet dggÈ--§g.W
van OORT SR.

Wat. een bee6tenweer op vrijdag' DuE zaEerdag
5 oktsobèr helaas geen voetbal ' Een verJ'oren
à^"'-i"rià". wel iÉ het zo dat er dan ook
.'.IË"'""i.iàqà" zijn en heb ik het rijk a1-
Í;;;. H;;;.Í, met Ruud v' HerP.weet je,het
maar nooit. De rubriek I'WedEEraJd Yan o:
week' i6 Eer ziele gegaan volgeng de rectaK-
tie, Maar ik wiI toch nog eens D3 noemen'
Een enEhou6iaeEe en aktieva groep ouders en
ook weer qoede voeEballers (een Prrma KweeE-

"ii".t ""ó, dè selectie, zo i6- gebIeken,en
daÉ doeE deugd). Kom due eenB bLJ ong Kr'l-
ken. Noq even Eelug naa'r die gezellige mei-
àJ"'"""-os. Een vai hen k!'ram ik onlangs te-
.Àn. ct.iÍ" en voor nike had zij een pape-.
Éaai in de aanbÍeding. íMaarrt, zel ze.ercD1it
ill-.".t--;. zelf we1 halen in Paramaribou '
eÉn eind weg maar t'och leuk dat ze aan mLl

iEà.Inii-r.à.Ë..' inaera"aa, lezer: bladvulins'
Maar dè heren van qe redakEie ceeB Àlting en

ïrt".È rairt""uurg moeEen toch koplj hebben? !

öi"à"à1." is heE met een potj-è bier in de '
fr"nà gereflig knutselen aan dit verslagle Ln

de redakt iekamer '

UoDstar C3 - IENE c4 (1-5) 30 EePcember
door MELIS KIPP

Ja ionqenÉ, dit 'rraq dan de eersEe aÉkeuring
,lr.r"aiÉ ""iro"t. Door de hevíge regenval kon
ài--.""" doorqanq vj.nden van deze wedeErijd'
io.É fr"a diE'ooÉ zijn voordelen ' ÀllereeroE
f.à"--i[ À.e jullie (in de bestuurekamer) het

' 
"ààr". ,À.tórr.t van de buitenspelregeL - via
iài íi.rr.riq" bord kon ik diL (ErachEen) a?n
ï"iri. i."ui"t Ee maken zodaE er minder bui-
Ë."."àl oelop"n hoeft te worden maar ook hoe

ie aà teóenpàrEii buiEèn6pe1 kan-zeEten'
Íàvene tri"eö ik ian Paul de sEand in onze

' poule waaruit bleek.dat i,ifi" t'"*t' ééÍl
van de poule waren' GEFELICITEERD hiermee'
Bedenk èchter we1 dat jul1ie nu in een
zwaardere poule komen waar níets a1leE meer

"""ràir 
gaàt. rk weét wel dac jullie niet-à"à.. hoéven te daen. veel 6ucce6 èn laac

ons genieten van heb (mooie) voeÈbal'

de LENS-revue

Tot miin 6piit waren nie! alle spelàre aan-
,.r1"-Ë" aiÀ-aanvulling deden er drie epe-, 'ï:;:',;; ;;; ar. omaat-ae kanÈine (nos) niec
lI.. "r"" konden onze oudere/eupporters
iàà-nt"n in de regen' Gelukkig konden de fon-
ËËiË-"'""t a. kleédkamer om zich voor te be

Iay-out / grafische voÍmgeving!
i.l. ,a,ttinÉ en A.C.l. Miltenburb 

.

.. . . woensdagochtendklub
Íeallsati

oplage: ó00

ÍepÍoduktie:

verwerking:
T. van Zilfltout

LENS-huisdrukkerii

a;s. zondag LtvË'muztek in ons clubgebouw van JOHN MEDLEY 'de LENSREVUE - 13 -



éEtlEtDté
C"1 eR u4 g:61,t5 glt

toPA\!

elftal lokaal DltlSDAO elftal lokaal
r-
I

lJ

{

l?4,

/

trainingsove rzicht
MAAT!DAO
f
I
I
I

'1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
í
I
I
I
I
I
I
I

16.45 - 18.00
16.45 - 18.00
18.00 - 19.1s
18.00 - 19.00
18.30 - 19.30
r.%ls - 20.30
19.15 - 20.15
20.00 - 21.30

EllE2 5
D1
tsLtB2ï83 7
keepers: D/E/F
keepers: C
al 5
keepers: AIB
sen. zaterdag

16.45 - 18.00
18.00 - 19.15
19.30 - 21.00

BlIDz
CIIC2
sën. L,2,3

6
)
8
4
4
6
4

7 -8
5-6
ta3

* 81 traint om de week !

lokaal

I
J

WOETTSDAE elftal
-.,|

I

14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.15
17.15 - 18.30
18.00 - 19.30
18.00 - 19.00
19.30 - 21.00
0.00 - 21.30

Ë2 tlmF6
FtnsEA|ES
Euw
D3tD4tDí
BLIB2IB3
keepers: A1-81-C1-D1-EL
A1
sen. zateidag

2-3-4
7 -8
5-6
2-34
7 -8

4
5-6
3-4

-J

D0fiIDEEDA0 elftal lokaal VRIJDAC elftal lokaal
r------------------

16.45 r 1E.00
18.00 - 19.15
19.30 - 21.00
20.45 -22.00

DLID2
cuc2
sen. 1,213

sen. 4tlm8

00
18.00 - 19.1s
18.00 - 19.30
18.15 - 19.30
19.30 - 20.30

c3tc4
Cl selektie
A1
DAMES
senioren 1

5-6
7-8
ta-3
5-6

5-6
7
8

3-4
t-2

I
L-- J

x

I
'I

I

., y'.

6
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DE LENSREVAE

weekhlad yan de voethalvercníging LENS

70e jaargang, nununer : 8

3 oktoher 1996

opgedcht
lE december 1920

LENS

TERBEIN en KLUBGEBOUW ALGEMEEN SEKRETABIAAT KONTRIEUTIE BETALING

Sportcomplox "Escamp l"
Hongclolaan 60O
rol.: {o7o) 366 l3 l4

P,F, GÍons
Rogontessclaan 49
2562 CN Don Hàag

rol.: (070, 363 54 l8

POST-bank :

RABO.bank :
33671',|
129924229

SEKO : sonioronafdetino
sonioren zondag / zaal
W.J|M. Hoijnon, tel.: (O7O) 346 '1O 88
G.J. van d6r Kloii, tol.: {o174) 41 81 49

REDAKTIE:
A.C.J. Miltonburg, tol.: (070) 321 32 85
C.J. Alting, tol.: (O7O) 389 98 75

BARKO : Barkommissio
mw R.P. Bíuiietens, rel.: (o7o) 397 97 22

SEKRETARIAA T TOTO/LOTTO AKKO : Akkommodatiokommissie
Sonior€n Zatordag \
J.C. Ham, tel.: lO70) 367 96 87

G, Kompoíman, t6l.t lo174l 212602 W.J.M. Heijnen, tel,: (O7O) 346 1O 88

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hook, tel.: (O182) 521353
H, Kooyonga. tel.: (070) 352 38 84

EKO i Evonsm6ntsnkommisgig
mw D. van Strion, tel.: (O7O) 36,1 52 08DAKO : damèsafdelino

moj. K. Muns, t6l.: (O7O) 3S7 54 59

JLJKO : icuodafdélino
PJ.M. v.d. Sto6n, tol.l (O70) 397 Ol 54

TRAINERS :

P. Bos, tel.: (O7O) 368 03 62
E,V. Gans, tol,: (070) 397 55 59

GROTE VERDWJNTRUC
(d6 epiateroio)

Het spookE op Í,ENS en hoe. De grote verwijnEruc waarE rond en veel mensen (jong en oud)
zijn er mee besmet. Neem nu eens Eoiletro1len. ze verdwijnen spoorloos en nleE alleen
in de pocten. PIasEic koff ielepe ltj es , welke gebruikE dienen tè worden om in de t.hee en
koffie te roeren. Ook zij, samen met de suikerklontjes, hebben last van de. groEe ver-
dwijnEruc. Leg nu eens 10 pennen in het pennebakje acht.er de bar. Nog geen dag iat.er
zíjn ze verdwenen. van het zelfde laken en pak i.s heE met scharen,-. punai ses, pritE-
st.ifEen, krijt van het biljart en de balleEjes van het Eafelvoetba I spel , HIruP, HI,UP,
H(ruP .... groEe verdwijntruc I

- Redriktiebrievenbus, klubgebouw
- Heógelolaan 981, 2544 GG Den Haag

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopii vóór maandag in :

Vorige Èeek..heef t de redakt.ie- sÈen-
cilkarner be"zoek gèhad van een spook.
PloEseling was er op het. apparaat ge-,draaid, zat. de.sEekker nog in het
stopconEact en was heE kast.je niet
afgesloten. Mogen we nog blij zijn dat
de grote verdwijnt.ruc niet heefE Èoe-
geslagen.

U alenkt. naÈuurlijk daE dit allemaal
gekheid is. waar zeuren we over. Een
suikerklont.je, een punaise
etc. Maar beste lezers het
neemt nu zulke vormen aan
daE we gerust .kunnen spreken
van een epidemie. tleE kosE.
de wereniging, die Eoch a1
op de centjës dlenE. Ee 7eE- Uh, rcdAktieten, handen vo1 geld.

wiizigingm tot maandagavond mogeliik !

UIÍERSTE INLEVERTETMIJN KOPIJ :
maandag 20.00 uur in heÉ klubgebouw
wedstiiidverslagen : zondag 16.00 uur

e-mail : amiltenb@worldactess.nl

f,'AX : (o7o) 321 32 ss
(zateu-, zon- en maandag r)

I
IL- 1E.30 uur te bereiken

,* dinsdag 10 december 120.00 uiÍ) Algemene Lsden Vergaderiog 'de LENSREVUE' 1

' op maatrdag



nieuws uit de bestuurskamer
^E^E

r-
I
I

samenstelling Bestuur LENS bouwt verder
--'1

I aan het technische beleid

He! beEEuur ie erin geelaagd een goede.
voedinqgbodem Eè leggen voor de onEwtkKe-
ii;;-;; een beeer Ééchniech beleid voor
à. Éo"ko.rt. DiE mag zo geotefd worden,.nu
een aantal zeer capabele menEen l'ereld ]-a

;;;";à;" zich nadrirkkelijk mèt het Eechni-
Ëche beleid van de vereniging te gaan be-
zlqhouden ' Een tang gekoeEterde wenE van
h.Ë f."trrt qaat hierrnee in vervulling: een
oÀ"a cecnnleétr bel-eid uitgezec en uitgè-
íoerd door meneen die zelf hoog gevoecbald
of getraind hebben en duE mèt ver6Eand van
zakÉn invutling kunnen geven aan het PreE-
t.at ieve gebeuren bij LENS-

Om mee! preEEaE iegericht tse gaan werken-
bi-i zowel de eenioren- als de jeugdEelek-
iiÉe ziin (even eimpel gesEeld) Eweè din-
àÉn noaio, meer finàncién en k!,lalitatief
3l.a.-iàià"". -w.t-Ë"É eeïEte bet'reft is de'
ËoonEorcommi Egie al enige maanden meE euq-
cès bezig om de financièIe mogelijkheden
i" ,t.^im".. Nu kunnen we met enige'troEs
aankondigen daE er ook op Eechnische gé-
bied nuziek in zit.

ÀllereerEt heeft. Ton'E-Gravendijk
toege6temd Eoe te treden Eot' het' besbuur
oÀ ó" oo.c Techniache zaken" Ee gaan be-
kleden'. Hij zal daarbij kunnen rekenen op
de assistentie van .ran Gerritzen en een

"i.ur-"pg"ii"ttte 
cechnieche colimieeiè, di e

wordt bèóand door Fred van Dijk en een 
I'niàuw gezichc ln LENskringen: Àb 'Jansen'.

ie taaÉete heeft in het verleden o'a' zijn
".o."r, ""taie"d in de jeugdcommissie van
abo. wli heEen hem van hart.e welkom bij
onze vereniging.

Àan Tàn's taezegging kleeft' nog. een
voorbehoud. Uiteraard za1 hij PaB ottt-
cieel qekozen kunnen worden ale be-
stuursÍid op de Àtgemene Vergadering op 10
december. TóE die Èijd zaI hij aI wel alle
taken verrichten die-aan deze funcLie zijn
verbonden. Teven6 geefc het Ton de Eijd om

een pooeje aan te àien of de nieuwe func-
tie irem Éeva1t en ook qua tijd te behappen
ig. fn december zà1 hij dan definitief
beelissen. Een alleezine redelijk en be-
qri jpeti jk voorbehoud.- l-. uiter"ard is het bestuur zeer inge-
nomen met heL feit daE er greer mensen ge-
vonden zijn die willen meehelpen onze ver-
eniging hógerop Ee brengen. Bíjna.Lwee
jaai gàleaèn zag het er duieter uíE voor
Ée cfIl, Hoewel we er nog lang niet zijn
is het verheugend te con§tateren dats er
Each 6teedÉ op diverse fronEen EtapPèn en
Etapjes vooruit worden gedaan. Hèt geefu
ons- in ieder geval de moEivatie om door te
gaan op de ingeelagen weg' Wij wen§en
Íon, ,laí, Fred en Àb veel EucceE toe.

VOOBZITÍER :

J.G. ColpE
Tet. : (0701 394 19 74

SEXRETARIS:
P.F, Grens
Tet. : (O7O) 363 54 l8

LrD lvtcE-VOORZITTERI
W.J.M. Heijnon
Tel. : (O7O) 346 1O 88

LID :

P.J.M. van don SteEn

Tel. : IOTO) 397 01 54

PÉNNINGMEESTER:
G.J. van der Kl€ii
Tol. : (O174) 41 81 49

I
L-

advenende

VOOR EEN

HYPOTHEEK
GA JE NAAR

HYPOTHEKER

DE

Zoveel mensen, 2ov€81 trypothoken' Als onalhankBlljk

hypotheekspeclalist doet d€ Hyiothek€r daarom zaken met

JHiHn{iiflï"xtiefiH 

^(
stuit rrll Oie oóX 

"r. 
21, dhnstverlening is 

I Ivolledlo oratis' 
De Hypotheke?

Koninginnegracht 36c/hoek Javastraat
2514AC Den Haag

tel: (o7o) 362 11 88 Fax (070)364 13 93

-2-'aoLENsREvuE' wljdag 11 oktobeÍ 120.00 uu klavedas- en lbkenvond



E vEN IETS RECHT ZETTEN >>>>> ook het leuke inÈerview gelezen in de spoRTRRÀNT meE

tí Peter Klomp,.leider van LENS 1? Toch atond er iets in !{at niet hèlemaal juist i6 en-!- daE zetten wij graag even recht. In het interview werd geeproken ovér de Eponsorgloep
LENS 2000 die middelen zou proberen te verzanelen voor de selèktie, DiE ie geen-juÍsrj
weergave en er worden zelf6 twee groepen door elkaar gehaald. Binnen LENS kènnen- we hei
projekÈ LENS 2000 waarj-n Fred crene, Rob vergèèr en,fohan TaaI proberen een duidelijke
eEruktuur voor IJENS neer te zetten met ale uiEeindelijk doel mèer kader Ee werven voor LENS.
DaarnaaEc hebben we de sponsorkommiBaie begtaande uiE Richard v.d.Hoek en Hans Kooyenga die
zal pïoberen om via sponsors geJ-den/middelen te verkrijgen voor de gehele verenigiirg !3gA;onder ook de eelektie. Zo dir mieversÈand iB ook weer uit de werel-d.

llr AARTEN OM GELD >>>>> de laarEtse weken zien t{,tj op LENS jeugdledèh regelmacig
!t\ kaarten om geld in one ktubgebouw. Wij witlen dit. echuer nier. hebben; heÈ i6 voor-=-r jong- en oud tijdens voetbalweekenden etreng verboden dit te doen. We verzoeken aIIejeugd- trainerE,/IeidèïE om diE kenbaar te maken bij de Epelere

L ICHTEN UIT ,r,,, nogmaale verzoeken wij de trainere om alle 1ÍchEen in de kleedloka-
len uiÈ le (Iaten) doen na de Eraining. De afgelopen weken lyaren er weer vele lampen
de hele nacht aan. Dit i€ echE zonde en geheel onnodig. Loop alB laaLste even iange

kleedlokaal en kontroleer of aIle lichten -en douchee uii ziji. sluit vervolgens heí
dlokaal af want nu blijven er 'é-nachte Eoms deuren open ataan. Een kleine àoeice maar
besparing voor IrENs.

het
kl ee
een

ï

HET BESTI'UR

De hoofdprije, een waardebon var. Í 175, --, was ge€poneo
343. De wedst.rijdbal werd t.er beEchikking geeteld door
medical fitnerg cenErum HOUTWLJK van de one welbekende

REKKING LOTERIJ LENS-HMSH >>>>> onderst.aand volgen de nummere van de nog nier
afgehaalde prijzen. MochE uw nummer er bij staan, neem dan kontakt op met Kees Lut. of
onderget.ekende .

- (45) flee whieky - (349) fles oaborne Eherry
- (110) qredEt.rijdbal - (107) 6èr. glazen

rd door'FREE KrcK sPqRT, weimarstraat
F\,6iothèrapie, manuele Eherapie en
.Tan Zoutendljk..t;

Geen prij6 ge!,ronnen, geen nood. Bij de volgende thuis$redstrijd zijn er weer nieuwe kanEen op
een mooie prijB en onze club vaart èr wel bij. OrganiBauor Kee6 wordt weer bedankt, evenals
BeEt. Vierling die achter de Echermen de nodige hulp verteend. *"

D ROGRAMMABLAD ,rr» het programmablad is ook voor dit aeizoen door ADREpÀK.van
I een nreuw la6]e voorzien. DaE het er weer prachtig uiEziet mag uit de vèIe:positieve
-=- reacEies worden afgefeid. Spon6or ÀDREPÀR en Àlbert. Miltenburg, die.dit ei weer ,even
uuaeendoor' deed, harEelijk dank, NaÈuurlijk bedanken wÍj ook de ov-erije adverEeerders, t . w.

DE TTPOTSEKER - FREE KTCK SPORT - III'IJTIVTJÀÀI - BXTRÀ}T ORàNGE -,EAFO FOTO EN VIDEO -
\rARKEERSSCEOOÍ, PEIÍJIPPO -. VÀDI DER VEÍ'DE 'T ïSENTJS - VROÍJIL7K SCEOON!4ÀÀK9BRVICE. - I TSIOTEERÀ-
PrE IIOIIIWT,JK - DRITKKBRLT BDÀIIfI + JoIIÀ.IINIS9EN - G.TII.VÀN DER VEIJDB GERECIITSDBITRiíÀÀRDBRSKAÀI-
rooR 

\ -- ,"-.
cerar.d van der Kleij \

I
OSTADRES >>>>> er wordt nogal lraE poEE aan LENS gezonden, zoals adrelq,Lj zigingen,

vakant iegroeten I ettz. Veel van deze post \Àrordt geadregBeeÍd aan , Hèngelolaan 600,,
naar helaas duurE het daardoor lang voordat de posr bij het beEtuur i6, On6 voetbal-

i veld heeft nmI. goen brlevonbug ! (behalve die van de redaktie...) Due versbuurt u poet aan
LENS, sEuur deze dan aan heE a.kr6ta!16r,È, p/E RegerÈoeEalaaÀ 49, 2552 CN DsE Haag'. Zo komÈ
allee goed terechE I

projécÈ

Zoal6 dè meesten waarechijnlijk wetex i6 er 6inde enige tijd een epeciale
werkgroep binnen LENS acÈief. Onder begeleiding van de Sporcraad zuid-
Holland werkE een kleine groep vrijwilligere aan de organi sat ie6trucEuur
van onze vereniging. Niet ortl alle6 te gaan bepalen, maar am voo!6te11en te
ontwikklen teneinde onze vereniging tot ver Ín de jaren 2OOO een spranklen-
de, gezellige en voor iedereen toegankelijke club te lat.en blijven, InEu6-
sen zijn er via de diverse komnieeiee formulieren uiÈÍiezet meE het verzoek
aan de deÉbeEreffende vrijwilligere deze ingevuld Ee retourneren uiÈ.rlLjk
voor 7 oktober. Wij wensen de projecËgïoep veel Eucce6 met hun werk.2000

LENS

,& dinsdag 10 december 120.00 uu Algemene Leden VeÍgadering 'daLENSREVUE'-3-



DE SPELER VANDE WEEK
$\n De 2e voorwedstrijd werd afgelopen zon-

dag geepeeld. LENS D2 bond àe eporEieve

Leider/trainer van IJENS D2 iB Jeroen
Hoefnagel een enthouEiasEe jongeman die
er helemaal voor gaat .
Een voor onE onbekend elfta1, duË waghet, onder hèt uitdelen van de rredgt.ri j dkranE, goed opletst.engeblazen. celukkig kregen wij steun van enkele íEI,ls-eèrs,

y.I59::l".y"l het nódige (vakkundige?) commentsaar voorzagen.
Eerl i j kheidshalve moeten r,re wel vermefden dat we die zatËrdagervoor stiekum geepioneerd hebben. DuE zo onbekend was dit.
Eearn nu ook weer niet voor on6.

Een heerlijke,, uiter6È sportieve pot voetbal werd door onze
3:i?. "O de graEmat gelegd en de velen supporEer6 genot.en dan

Na afloop snel op de foto meE onze Eelektie en werd
NORDIN AMKHAOI]

speler van de week. fnformatie bij Jeroen 1eerde onE dat hijde voorGtopper van dir ream i§. l.fà a" wàà.triià-zagen we hemaI sner de keeper inschieren ." Èi";;";;;;;'ií'aÉ'a.rg-o.,t.
Na 

. 
af loop van de Ívedsr.ri jd kooe nord,in, BRIAN LTNGER atszijn favoriete speler. WÍj spraken hem nieE teqen. Se-Lektie,traÍner, leider, verzoro"i wàrden 

""irrriijt 
-ÈËàïnkt 

voor hunmedewerkinq en ook dir É"-i39:n "".à;; 
-;; -;:;"7I"Iir. 

n, ,"",beschikbaar gesreld door EÀpo _ ,p"oi"Iiriit*riol' foao .ovldeo.

Ë::"tli';::i'Í.":"::'"::Í: leusdepelere mer de eerekrie op de
groep Enlelsen. ;;;-"í'i::::';-'?19:l Y:."fseloFen eerzoen een
komen. Dà f"iaé" 

"""'-HMË;":_". 
*= !oLograa! 'extra, in aktie

jarèn diE. p;p.iiiiË' 
"àïËrr. 

(Pret van Gils) kende uit zijn LENS-

::LÍ:*":l :i';ïI":ii:" ;:ri";3. I:i' ( :: I;l:, ïiii ::";iÉí- ;ï 
"

geschicdde. praat konden woraen ía.tg.l.gàl en ,o
de redakr ie

t

wignstÈÉt nt . i.r;12 nÈ . t[\t ttLïl
fcl. SarAgN. Ír, t5tit t ll

long s de lun

Nordin Amkhaou
en

Brian Linger

aste or,roèpI in one Iiif_brad.begon zo goed meg i,Her'i. -frl.i-fàir_.
tastischt,' Doorlezend u:.i5r<r-Àet'-àà"'Inizr.Jn vacàntiestek aan .en- of .nder.--.iàt"_kust..te gaan. Dat levert du6 

"I-;;;";;";;nPuntje-Min op. Voor de èeraEkonendà Èir_-..eenkomsE afgeropen rona"g hiJ-à""p-i.JiÉ"".ter compensatie niet al1èen :<offie_met_-"-
l3Iïl I"iI ook.de heren Joop willeme enuuruu ua-Lteen an de aanbieding. Dat lever_qe qus èen tweede punEie_Min on- ni; i^i-tre-mer-cake denk ik atti5a ."i, "..r,."ài""samenkomsr. dan- een voe rbaÍweà.arii;. -;i;;'=
quo, dat ale plaaÈ Everv.rrgend onti"ngutJo_

CLUBJE VÀN lOO

De belanggtellinq vanGij e voor het fuictione_ren van de CLUB VAN 1OO
wa6 toch we1 een beetiegewekL. Een kersvers Ée-
noemde nieuwe club_ presi _dent in de pereoon van
Henk Hoppenbrour{ers moct
fe Èoch om Le beginnen
heE voordeel van de twi.i_tel geven. Zijn enthousi-

I]:!-T".la fungeren,6rond er dan ook warcrematorisch bii, af oe] rverroonden a"iàéí i ïtrIËipen zondas. ze

:::::s."q. ;;;;;;Éà,'l5Eï"1, ï"x.riii,ïË,_qruppelende cl.ub_ Ieden noa. her dtr president t"J"S",a"n 
uitreggen,

IaÈ.en be ""..;l-;;; ffi; ::X":gi S:.u;§:-der -hetèn, dat het toch-werd- Dit ook-"ï-;.;ï""ï;: ;J.X"ïi::l],,
i:Íi-iF. : 

r!'r;: ài:""È::;l:fai j;j:rÏ:.,.
g::p:*d en her bescuur naar een nieuw on-crerr(omen ie verka6t _ T^È)
.1uË_ ï;Ë.;i ilàiË"i;"i-§!i"l:.f:";:;',":ir*nerrstlg weer, Jè kriiot

Ë:d:lii1il!.::r":FiÍ 
ïrgï:ir,:;dlx;ï" il"

::Íilii:Íi.i:i"i:ir, :";:í;j j; 
-::r":li"iu

ï:ili!!+i:Y::l H:,:i:"i:':i*:r.x*iË.;§;.persoonlijk met Hem kennie re maken,
GIJS LÀNGSDELTJN

-4-'deLENSREVuE. vtiidag ,1 oktober \2O.OO uul ktavetjrs- en iokehvond

i



wit de postzak tn de revueaaa

KLAVERJAS- en JOKERAVONDEN ,,,,, heE rekennachien heefE
een servicebeurt gehad, de troÍnÍneI is opgepoeLBt en heE groene
cafellaken ia gewaeeen en gegEreken. onze LENS'jokerar' ,ran & Joe
zijn er klaar voor.

Zij organiseren op lrrl.j dag 11 okÈobàr de eerEEe klaverjas- en
j okeravond van diE seizoen.
É. ""r,r^r,g 

van deze avcnd is 2o.oo uur. HeE klubgebouw it natuurlijk aI eerdei open, zodat u
ruEcig aan de warming-up kan beginnen voordaE u zich in het 6trijdgewoel 6tort.

De organisatoren wijzen er op dat ook toeschouwere van harEe welkom zijn en onder geno! van
een drankj e da verrichtingen gade kunnen elaan van de ongetwijfeld fe11e Etrijd tuesen de
vereehillende koppe]6. Het enige waÈ u nag moet doen i6 komen en zelf de kaarten .schudden.

E
EN VERRASS/NG >>>>> afgelopen weekend werd de redaktie aangenaam verraet doar LENS

F1 . Vergezeld door zijn leider overhandigde de trotse aanvoelder Rodney, namene de
apelere aan de redaktsié een prachtige groepefoEo van dit ream. Í{ij lrerden bedankc vooï

onze belangBtelling tijdenE de wedgErijd van de week. Wij zijn hiermee erg vergrrld en de
foto heeft dan ook een ereplaacsje gekregen aan de wand in onze redakciekamer. l(ou IAÀR
KT.TREN Àtjs .'I DI'RFT I I I , 

". 
..

lÀ ING DE SCHEIDSRECHTER Z',N BOEKJE TE BUITEN? >>>>> Í,,ar mas een echeidsrechEer
Lf o, we1 en niet? Dat vroegen wij one af tijdene de wedstrijd tuseen onze benjamin-teame
-!!. lgNg Fs - LENs F6. Laten we bij het begin-beginnen. Neem-iu veel enthousiasÉe .,lp-
porEer6 en dito 'kleine' mannekeE, IJaaE ze een onderling par.cijt.Je epelen onder leiding van
een èchtè ÈcheidErèchEer (de heer B,V.). Dan krijg je de r,rereldwedstri j d LENS F5 - LENS F6
of omgekeerd! ! Het. ging allenaal volgens het boekje.
Maar dan 6taaE er in eens een we1 hèe1 grot.e keepeter in één van de doelen. Dit zag de
echeidE we1 m

daE .de wedEtr
renàe hij het
via de voet e

aar liet ruecig doorspelen en wroeg een tijdje later om de bal. Wij maar denken
ijd afgelopen waE. Mooi mie, hij gíng.zelf meeBpelen. Meb zijn lange benen
ÉeIe halvà veld over, maar vergat zelf Le scoren. De bal ging er weI in,' maar

en zeer enthoueia€te vader. Ging nu.de scheidBrechEer z'n baekje te buiten? Nee
tot.aal niet! DiE kan nu eenmaal bij LENS en daE iE maar goed ook!

de redaktie

GEEN wedstrijd van de week

club v&n 100
bent u al lid ?

voor Informatie kunt u contact opnemen met
Henk Hoppenbrouwers - teÍ.: (070) 325 07 89

Y[rsinig animo voor deze rubriek van de ziide van de jeugdleiders. 'Sldchts drie
aanmelílingen ontvingen wli. Volgende week is LENS Bl aan de beurt en dit tenm
is dan ook teYens de hekkesluiter. Dit item sterft jemmsllijk een woege dooil en
wordt derhalve opgeheven. Het had zo leuk kutrtren zijn.

NAWOORD: na ons besluit kwam èr nog Een verzoek van Eoofdleider E-klassers,
I*o Straub binnen. Wij hebben dit afgelopen maerdag besproken in ons redaktie-
overleg, maar wij bliiven bii onze beslissing, :

' I .. de redaktie

*
dinsdag 10 dacoinbet í2O.OO uwl Algomone Leden Vergadeing 'de LE|T|SREVUE' - 5
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adrcÍrak

Computercentrum ..

Fotokopieservice

Nu ook: CANON digitate lotokoPie

voor mailinggemak

Direct Mail

in kleur!

Kerftetulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Uw !èrÍorrv/cle adíès voor hel volledrg verv,/eÍken von Lll'/ mallitlgs

adv€nende

{

BAR NIEUWS
CÀRLÀ GROOS bedankt hierbij aIle
bar- en keukenmedevterkers voor
de geÈoonde belangstelling bij
haai onvrijwillige opname in het ziéken-'
huis.

' s -middags

KEUKEN

sluiten

openen

. 10. 00 uur

openen

10.00 uur

s ]uiten

BAR ROOSTER
ZÀIERDÀG 5 oktober

Henk en 'f,oop

Rina en Eric
. ,laqueLine TaaI

Rina, Henk en ,f,an

. Rina
gevraagd blj apringers

,Jan

ZOI{IDÀG 5 oktobe!

. Tinus en Henk

Rina, Nancy en Eric

btj sDringers gevraagd
-4

El en Pet.er

Rina en Henkl

s (e lí@ Voor telsÍoonnummers: zie de cólofonoo oao. 1

advcrtcndc

\
T I

1

SUDMEIIER , ZONWERING

zuiderparklaan 25 DEN HAAG tel.l323 35 62

s
a
IOren L

UITSLAG(EN) LENS 3

LENS 1
T,ENS 2

b-j

nÍet bekend
nieE. bekend

PEC DH 5

PGS 1
Duindorp 2

-6-'oaLËNsREvuE' vrruag 1 1 oktober 120.00 uud klaveias- én iokeÍavond s'
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E D,S T,R I J D P R O G R A M M A

dalum tid ' thuts -' ult klasso zaal scheidsrechter

vr 11 okÈ 20.00
20.00
21,00
21.00
20.00
21.00
19.00
20.00
21.00
22.00

di
vr
ItrA
di

15
18
2L
22

okt
okt
okt
okt

Snoekie 1 '- Í,ENS 1- 39772 Transvaal
wesElandía 6 :- LENS 2 . 4100? .WesElandhal r
wesElandia 7 - LENS 3 4L668 wesElandhal r
LrENS 1 - Champions L 39778 Oranjeplein
LENS 3 - RFC'95 41673 Oranjeplein
GONÀ L - LENS 1 BEKER ]Jipa hal
PEC DH 2 - LENS 3 BEKER Oranjeplein
LENS 3 - DSS 3
,Jai Swad. 3 - LENS 3
IJENS 3 Snoekie 5. (wedstrijden LENS 3 duren 1x15 minuten)

eigen scheids.
eigen scheids.
eigen scheids.
R. SÈap
eigen scheids.
ei.genscheids
eigen scheids

L,v.ra.E. H.

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND
Àdres WesElandhal: Spingel 4 - 's-Gravenzande' .'

ÀàNVOERDERS I wLLt u Éo vrtendelijk zijn de ítt"trg.o evert door te geven
pubucatlè in de tENs-r€vue. B,v.d.

Seniore 7ZATERDAG

UITSLAG(EN)

datuh

RFC', 95 1 Í,ENSR

WEDSTRIJDPROGRAMMA

- uit scheidsrechtet

6 0

tiÍd thuis veld

za
za

ok
ok

14.30 LENS 1 - MÀRINE 1
14.45 SCHIPI,UIDEN 1 - I,ENS 1

19641
78649

B.M. Maurit.s
N. v.d. Dop

Bij af,keurlng . tra{nen oE 12.00 uur ,/ verpllchÈ afbelL€n btj niet konen tralnen lÍ

TRAINING , deze beginE om 2o.oo uur. DaE wil ieggen, zowel maandag als op' ,'
woensdag om 20.00 uur OP gET VELD aanwezig zijn!

VERZAMELEN : bij thuiswede ErÍ J den om 13.30 uur!!

AFSCHRIJVEN Fred Í,ance1
cerard Sinke

521 39. 80
352 85 59

t
t

05
t2

OrEN ZONDAG

E.eI . : (010 )

. t.eI. | (079)

Sen
a

@

rdvo!EoÈèi.
UITSLAGEN

-Wnderllelde xtVeentje ffiffi
Zlnkwal 27
2544 ÉC Dm Haag
Tcl.3 070.f6óI t f{
Íax.: O7O-lé73391

Zoctermeer
TtJ.t O79-16lo2l1

],ENS 1
vlos 2
LENS 3
LENS 4
WIK 4
HMC 3
wP5
],ENS 8
* weds

],ENS

. HMSH 1
- I,ENS 2- vro§ 3
.HBS5
- I,ENS 5
- Í,ENS 6
- IENS 7
- RÀVÀ 7

)
1

3
t

0
5

3
I

t.ri j d gestaakE i.v.m.
- speler .

niet bekend
.2-5

ernst.ige blessure

,* dlnsdag fO decomhor l2O.O0 uut) Algemene Leden Vergadering 'do LENSREVUE' 7



WEDSTRIJDPRO.GRAMMA
veld

tiid thuÍs ultda

],ENS 4
(na afloop van
s.rc 1
I.ENS 2
RÀVA 4
,,ENS 4
LENS 5
]JENS 6
I,ENS 7
QUTCK STEPS 4
LENS 1
OI,IVEO 2
LENS. 3

QUICK 6
HDV 2
SCHEVEN. 3
RÀVÀ 5
LENS 8

- Excelsior M. 4

de wedsEÍijd een
- LENS 1
- QUTCK STEPS 2
. I,ENS 3

- . TAC' 90 3

- svH 3
- WESTT.ÀNDIÀ 9
- . ORÀN'JE BIÀI]I'I 3
- I.ENS 8
- . BÍ,AUVJ Z!iART 1
. I.ENS 2
- VELO 5
- LENS 4
- I,ENS 5
- IJENS 6 -
- I,ENS 7
- vros I

. vriends. N.N.
gezel]ige maaltijd)
. 5539 R. visser

1252 D. van Àken
9a02 D. Àndrade
9366 .T. Dekker
10419 N.N.
L2t36 N.N.
13587 N.N.- rEiends , N.N.
5544 G. H. Sprang
7256 M. Fase
9 r.09 F. Brink ,
9372 F. Bogerd
10425 N.N.
L2L40 N.N.
13593 N.N.
46',7 14 N.N.

teI.
reL.
EeI.
te1 .
Ee1 .
te1.

(070)
(010)
(070)
(079)
(070)
(070)

325
511
323
361
3 90
323

,
do 03 okt

zo 06 okt

zo 13 okt

20.30

14.00
11.00
13 .00
11.00
.l-1.00
13.00
13.00
11.00
14.00
12.00
11.00
10.00
12.00
10.30
13.00
r-4.00

I
2
3_

2
3

1

2

2

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 2O.,TI5 U,U|

50
36
30
16
33
19

15
59
L7
84
03
10

W

OPSTELLINGEN
. LENS 1clm3 

:LENS 4 t/m 8

AFSCHRIJVEN

s,lc
RÀVÀ
QUICK STEPS

worden door de trainers bekend gemaakE
a1s bekend

IJENS

IJENS
I,ENS
IJENS
I,ENS

4

6

8

A. de GrooE
M. Reuver
F. Sekeris
R. ScholEen
Z. Gungör
P. Lens ink

konqaktperBoon Senioren zondag
$€dstriJddag

LIGGING VAN DE TERREINEN

: Gerard v.at. Klelj -
: Bert VierlLnS -

Íe
Te

(0174) 41 81 49
06 s4 57 31 54

I
1

: Í.ageweg 6 Noordwij k
: A. 

- KorÉekaasplanE soen HouEh'ijk
: Nijkerklaan

Ee1
te1
te1

(0?1) 367 2L 99
388 74 25
363 50 s0

(070)
(070)

OOGGETUIGEN SCHRIJVEN

LENS - E[gE door PÀuL v.d. STEEN >>>>> sonber en regenachtig weel- maar Eoch

ïIË-.r ."à"rilEïàl p"E eze derby afgekomen ' De eerste herft gaf
;;i.;; ;r;;-;É"r lii}".rae." tè zien' i 4sH duifde niet echE na drie nederra-

Ëli'il"il^i"*À-;;í;í;-;ili;Pio"! u"'t' be6lisE meer moeEen brensen'

Dit kwam er direkE na ruet heel even uiE en gedurende 10 minuEen probeerde

íËr"",iàl àrrÈ-"ic t" o.i.""tt' Echt in grote problemen kwam Reno vorkink' de

íI.I..-r".- rn{Sg .n rrai.ràr van IENS D1-nieE.-tlMSH nam het lniEiatief over en

iilí=irà-à.:ï";.;Ë";;-;"" de lat de o-1 te ecoren' snel daarna werd heE
.zelfe o_2. Een voorzet ,Jrà ,ri"t goed -vreggewerkt 

en Ronald sameon sloeg de

íIi-"ri"i"a"iïi:< uit rrei-àoeL. Eei rode Éàart, een penalty tegen,0-2 oP hets

*àer m.t tien àan verder'
scorebord en

Teqen een slim epelend HMSH waB er voor diÈ LENS, dat moeiEe had om opbouwend/aanvallend

i;Ë;".;";r;;;;.,-.nr-r,.r.r.Iï *Ëi"ià t. É.ginnen. Een EerechEe overwinnins voor HMSH. MeE de

i:;;"à; ;;;;;;Ë;à";; "iË*Ë;è-.ii-Ét""w 
zíart in her vooruitzicht weten we dat LENS ook dan

iilïà'-i.".ió" krueeen te kfaren heefE'

Veel eucceg a.6. zondag tegen SiIC ' Vorig jaar werd daar verraegend gewonnen' Waarom dit jaar

ock nieE ?? LeE op a".""IËËïr.-wà r"Éàí.í op ju1lie en.op hèèl veer publiek van LENS' -

- 8 - 'da rcusaEvue' wijdag 1 1 oktobet (2O.OO uut) klsveias' en lokenvond s'



DA ES etbal IEUWS
a

T R A I N I N G : vrijdagavond van 18.15 uur tot lg.3o uur
A F S C H R lJ V E N : Kristel Muns tet. : (O7O) A9Z 54 59

UITSLAGIEN) : r.ENS 1 - Br,Àul{ zwÀRr 2

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

0 I

datum tiid thuis ult schsldsrechter verameltiid

zo 06 okts 14.30 BERNARDUS 2 - LENS 1 r76a4

zo 13 okt I 14.00 IJENS 1 - VIOS 1 vriends.

L\GG\NG TERRE\N r Bornardus sweetincklaan, HazerBwoude

DE DOORGEEF PEN

N.N.

N.N,

teI ,:

. 13,00 uur

. L3 .30 uur

(071) 341 38 56

Zo dame6 van IJENS de eerete overwinning iE binnen aàn:<zij'àe goede ondersEeu-ningl Het. le doelpunE werd gemaakt dooi IIee via een pinlel. jacky ecoorde inde 2e helfc d.m.v. een vïije Erap zo lange de muur ireÈ dàef in, viriska ookklasee gekeept en de resc van de meiden ook hartEtikke bedankE! p.6. wij
heten onze nieuwe verzorgEter/leidet.er vrelkom !

fLSE en I,OIS

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hooídleider A en B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2OSl SV Den Haag, tel, 397 O1 54

Hooldleider

HooÍdleideÍ

C-jeugd:

E-jeugd:

Hoofdleider

Hoofdleider

D-jeugd:

F-jeugd;

Buud Vere6cken
teleÍoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 06 54 64 57 67

Harry ter LindeÍt
telefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp
teleÍoon: 367 98 58
b.s.g.: 06 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstÍijd :

tussen 18.0o en l9.oo uur, bij de desbstreffende hoofdleider.
ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 l3 14

(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltijd)

Aíbellen trainingen: t 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14
VÍaoen/ oblemen : bel in eerste instantie de hooÍdleider opl

7 Bel bij twiifel o zaterdag..ttg-.-o--e-:.:.:...v.y1..l-a.eLg.g-.--L§!-\t§:9LrÍ9y.Irg-sliiilgZ_0-1..3-6-7-._0-9..-2-?.

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

elíIal dalum tesenstander veld/terein K LENS

À 1 05 okt 12.30 Scheveningen A1 ult
HBS B1 .
PEC Den Haag BL
Gravenzande 83

, HouEruatweg .

Daal en Bergselaan

, 11.00 (auto)

(auEo)B1
B2
B3

05 okt
05 okt
05 okt

13.00
14.30
11.00

. 11.45

. 13.45

. r0.30

uit
thuis
thuis

3
3

A dinsdag 10 decemheÍ 120.00 uur) Algemene Leden Veryadering 'do LENSREVUE' 9-



WEDSTRIJDPROGRAUIMA A-B-C-D-E en F JEUGD lvervol'gl

k

o4
05
05
05
05
05

c1

D1

D2
D3
D4
D5

E1
E2
E3g4
E5

F1
Ë)
F3

F5
P6

1öE
E

t

E

05 okc
05 okt
05 okE
05 okÈ

13.00

1l .uu
09.30

Sparta
.wP c1
HBS C4
GDÀ C4

11.00
10.00
09.30
13.30
13.00

ÀJ,LROI'ND BOKÀÀI,
VEI,O D1
cromvlieE Dl
LaakkwarEier D3
HBS D6
DUNO D4

v1
.. zuiderpark :

Daal en Bérgselaan
v3

HFC ADO Den Haag
v1.'

Rederi j kerstraat

Daal en Bergselaan
v3

Hengelolaan.'
Rederij kerstraaEv2. ..

1S.00
10.00
08.45
09 .00
12 .30
12.30

09.00
09.00

' 08 .15
09.00 (auEo)

;'. r2.3p . .

08.00
09.00
10.45
12.30
r0.45
10.45

Bvg c1 Ehu iS
uit
uit

Ehuis

. Ehuis

.. uiE

.'Ehuis

. uit

. Ehuis

thuis
thuis
uit
uit.

Ehuis

uiE
uit

Ehuis
thuÍs
thuis
thuis

11.45
11.30
12.00
09.00

(auto)
(auEo)

(auEo)

(aut.o)

(auto)

(au
("1

ok
ok
ok
ok
ok
ok

05 okt
05 okt.
05 okt
05 okE
05 okt.

09.30
09.30
09.00
r.0.00
13.00

U5 OKE
05 okt
05 okt
05 okE
05 okE
05 okt

08 .45
10.00
11.15
13 .00
11.15
11:15

RKÀW E1
Laakkwartier
BMT E3
Cromvliet. E2
GDA E6

HBS F],
Cromvlie
Cromvl ie
RVC F4
],ENS F6
LENS F5

tt)
\I?

cËr
EF2

Daal -en Bergselaan
Rederij kerstraat

to)
to)

\T)

v2

BIJZONDERHEDEN,

s

aanuezig wan de jeugdkommissie op zaterdag 5 okEÓber

- -'t ' P. v.d. Staen e! R. vereecken

Iees ondersEaande kopy eens goed door'

vr:agen/opmerkingen neem dan 's-avondE kontakÈ op met de hoofdleider' Do

"àóiÈèirr'Eussen:r8.OO 
en 1,9.00 uur. Nu gaar vaak de Eelefoon .,og 

^a 
22.

Dit is echt niet de bedoeling.

kaarten om geld door de ieuld van LENS is niet' Loegestaan' zie kopy voor in deze

LENSrevue . .' : r'

Í,EVERZATERDAGÀI,],EVooRINTEKENI,I.ISTENvÀ}IDEGRoTEKI.UBÀKTIEINoPIJENS.

opstellingen als vorige week meL uit'zondering van:

e dit bÍj
00 uor.

I,ENS 82

T,ENS C4
LENS D2
IJENS Es
LENS F3

0 LENS F5

I.ENS F6

R.Agyeman
P-Franco en J. ve ldema
T. Kamouni (geschorst wegens nieE
K.Àkay en O.Àldemir Í
s. sardjoe
C . Sonmez

0

0
0
0
0

zonder
met
zonder -
meE
met
met

opkomen)

I,ENS F40 R.Aalbregt, V.Autar, P. Dewkali,
M. St.aas, S . Toprak, Q. Urgert

' R.w.d.Berg, M.v.d.Burg, N.Gieten, M'de Groen'
se, I. witlemse + aanvulling-

M.Karabocek, E.Kocak, D.,J ' Kock, M'Peereboom'

iI..f . dos Santos Freitas, F.SEaas,
. Leider: R.Urgert.

J.in't. Hout., À. Wi1lem-
. Ire ider: C. Gielen.

F.trrkoglu + aanvulling.
Leider: ???

+ + ++++ +++++ ++ + + + + + + ++ + ++ + + + + + ++ +++ + ++ +++++ + + + +++ +++ ++ + + + + + + + ++ +++ +++ +++ ++++

LtvERZATERDÀGÀI,I,EVooRINTEKENI,I.ISIENvÀNDEGRoTEKI,I,BÀKTIEINoPLENSI

+ + ++ + + + + + ++ + + ++++ +++ + + + + +++ +++ ++ ++ + ++ + +++ + + +++ +++ + ++ +++ +++ ++ + + + + + + + ++ + ++ ++ +

0

- fO - 'de LENSREvUE wiJdog 1 1 oktober (20.00 uur) klàverlbs- en tbkercvond s'



C PELERS/OIIDERS LENS Fl OPGELET >>>>> door de enórme aanwas bij .te F-jeusd ig
.I het op de woensdagmiddag we1 heel erg druk van 14.00 t/m 15.00 uur. Om all.e

- 
spelers voldoende aandachE Ee kunnen geven gaaE LENS Fl een uur later Erainen op

de woensdagmiddag. MeC ingang van 9 okEober verwachten wij de spelers van F1 van 15.00
E./m 16.00 uur op de trainlng. verzamelen om 14.45 uur. zij crainen dan gelijkt.ijdig met
de spelers van E3 t./m E5. LENS F2 E/Ín F6 trainen nog gewoon van 14.00.E/m r5.OO uui. we
verzoeken ook hier aan aIle ouders om hun kind op tijd (13.45 uur) op IJENS af Ee zeEÈen
zodaE de trainers op tijd kunnen beginnen.

lD EISJE EINDE SEIZOEN >>>>> het seizoen is nog maar neE gesÈarr of de eersÈe
!i\ plannen voor de reisjes zÍjn aI gesignaleerd. LENS 81 gaat. waarschijnlijk een:-- kleine week naar de Ardennen. I,ENS C1 gaat meE Pinksteren naar een vakanEiepark te
Groenloo. LENS D1 en D2 hebben we1 heel erg wilde plannen. Wordc heE nu Engeland,
DeneÍnarken, Duit.sland, Belgie of Eoch Duinrell ??? LENS D4 gaat nacuurlijk ook weer op
stap met coach "dirty'r Harry en EL en E2 zulLen best. wef weer naar Limburg gaan.
celukkig horen we nog meer signalen want. van ons mag ieder team op reis mits heE
vervoer, de begeleÍding en de financien door de deelnemers gedekt worden. Voor meer
informatie raadpleeg Paul v. d. Steen.

lt, K REISJE VOOR E3,E4 EN E5 >>r,, I,eo srraub wil meE E3,84 en E5 naar LiÍrburg
fjsaarr. De datum is afhankelijk van de beschikbare toernooien in deze sEreek. HeE
---=e is je gaat ongeveer F1 . 125, - kosten afhankelijk van vervoer en ondeïdak - Voor
hij e.e.a. gaa! regelen wil hij de animo bij de spelers/ouders peÍIen. Lever daarom
ondersEaand scrookje z.s.m. in bij Leo ook aI gaat uw zoon nieE mee. Ook voor eventuele
vragen kunE u bij hem tserechE.

P
ASFOTO INLEVEREN >>>>> onderstaande spelers moeEen een pasfoEo mec hun naam
achEer op inleveren bij Paul v.d.Steen: E-klassers: S.Sardjoe - F-klassers:
E-Kocak. De pasfoEo is nodig voor het aanmaken van een kompet it iekaartj e . Snel

regelen a. u.b.

l^ ROTE KLUB AKTIE >>>>> afgelopen zaLerdag kregen wij slechrs een gering aanr.al

uï:s::l-831"3,"1ï:i"í:,i:Ëflf: i:innràin,!31,:i":"ï.[':à:: ii:,]:';:"3i'.i" u".

natuurlijk hopen we a.s. zaEerdag van de overige hele grot.e groep nog zo veel voorin-
tekenlijsten Eerug t.e krijgen dat a1le 1000 loten a1-íerkocht. zijn. Dat zou naÈuurlijk
een -hee1 mooi resulEaat. zijn voor IENS. Of het. de waarheid is kunnen wij pas in de
volgende IJENS-relrue veÍmeIden. De jeugdspelers die nog voorint.ekenl i j sEen thuis hebben
vragen wij om deze echt a.s. zaterdag in te leveren op Í.ENS. Op 10 okEober.krijgen wij
de echte loten en deze willen wij dan zo snel mogelijk meegeven aan de verkopers. Dus
niet vergeten hoor. Natuurlijk moeten ook de evenÈueel resterende loEen nog worden
verkochE. Jeugdleden die liever met de echte loten op pad gaan kunnen zich zaterdag
melden in de adminis EraE iekamer. Wij maken dan een afspraak met. Jullie. Doe heE sanen
met een aanEal teamgenoten of wellichÈ toch alleen. De vier spelers die de meesie loÈen
verkopen ontvangen een leuk geldbedrag. De Ee winnen prijzen ziJtt Fl.L50,/75,-/50,- of
25,-. Eind okEober hopen wij de prijzen uit Ee kunnen reiken.

D ETER REEPEN >>>>> een must. voor a1le r,ENs-keepers. HeL keeperskamp t'BeEer

f,l Keepen', organiseert weer een tweedaags keeperskamp. Op 21 en 22 okEober, in deZ he.i= rrrurait i e,' kan je voor slechEs Ér. so,- mee àoen- aan diÈ kamp bij psvp in
Pijnacker. Dit j-s naasE de keepers Erainingen ook voor eEen, drinken, aponsorpakkeE en een
echt. certificaaE. Liefhebbers kunnen voor meer info t.erechE bij onze keeperscoordina- -

Èor/Erainer: Hans van Rijthoven. ons advies is meedoen.
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LETTER ZÀTERDÀG ÀLLE VOORINTEKENÍJIJSTEN vÀN DE GROTE KLIrBÀKTIE IN OP LENS !
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Mijn zoon uit LENS E...
gaat wel,/niet mee met heE reisje naar lJiÍÈurg.

Handt.ekening vader of moeder:
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VERSLAGEN

cluba étl6' zatsrdlag itr ts6 lovorèn.

gëh6vcnlnEèÀ C2 - Í,ENS. C2 (0-13) door LEO

we begonnen niet zo sterk, mÀar nar mate de
wedBtsrijd vörderde klramen we in ons spel en
werd heE openingsdoelpunt gemaakE door Robbert
Vergeer, HeE zóu uiteindelijk 0-13 Èorden- waE
niets wi} zeggen dat er grandiooe gevoetbald
werd. Het ene moment Bpeelde men te Eolistisch
en een andèr moment vierde hets oversPel hoog-
tij. Keeper Pat-ick van Fessem scoorde heE 12e
doelpunc, Gèzegd noet rrorden dat S. weI bleef
voetballen, maar in deze poule te hoog spelen.
cefeliciteerd jongeDs ! I

vEIJo c4 - LENS c4 (2-.2) @9E-lgEJi!§-E-M

Na eerst met de ouders en gpelers gesproken te
hebben over Írat ik mee hets Eeam in de loop van
dit seizoen van plan ben gingen we om weg naar
velo. Het werd een zeer epannende wedEcrijd.
omdat niet alle Epelers er t{arèn (aI dan nj.et
afgebeld) waB ik gengodzaakE om heE elftal
enÍgsinde aan tse laaaen. Toch viel het niet
verkeerd uit. ondanks een achEèrscand bleven
julLíe (aardig) positieÈpel houden. Doo.r aan-
àringen krege; jultie een vrije trap diè in ee:
keer in het. doel belande waardoor de stand wee
in evenwichC was, Voor ru6t nog zeer goede
kansen voor onze spits maar die had wat=pèch
vandaag, mede dats hij soms ce vlug op het doef
schoots, De 2e helfc was hec zelfde spelbeeld'
De rechtsback kreeg hec op zijn heupen en maak
te een wondelBchoon doelpunt waaldoor de aÈand
2-1 werd in ons voordeel. velo liet dits over
hun kaht gaan en kwamen stevig op zetsten. Door
goed keeperEwerk bleef de voorsprong gehand-
haafd- velo ging neer fyEieke kracht gebruiken
en met een van de aanvalleh kregen zij een
penalty. Nu weEen aI veel gpefers en suPportser
daE Ricardo aI menige penafty ge6tsopts heeft en
hadden nu ook vertrouvren in hem. ook deze keer
luktse het om de etrafschop om cè zeEÈen tot ee
corner. voor velo werkte dits afB een rode lap
bij een eEier- Nog stevÍger en nog feller gin-
gen zij er tegen aan. Echtser de kracht van LEN
i6 dat zij het ÀITI'JD voetballehd willen opfo6
6en. Door de geboden luiÍnte kregen jullie di-
verse kansen die gered werden door ook een
goede keeper wan ÍELo. In de laatste vijf minu
Èen moesten jullie dan toch (heE enige foutje
van de keeper) hec tsegen doèIpunt incaseeren.
Hoe julfie dits opnamen is ook zeker een colllpli
ment $raard. ÀI mèC al een Èerechtè uiEslag van
zeer goed spelende elftal-Ien. Nog even diE:
vèrgoots DLet de lDèskéDliJdt(6tr) vaa lDelEgEe
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wedstrijd van de week

Kijk eena'waË er rond en oP het veTd
gebeurd", da: EchËeet iu77le 7ei'
àer/xrainer Leo. iru weËen wij nieE ot
het 'Leo' ig, oÍ 'andere Leo' oÍ
'dezeTfde Leo'. Maar goed een kniesoor
die daar oP 7et. [ra Ë een ÍeeBt oP heE
we7d. Aoeëiota in iu-Z-Iie scàitterende
crainiigapakken Bt-onden ju77ie a7 eneT
op weld-. Veel eupporëere Tatge de Tijn-
ielfe de pera was uixgenodigd en sToop
Tangs de liin on àeÈ P.laaÈJ'e wan ziJn
TevZn Ee schie1en. Ilatuur1ijJr waren ook
wii aanweziq voor de wedatrijd van de
n"1k. on", àeze match kunnen wij korr
ziin, warE ju77íe Teider ÈchrijÍc be-
slist we7 een vetslagje (7ees het maar
eens). Ju7Lie kwamen, ondaike goed voex-
.ba.I naar lniet door de eLugge ierdediging
van Lakwa heen '

De èeqe,íetand.ei wa' iexe scerker er won'
,fammel, maar ni€È6 aaÍl de har:d hoor'
voTqende keer heEer zu77et we maal^ zeg-
g.n'. su"""" in he: aeizoen kanjera ' Wíj
hehben genoEen !

dc redaktLc

LENS D2 - oDB D2 (9-0) door RIC&Y en JoHNIIY

We begonnen goed (zoaLs gewoonlijk) en !'ïoeg i
de t{edstriid scoorde carlo 1-0. we bleven goed
voeuballen en 10 min. Iater ecoorde Humphrey 2
o (rnooie goat) . Jolhny v.d. L. maakce 3-0 (Iuc
ky) en Carlo 4-0. In de 2e helft gingen ue goe
dóor (rnooie redding Ramon. H. gcoorde 5, 6 en
Ricky ?-O- Ook dat waEt een mooie. Dè baf werd
werkèerd geraakt door Oohnny B. c. stond op de
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Duiado4, sv D2 r.ENS D3 (0-3)
door GUUS v. OORT 6r.

ÍJENS D4 LaakkwartLer D5 (7-0) door ÀSTRID

oD 2g september op bezoek bij Duindorp ' Een.
oàede ee-lectie' Toch wint r'ENS met rulmè c1l-
iài.. rliit in de laateEe praatsB door de Eerug-
i!Ëi'""i-v"rË.n araalt D3 weer goed'-Dat resul-
teeÍde aI vroeg in een Uretter door Ratrno' IrreL
iàoo a.o.r," eei goede actie van 

'reffrey 
s' maar

ËEïà"r--iiËËs-àË Éii i" het zijnet sahir sterde

"".-g.f"*ió 
weer op ons.gemak door doelpunE

ii. i t" gcóren. Toèn zijn reeervebeurt erop
;:; ;r;; Rr;ti;È i,, ae tieeae helfts in hets.veld
en levetade maar heEeen een uibBtsekende as6i5t' '
ài "i"i"it sanir (weer hij) doelPunt numner'- 3.

;;"Ë;È;;e;. ltau mij aangeàaam verraerte was.het

"t.iX" 
-...r"raed.iqén doór de aanvallers Mijn

;;;iid;i.;. Maai wat zeket zo leuk is: onze
Éà"i"i JËiii"v P bar.Et zo langzamerhand van het
zel?werErouwe;r. Schiet goed uiÈ en raapt' cle
;;ii;;-;;i;; op. govendíen kunnen David en Mark
["r-.àt'é." qe]ust harE à Ia v.d' sar betsrekken
in n.e t"rraui"len van de ba}. Kan Philipe ook
doen. Hec zou wel weer eenÉt een goect Beazoen
kunnen worden voor D3. Door ruimtegebrek nu- . .
bas: 2 !,ekèn qeLeden ben ik gaan .scoutenrr bLl
bs. tot afotiizen van sefiora Guerrero en de
nà"t-ÀicÈií"iígh - Een paar goedlachse surinaan-
se moederg kon er wel de humor van i'nzren' rK
"à "Àà ""n. een keer kijken bij D5. Niet on ce
É.ortËt .""t vanwege die gezellige rneiden '

doede Elaats en ecoorde 8-0' R

Ée de íegende (vrije EraP) '

want deze man weet heel goed hoe hij een wed-

"Ëriià "".t 
fluiten. HeE -wae allèen wer jamnLer

à;É-Ë; ;;" speler van rÀÀRKWÀRTTER niet t'egen

"ii.-.""ii".'fcon, ondanks daÈ zij toch goede
t.Éànstand boden. ook wil ik JÀN B' en RENE B'
à.rËn U"a"ttXen dat zii zo vriendelijk waren om

àè-irr.à voor de kindËren aLvagts klaar Ee zet-
iÀ^- orrt een eaÍnenwerkinq bij onze kinderen en
à..-t,,Aere. NOU .fAN VOI,GÉNDE WEEK BEN JE TOCH

ECI{T ÀÀN DE BEURT.

Qulck D6 - Í,ENÉ DS (1--3)
door de leider6 RÀMON en MIGUEL

Het was weer 'bingo'. LENS won met 3-1' De

àààr"""l.t werden g-emaakt door Merlin, 'Jeffrey
;;-iËní". onze keiper Miquel waa weer fantas-
cisch. Àmar qaf eei paar mooíe Paeées, tserwijl
àÀ ruuu wan -de spelèrs in Eopvolm waren' .HeE
oaaE sEeeds beter. Door de aan!íal zl'ngen ooor
ËËi-va-aei wordt er steeds meer samengeopeeld en
.irra"i qepinq"ld. oPRoEP: ouders kom zoveel
*.à"iiiÈ i""i a. westrijden kijken. Hierdoo!
kuíc u-uw zoon aanmoedigen, stsimuleren en bI].J
maken I

advenlndG

tenslotsEe maak-

celukkiq waE het niet zo koud, zodat onze jon-
.""" ..-" lekker parEijtje vóetsbaI konden 6Pe-
Í.rr. g.t begon einaar-uit te zien dat het een
tàufe weaetrÍiia kon worden. ook vlel het oP dat
à" ïonqutu ni eindelijk oP hun eigen.plaats
trle'ien -sDelen al was het voor sommÍge jÓngeng
nàq we} nioeilijk om die ook vol Ee houden ' IrENs
Ë.Ë""-àr snel -ae kans orn te Écoren, maar dats

i"xÈÉ "iut 
qeliik, maar na een paar minucen

È*u. a"" toóh dàt vrel verdiende doeLpunÈ van
àiGi. rxt.... ionsens, zo zíe ie dat door goed,
à. 

-uàf' 
-""a ué sielen je sneller kansen kunt

creéren.) En waE ÍeI jamrner was voor IÀÀNXWÀR-
i;;R-;;'.; -àen geruxjé voor Í,ENs was dac via
èÀRÏ ;;; speleÍ vai IJÀÀI(KwÀRTTBR een eigen
à;;ip";i ."àkts.. onr. jongens konden ateeds
meer- kan6en cfeéren en daE was een moor ge-
ïiàirt,--É"r wa6 alleen jammer dac de bal niet
;;i--ï".i in wiIde. oo-k onze keePer Ricardo
ii"àtg ," nu en dan iete te doen gehad, maar
ionoens iullÍe moeten nieE vergeEen dat we d!'c
ír"i-à""'Èà.p.r hebben die zelf ook goed kan
í"àtuJi"", dus maak hier dan ook gebruik wan'
È;;;;;; minuten voor de rust maakte Mrcl{ÀEL B'
3:ö-- il ja hoor aok tlÀURIcE kon ireer een heef
i"ài a-àLrï"rrt maken, een mooie hoge baI en vlak
;;;; à. kieeper een hobbeltje en de baf schoot
over de keeie4 heen het doel in' (slam bel<eken
hoor Maurice') ook heefE HÀFID na aanBporl-ng
vin ae co"crr een zeer goede wedstrijd laten
iili", àlÈ-.is oàk o.'." de-andere jgngene g-ezeg-d

i3iàà"--z""ri ,rrMMY, MrcHÀEL t Í'' en ''IÀcKY'
öÉnoei ." ÀrlsH en ook MÀRTrN ondanks dae deze
iiËi'ï.-Ë""" iiÀgàn om ee 6coren' rn de tweede
ii.iÈrï.ià na veí kanse, toch nog een doelpung
ËËí"à:.i-à""i MrcHÀEÍ, B. En ja hoor RrcÀRDo kon
Éak noo even laten zien daE het een zeer.goede
Ë;";;'.;; Ë;-wEden ie. (Maar dat moet ik wel

",r"iNrao"n RIcÀRDo ben j i j sons veis'Laa-td aan
het gras-:) Toen kon via.een mooie kopbar naar
;ÀM[Í-à;r; het spe] mooi afronden door 6-0 ce
íËii""l-o-,í itamv' maakte nos 

"9", S:-'t:l-L^:"..li
§tand werd 7-0, maar jongens iul'-Lre noecfn.f9f
olc buiEengpel LeÈÈen. v''ant goms sEaan luLrLe
Ilr'í-["iËÈiir""1 en dan denken jurtie dat het
;i;; ;;1" ;f, uorden jullie een beet'je. boos op

àË- 
-".-lt"ia."Ë"uter, eà dat moet je niet doèn

LENS E4 - Laa}}lrarbier E4 (0-4) door LEo

HeE Dubliek waa werkelijk ilr groEe getalen oP
ko."i daqen om de weddcrljd van de week Èe

bekiiken,- uaarvoor ik hun harEelijk e'j-I bedan-
ken.-verder wil ik de supporterE aansporen om

noo waker naar de voeEbalkunsEen van on§ Eeam

Ëà-f."."" kijken of de andere jeugdelftallen te
beHondere. vÍants er gebeurt. BseX- 9P ge voeEDar-
vàtd.r, van L,ENS. ovÉr de vredétsrijd kan ik heer
korE ziin. HeE leek af en toe weL dat we werga-
;;;-";;:È hoe het ook aL$eer moegt'' De combina-
;i;" -;.à;; veeL te weinig gezocht, Eerwijl-
iuisc daar onze hogelijkheden liggen' De poEl--
Éies werden verlaten zodaÈ Lakwa Eolns met 3 nan
rr"ij 

"i""a 
en zodoende dus ook sneL konden

.""í.rt.. zoals ook de vorige week gingen ook
déze keer aI weerr snel dc koppieE hangen en

'U 
vindt bij ons-

een prima
ingespeeld
team

Rabobank
Den Haag en Omgeving
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,i..,

di.rs lieten we L. rgeuoon' voetballen' Maar door
iir.Ài a. verdedig-ing (heroy en Bander) en hèt
ooedé keeperswerk van Àwi bleef, de schade be-
íà"tt. t.ï.tt. ook door heÈ goede 'mandekkerE -
'werk, van zoweL MidhaèI aLg Víshal (fijn dat je
wëer teruo bents en lekker gekeept in dè 2e
h;ift) kràg L. nieE veel kanEen meer. Àlleen
àni" à."".Í wÀ6 ietss minder en heeft tijdene.de
iËàÀtii l J- t.""i1 in het veld gePraac en niec
qefuisrÉrd. volgénde wedelrijd zeÈten wij onze
àchouders er weer onder en gaan He er weer
helemaal voor. 

.

IrENS Pr. - VCS E1 (O-5) door RUIrD v. HERP

goede wedotrijd. ik weet dat je veel mèer kan,
Íaar daE zienl ! t, niet bang zijnl ! !, ga cr
gegenin. 444i!g speelde alo spieo redeiijk,
maàr qinq weef èens ouderwets tse lang nadenken,
aaar ireÉ je geen cijd voor kaul, ale keeper
deed hii hét n-iet slecht. !4ighgLtg, ja vrats moet
ik hief ower echrijven, over de hele wedstijd
cÍenomen 3 ballen qeraakE, 15 keer de duim in de
Ëond, veel praEen-, helaas voor je Eeamgenoten,
.""r'wann.ei ie komÈ voetballen nrag je ook wel
*"i ao.rr. HoeÍel deze Hedecrijd verloren -ging,wae iulIie 6pe1 Eoch vooruiÈ gegaant tR zeg
o"noio ooede àinqen in dic Eéam, jullie kunnen
íec, Írít dat ziÉn aan jutlie lrieuwe leider en
iiiË l,Blls ÈroEs zijn op de r-s. Dit gèIdÈ ook
wooriullie ouders , aanmoedigen mag, kom op
m.ngeí laten vJij het goede voorbeeld geven. Hr-
sabah veel èucces met je team.

,ra lieve meneen, jullie lezen hets goed, onze F-
i ,àia.n wandaag àoor onze overburen overhrast"
we konden goed lerken dat veel van onze épeIèrs
;i";;iiiÉ íog een maatje tse klein zijn voor het
ÀiÉ.. "1"t, 

-De vcs-boys waren nieE alleen 2

i;;" ';-"-;è;., - hei schóe verinogen was ook aan-
,-i'.'"iliÉ beEer dan bij onze boys' Toch hebben
i"iii.à'"i.t slecht geepeerd.onze goallie kreeg
;eél ballen te verwerken, maakte mooae reddj.n-
;;;: ;Ë.i o,""t ".t 

prima sluiEposE te zijn,
ÉÀÀwef nÍi 5 qoaIs ÀchÈer de oortjes kreeg'
onze aanvóerdel bleek in het weld aI3 enlge'
àooà,r".".. te ziin tsegen dit geweld en epeelde

^iÉ een beeeÈ. be linkÉback hield in de le

i:H'.{:i1r'rl*'"ïp,iff 'ft :"uïIr,Ïï'tïutun*r"t'nEÏEt
,àÀ rrli ""eí 

tseveel vaí zijn plaate- Dè linke-
half wórdt meÈ de v,reek stserker, alLeen ook nog

"À" laffeei" komen halen en èerder afsPélen' De

ËiËi"ÀËE wàn r-r liep rechtshalf en sEond vaak
.!if, irii had veel -moeite met deze boomlange
JàilÉ"".'o"t schaduv,rspits j e blonk uiÈ in het
liiÍ sc.tt, was nog veel ce moe, wel beter je
É;;E ;;; àoen joch-ie. De jonggte uits ons. Eean
had ]àst van plaatoelijke regenbuÍen, brl .heE
minsc qerinqg-Ee klram er weer een tranendal'
ii*ïi- li de "kleedkamer ging het Perfect,- ook
voetbalLend gaag het sÈeeds beter, kon op Kerel

"à"-È""ti" 
frarder worden. De altijd scorende

sr,itss haà vandaaq nieE de macht om ons uLE neE

"ï"r-r" n"ra", hli was werkouden, maar dat was
iiàË à" ."i.-""'téaé", lt kón merken det hij weer

"."-Éàti" 
-anqsE gevoelene kreeg, dit gebeurt

noo tè vàak als de tegenstander groÈer rs' Kom

teíel taat zien daÈ je beter bents ' Jongeng
wdldende week qaan we er lreèr keihard Eegenaan'
r,iNó p-:. r,Er óP tll! DE TRÀrNrHGsÍrirDEN vooR
usir,ri óp DE woENsDÀoMrDDÀo oààN vERÀNDEREIÍ:
i'iJ-inarr.reN vÀNAF lrl vÀN 15.00 IluR Íor 16'00
IruR. Houdt hieE rekèniag uèe'

LENS F2 - Schevenlngon P1 (O-5) :

- door ITEIDBR S' OTTERSI'ooR

oke ionqenB, dit was de 2e nederlaag Eegen een
ooed- sp]elend schevinqen. Maar het was nieÈ
ÍulIie ïchuld, iuIlie hebben allemaaL èen sPor-
ÉiÈwe wedstri-'id gespèeld. Goed verdedigd, rnaar
àÉ t.guttte.t dir -wa; sÈukken stserker' stsanley
uo""1a". n..:- Eterk op de bal; alleen heeft hij
,tËà ie weiniq cont=dle. Maar dats komE vanzelf

":-É i" t.ainÉ. Dits qeldt troul{ens ook woor de
ànàuí" "p.f.r.. 

ver-Liezen of winnen is niet
lelanorii-k, ale er maar sportief wordE ge-
eneerÉ. toed elkaar de ba! toespelen daE is
lèlanqriik. A.s. zatserdag spelen we Eegen crom-
vliet-eo- daar hoPen tfe ce winnen. iÍongens doe
je best dan fukt heÈ well

F3, F3, E3, F3 T{TE (.EN ZE NIE,
door

vrijdag t 1 oktobet (20.00 uut) klavoíi's- en lokeravond

crav6nzaDd6 F5 - I'ENS F4 (3-4)
dOOT \,ULLÍE I,EIDER RÍCHAR

Na een hoeilijke 1e helfc (2-o) achter kwame
we de 2è helfC goed terug. ,fair maakEe een moo
àà"i"""c, zelf toor hetneE heen en ook vires
.i"Èt. uL" mooi goal. uiteindelijk wonnen w

met 4-3. Goed geterkE jongene en ga zo door
g.t"u." ben ik àoor de spanning vergeten penal
ties Èe nemen. Sorry !

.]ULLIE LEIDSTEF

Vcs É5 - LENS E5 (5-2) 'door BoVENSTÀÀNDE RIruD

Na de besprekinq 
'*"r jul}ie hoofdleider- en

;i.";; i;ià;;, qíingen jurlie naar vcs, daar
;:;;;k";; Àtóna- aà tràiner jullie al oP Ee

;;;Ëi;;. rn de kreedkamer werden ouders en
iiËïÀiË t".q."proken, er werd nogmaals vertseld
,àe lells vai sËe1ers, ouder-§, leidere en Èra1-
nerg vefl,rachE - vandaag waE ik nret all.een ln cre

;;;à";i;;;ià als traiier, maar ook nos -ad-intse-;;;-1;1à;;, samen met Dhr' sabah werd de op-
àËàríi-"s 

-Éàr.."d gemaakE-'. rn hets begin wan de
."à"r.ïía oinq hàt redelijk gelijk op, yl.rye!
.tond di 1Ie helft bij one in heÈ clo-er ' .een
É""ti" onwenniq, en maakte een Paar touEles'
iààrr' oroue"ra" - hij zijn bèst te doen' §e.gg3l!
IIàía'-r'J"-t.-à .ií, .í deed dit' zeker niet
Ëiài]nu.- esgle-y was, r-e.chÈback, en Iiét zién. dat
hii een GEfrce verdediger ie, hij Èpeelde heel
IlÉa ]-ie"a-à",it voor hec invallen), N+e]-è11. was

íintsback, wac een voètballer ! ! !, a-Lreen aeEe

;;;ïi;;-;.;;pe1en knur. tsiueEc stond rechcs-
il;i:"'."-';Ëàid;"".;-Éi-." p."tij, in de 2e

;;iiË ;;" z'ii echts moel 94q1q- stonó ook op heE
i.iiààà".1Ëia, 

-í"ii-à.ia ielË--ie !'einis, kom op
knul ie kan veél beter. :3E!P was .gewoon een
Érin:<é maat te kIein, veel komen ÈralneD Kerer'
iàiïï-.p..la. ala rechcobuiten niet echt een

Na bèt l6zott vaE dlts v€ralag du6 ledeEeea! --
We beqonnen mets hets VElo-tournooi met lvlLchael,
;;.;;i;;- +;i, --cÈi"t"', Ràraer en "Michel '
Jonoens die tot het uiEerste gingen. Je zaE

"o-É d" tonqetieg óp de gchoenen hangen, maal
zè bleven "àrrvàI1en. 

He1aas verloren we aIIe6'
í;";-È;Ë Ë"Ë."-"J.a" 'raantje en een Ëeker er
daar hadden we Èoch heel hard ons beBt voor
o"à""". o. week daarop sÈarÈEen wij met Nicky,
i"ii"Í, s..1, Marvin, chrieÈoÉ, Michel en Qui'
à;-- É;; piepiong team wae dit. Maar t'och heel

"t".È" iàncèit aie niet bang waren. ze liePel
hard en-daàr kan een ander elfta1 noE weL ee!
wàÀrleefd aan nemen. Er uerd deze wcdstrij(
(ÈÀàÉn lakwa) erg hard gewerkt en iedèreen dee(
erq-ziin beEE. Ràfael gaaE ons verlatsen en gaal
heÉ bi-j F2 proberen. veel succee knul! Teget
à"".tieJlein -hadden we een goede keeper volkan
ÀIsoÉ Éij alEijd had gekeePE zo goed stopte h].:
de ballèn. Okan en Orhan, twee nreuwe gézacnE
ieB voor rnii lieten aI snel zien waE ze konclel
Én dat wae beBIiEt niet 61eeht. O. won dezr
credstriid met 5-0, maar voor mij hadden julli'
deze we-datrijd gewonnen. volgende keer beler
ieoen DllNo qinq- hec ook beter (2-1 winst) el
à"É w"" een-epànnende wedstrijd' we hadden e:

weer 3 nieuwe -gezichEen bij n.1. Damjan, Your
en Talat, Ik wËet niet vraÈ ik ower dèze macc:
rnóei àcfrrijven en viel zoveel over te vercel'i"rr 

- r-.c.t -ru heE korE houden' Ilet was één va:
àà uesce Íredetslijden die ik wan jutlie tot n
Eoe gezien heb. Spannend tot de laatsce mínuut'
eÀèa-àÉa"." hooril Ík ben crots op julliel

14 - 'aa LENSREVUE' s'
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TERREIN .n KLUBGEBOUW ALGEMEEN SEKRETARIAAT XONTRIBUTIE BETALING

Sportcomplex "Escamp l'
H€ngelolaan 6O0
tel.: (07o) 366 1 3 14

P.F. Grens
Rogentossolaan 49
2562 CN Don Haag

tel.: (O70) 303 54 l8

PO ST-bank
BAEO-bank

336711
129924229

SEKO : senior€naÍdelinq
Seniorsn zondag / zaal
W.J.M. Heijnon, t6l.: (0701 346 1O 88
G.J, van dèr Kloij, tel.r (O1 74) 41 8l 49

FEDAKTIE:
À.C.J. Miltsnburg, t6l.: (O7O) 321 32 85
C.J. Alting, tel.: (O70) 389 98 75

EABfg.i-E4lellIlsge
mw R.P, Bruijstons, tcl.: (0701 397 97 22

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. KompoÍman, tol.: (o174) 212602

AKKO : Akkommodatiekommissia
Ssnioron Z6tordag
J.c. Ham, tol.: (070) 367 96 87

W.J,M. Heijn€n, tel.: (O70) 346 '1O 88

EKO : Even6mont€nkommissi€
mw D. van Strion, tel,: (o70) 361 52 08

TRAINERS:
P. Bos, tel.: (O7O) 368 03 62
E.V. Gans, tol.r (O7O) 397 55 59

gAf!9-iislleselCeIls
moi. K. Muns, tel.: (07o) 397 54 59

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Ho6k, tol.: (0'182) 521353
H, Kooyonga. tel.: (070) 352 38 84

JUKO : ioLrqdaÍd€lino
P.J.M. v.d. Stoon, t6t.: (070) 397 01 54

,ON THE MOVE'
(LENS bruiBts)

Net. a1s een bekend benzinemerkt is ook onze vereniging 'on Ehe move'. Ànders gezegd
r,ENS bruist. Een korte bloemlezing. Er worden, cursussen gegeven: biologie, met. als
onderwerp: "het verschil tussen mo1 en egel (want een lanEaarnpaal is ook van ijzer)'
en binnenkort. start de kadercuxsus o,I.v. Peter Bos. À.s. vrijdag vergadert de Barkom-
missie (BÀRKO) om deze LENs-discipline goed op de rails te krijgen.

VAN DE REDAKTIE
Lever uw kopii vóór maandag in :

- Redaktiebrieyenbus, klubgebouw
- Ilengelolaan 98L 2544 GG Den Ilaag

wiizigingen tot maandagavond mogeliik !

I'I'IER§'IT INI,D}'DR'IERMIJN KOPU :

maandag 20.00 uur in hd klubgebouw
wedstrijdverslagen : zondag 16.fi) uur

e-mail : amiltenb@worldaccess.nl

FAX : e7o)3zt3zss
(zate*, zon- en maandag *)

_____*_g!_!11egÈg_git_eg,jts_t_qt_1913_9_r_,9_t_e_!g_glg_____

De club van 100 onder aanvoering van
de direcEeuren Henk en ,Joop EimmerE
flink aan de LENS.-weg. vrijwilligers
hebben 'Waterloo' verfraaid en onze
tribune heefE een prachEig reclamebord
van de DE HYPOI'HEKER erbij.
Ook het illustere duo Jan & Jos star-
ten in'okEober r/,reer met die gezellige
klaverjas- en jokeravonden, waar ge-
zelligheid altijd troef is.
De GROTE CLI,BÀKTIE is weer van start
gegaan. Dus als onze jeugd
bij u aanklopt, koop gerust
een IoE (2 ef meer mag na-
Euurlijk ook) .

Kortom, Í,ENS is 'on the
move' - LENS bruisL.
werelds hè zo'n club !

uw redaktie
--J

1-

L--

5$r. 
s*rtteaez is troef op de klavorias- on iokercvonden Ue LENSREVUE'





nieuws uit de bestuurskamer
.&. .ffi,

advenendc

JUBILEUMBOEK JUBILEUMBOEK

Eind vorig seizoen kwam het pracht.ige
LENS jubileumboek gereed. Helaas op een
wat. ongelukkig Eijdst.ip zo aan heE einde
van heE. seizoen- WellichE daE om die
reden veel LENSleden, waaronder ook veel
leden die a1 jaren lid zijn, heE boek
nog niet hebben besteld. À.s. zondag is
er volop gelegenheid het boek in te zien
en aan Ee schaffen. voor de prijs
(Í 25,-- voor leden en Í 35,-- voor
niet-Ieden) hoeft u heE zeker nieE te
Iaten. Ook vragen wij iedereen om oud-
leden Ín zí)n/haar omgeving op het boek
aÈtenE E.e maken en aan Ee sporen een
exemplaar van het jubileurnboek te be-
stellen. InformaEie kan !,rorden verkregen
bij Gerard v/d Kteij (0174-418149) of
één van de andere bestuursleden

samenstelling Bestuur

VOORZITTER:
J,G. Cotpa
Tel. : (O70) 394 19 74

LID (VICE.VOOBZITTER)

W.J.M. Hoijnon
T6l. : {O7O) 346 10 88

SEKBEÍARIS:
P.F. Grons
Tol. r (o70) 363 54 18

LID:
P.J.M. van den Stoon
Tel. : {O7O) 397 0l 54

PENNINGMEESTER:
G.J. van doÍ Kloij
Tol. : (0174) 4'l 81 49

LENS - HMSH EN .... MUZIEK NA AFLOOP

zondag een heuse derby op I,ENS. LENS 1
neemL het dan op tegen HMSH. De bezoe-
kers hebben nog geen punten verzameld en
zullen dan ook alles geven om daar ver-
andering in aan te brengen. LENS wi1-zich revancheren voor de zeer slechte
wedstrijd van afgelopen zondag. Kortom
ingredienEen genoeg om een hele spannen-
de wedstrijd te verwachEen meE veel str-
ijd en emoties. ÀIEijd leuk om te zien
en we verwachten dan ook heel veel sup-
porEers van beide veÍenigingen. NaEuur-
lijk speelE de jeugd een voorwedsErijd
om 12.15 uur en verzorgt Cees Lut weer
de loEerij. Om heE geheel nog aangenamer
Ee maken is er na affoop van deze wed-
st.rijd live-muziek in ons klubgebouw.
cesponsord door muziekcafe DE PÀÀP txeed
voor ons op het duo TON KOK. !Íij hopen
dat veel t.oeschouwers van LENS en HMSH
na afloop van de wedstrijd gezellig in
ons klubgebouw blijven om na te babbelen
over de wedsÈrijd of over andere
zaken, Tot zondag op Í,ENS.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het lijkt. nog ver weg, maar de daEum
woor de algemene ledenvergadering is
vasEgesteld op dinsdag 10 decernlf,er om
20.30 uur. wij verzoeken nogmaals de
secretarissen van alle kommÍssies om hun
jaarverslag over heE seizoen L995/f996
zo spoedig mogelijk in te leveren op
LENS bij Fred Grens. De leden vragen wij
om deze datum vrij Ee houden in hun age-
nda want zeg nou zelf een algemene le-
denvergadering van LENS mag je Loch niet
missen.

HET BESTT'UR

- 2 - 'ae rcwsntvue' na afloop van de wedstrijd: LENS - HMSH live muiek
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LOTiRIJ LOTERIJ LOTERIJ LOTERIJ LOTERIJ

Helaàs Ís verzuimd de nummers van de nog nieE afgehaalde prijzen van.de loterij Eijdens

de wedstrijd LENs-voorburg in de Lensrevu. lrrn rróiig. ,."i. o!.re.nemdn. Hi€rbij volgen.

ze alsnog:- _ 237 ,' mascotrl brànie. i
: 181 mascoEEe orani e'- ig+ wedstrijdbal - 26L. Po"P

- 28a.. egel I 
':,"-.

De vJinnaars kunnen hun prijs opvragen v1a Cees Lut' oÈ ondergeEekende ' Ook bij de

wedstrijd van a.s. zondag zal weer een loEerrl worden georgàniseerd waa.rin als vanouds

màoie piiizen zijn te winnen- !,

HeE is hier fantastisch (Ursul bedankt.).. oP het momenE daE j ul1ie
dit stukje lezen ben. ik woor de club van Honderd nieuw voetbal
Ealent aan he,E zoeken. In deze tij d valL het nieE mee om nog een

beeEje onbekend EalenE Ee vinden. Aan de LYc ische (niet iÀ een

sroen boekje) kust, zoek maar uiE waar dat. ligt. voor dats je heÈ

weeÈ zic v.d. Herik er. A. s. zond-ag 29-09=96.vanaf 13 .00 uur rs
ieder CIub van Honderd Iid of dieqe ne àie' serieus geinEeresseerd
is we Lkom in de I'oude besEuurskamer 't vocr een heerlijk kopie
koffie met een sEukje cake. Er zi ln zo'r, 73 brieven versEuurd naar
oud leden. De kans besEaat dat er us oud-Ieden zijn die denkend
IaaE ik Ís kijken hoe heE r.s aan de ttengelolààn. De heren iI.
Willems en G. Halleen zullen heE ontvang sEkomiEee vormen. Onderge-

Èekende is niet aanwezig Yanwege de Lycische kust. Er zijn geluk-

kÍs weer nieuvJe Club leden Ee melden: dhr . M..Hé erschop te Rot terdam iemand die trouw

I,ENS lid is en die een aanEal jaren geleden de LENS kleuren heefE vertegenwoordigd,
OrPg 4 ( zo) is collecEief. lid.geworde n waarschijntijk om qieu Í,, talenÈ te kri j gen ? ,

Àrthur de Groot met de geweldige forehand die elke week zorgE (lat het 4e meE schone

shirts peelt., oud Iid J.v. Melzen befaamd keeper in, de j aren 6o (hij kón-zich
s

herinner en dat heE vrater waÈ opgepompE werd in heE zuiderpark vreselijk stonk ja, de

Hop- Fri j ters die gelukkig elke week Erouw Ee vinden ts
Colpa de voorziELer van diE Paarse LENS bestuur die gemiddeld

K LENS aan heL Promo Een is. ( ga er maar aan staan) , wil Heynen de
rÍiden zijn verandert) , mw

'roidom hei LENsveld, JaaP
zo'n 3 avonden Per wee
onbeEwister r
Frans v. Dij k
ruchte servic
teiten.
KorEom je mag
,J,wi11ems teI
uiEgelegd.
Ik groet. u

edenaar b innen heÈ besEuur aIs voetbatEalent nooit onEdekE en good old
de meedogenloze voorstoPPer/zaalkeeP er van weleer met zij n bercemde/be-

e volley sPeL tot in zuid-Frankrijk bekend -vanwege zijn afdalingscapac 1

qewoonnieEmissenin,delijsE.vancoryfeeën..Hoewordtjelid.Beldhr,Eïà"ï+ïiiie"'-óI-"ar.,, e. nàiie,j" o7o 3È00360.en de íoordelen worden

Henk Hoppenbrouwers, 0'70 3250789
p.".' iàài. je moeÈ gaan sparen zie sEzo

a

Wedstrtid van de week
28 ember 1I 15 uurzaterdaoE sept aanYanoE

rti E4LET{S E4 La&kkwa er
i 1 ...r' '..:.- ':r

Leider Leo St.raub nodigg iedeïeen uiÈ om.naai deze wedsErijd, in de veilige
ï'lï;;r;;;,-;è-[ó*un r.Íír.""1-u-ÈJ"c -u""-g:-lu'-q" van de 'kunsÈen' r'rat' dit

";:;;-h;Ë; 
i;-;r- i: wàrdr aaí-ó"àrÉuiga daE LÉNs. E-4. zeer soed voetbal. op de mat

Ë'ïàöàà", 
-fis-is 

heE ".t 'uiàou*íttg 
om te zien waE er rond zijn team op eneIftal

weeE n
rond h
Onze n
we weI
aanvan
Iijn.
Ook vo

t

uvo
eer t
eE veld gebeurd.
ieuwsgierigheid was-gewekt en wij sEaan-daí oof langs de lijn' Misschien worden

vaste supporEers. Je "éi *'ut íooiE' Er wordE gespeeld op veld 2 en.de

osriid is 11.L5 uur. Xo*-óp iija en verzeker u,àn èet' goeà plaacsje langs de

illi'iËnËË.'àè-àrià"i"'i"g-;';:É:,-'ooàÉ oe j91s-ens onseÉinderd kunnen spelen'

lï'ullX"i".li ;;;;;:*iö:M-óÀ'ru ku«eru ats-rE-DURFT tt de redaktie

l§qs gazelrgraid is uoeÍ op (te klaveths- en ioktavondon '(fe LENSREVUE' '' 3 '
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adrcpal«

-, Computercentrum

yoiàxqpiieservice .:. ' .'
Nu ook: CANON digitàte lotokoPie

voor mailinggemak

Direct Mail

in kleur!

Kerketulnenweg 6

Tel. (070)3590707

2544 CW Den l'laag

Fàx (070)3295168

cle a.lies vooÍ hel íolled q vervJerken van ulv mallingsUw ver rqrrtr'

advenende

{

BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
' ZÀTERDÀG 28 sePteEber

openen Henk en JooP

1O.OO uur . lnge, JennY de GrooE

BIiISPRINGERS GEVRÀÀGD ! !

KEUKEN Rina, Marianne Oemed

s lui t.en Rina en Henk

. 
ZONDÀG 29

openen

10.00 uur
t s lmiddaqs

- ,,.". arÍspnrNesns

KEUKEN
BI'ISPRINGERS

KLEINE BAR

sluiEen

september.

Tinus en Henk

. Rina en Eric

. ., Rei.n Heidel

GTVRÀÀGD t!

Nancy
GEVRÀÀGD I I

Leen

. Henk en Rina

eeU'WÈUWg A4RORGANISAT\E ,rrr, ,a de noodkreet aan heE eind van heE voríg seizoen

wordr. achter de schermen hard gewerkt aan éen nieuwe barorganisatie. Natuurlijk staaÈ

à;;;-.;;;;r;.ii" "i.r run à." óp de andere das op de rails. Daarom.komen a1le barmede-

,Jix"i"-à.". vrijdag op LENS biiee.r. Heefr u geen uitnodiging gehad maar benL u we1

;;i;;;;.;;;uta, Éo*É u-a.s vrijàag dan gewoon even ]anss om 20'00 uu.,r '

nteresse, dan nodig ik u t.och uiÈ de barmedewerkers te sEeunen door simEiel uw 
.

ï;;j;- 7'k.fiï"t'àÈeir,oua"rs Eerug re brengen aan de bar. zo benE..u voor ons Eoch t

tive m,uziek

Geen
lege
een 'b

1

'. ï i / ,

zondag in ons clubgebouw
" vanhetduoTON KOK .

':.

na afloop van de wedstriid LENS - HMSH

sponsor muziekcafe -'DE PAAP'
t, .... . :'

-4-'aeLENSREvaIE' na afldop,van de wedstrijd; LENS - HMSH live muziok

^w

_í

eÀrto
tribi

en
s

p rint vanacc
t ra'con r, b, v.tie-innihg



S(Blí@ oor telefoonnummers: zie de coloÍon oo oao. 1

advemnde

SUDMEIIER ZONWERING

zuiderparklaqn 25 DEN HAAG tel.z 323 35 62

SenioÍen t
UITSLAG(EN) snoekie 4 LENS 3

WEDSTRIJDPR.OGRAMMA
klesss zaal

2

scheidsrechte,

4

datum tiid thuis - ult

Da 30 sep

dt 01 okt

vr 11 okt

19.00 IJENS 2
20. 00 LENS 3

- RKDEO 5
- Bombers 7

410 01
4L660

oranj eplein
Oranj eplein

eigen scheids.
eigen sc.heids.

eigen scheids.
eigen scheids,
eigen scheids.

22.00 IENS 1

20.00 Snoekie 1
20. 00 westlandia 6
21. 00 [,Iestlandia 7

I,EN
LEN
I,EN

Transvaal
Westlandhal
I,lest landhal

39772
4roo'1
41568

Engelsman I 39765 Oranjeptein F. Baum'an

S1
s2
s3

OPSTELLINGEN en LIGGING van de SPORTHALLEN zíjn BEKEND

Senioren ZATERDAG

UITSLAG(EN) , I,ENS 1 TE WERVE 1 0 6

tetdatum tiid thuis

WEDSTRIJDPROGRAMMA

uit veld

za 28 sep 14.30 RFC'95 L - LENS 1 18632 H. in 't veld

za 05 okt .14.30 LENS 1' - MÀRINE 1 18641 B.M. Maurits

za 12 okt 14.45 SCHIPLUIDEN 1 - LENS I 18549 . N., v/d Dop

BÍj afkéurlng 3 tral'aen on 12.00 uur / verplicht afbellen biJ nIèt komeD traínen !t

TRAINEN , deze zullen vanaf heden om 20.00 udr beginnen. bat wil zeggén, zowel
maandag a1s op woensdag om 20.00 uur OP HET \,ELD aanwezig zijn!
VERZAMELEN r bij Ehuisweds Lri j den om 13.30 uur! !

AFSCHRIJVEN Fred Lancel
Gerard sinke

tel.
Ee1.:

(0r.0)
(079)

52L
362

80
59

39

lde LEAISREVIIE'. - 5':
g$t eareltetrara is troeí op de klaveias' en iokenvonden
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@ SeniorenZ NDAG
UITSLAGEN

i
5
2
5
3
0
6
7

1
0
2
0
4
I
)
0

YanderWde
tYeentje è**"*

H}ITTESROODENBIJRG
I,ENS 2
HMC 2 -.

TEDO 2
IJENS 5
IENS 6

.t ENS 7
HBS 12

I,ENS 1
SVIrv 2
],ENS 3

I,ENS 4
CEIJERITÀS 4
GROEN VIIT'58 4

CEI,ERITÀ§ 5
I,ENS 8

'ZlnlxwerÍ 27
25+4 ÉC Den Haag
Tel.t O70.166lll4
Éax.: O7O-1675191

. ZoetcÍmeGl
Tcl.: O79-Xó 10233

,l

WEDSTRIJDPROGRAMMA

zo 29 sep 14.00
10.30
11.00
11.00
12.00
12.00
10.00
14.00

T,ENS 1

vros 2
LENS 3
I,ENS 4
WIK 4
HMC 3
wP5
I,ENS g

5531
7245
9091
9360
10414
12129
46026
467LL

_ HMSH ].

- I,ENS 2
- vros 3
- HBS 5
- LENS 5
- LENS 6
., LENS 7
- RÀVA 7

1

2
3

')

1

2
3

A

c
R

N
N
N
N

R
D
D
.J

N
N
N
N

van Loenen
MouriEs
schaap
ogier

N.
N.
N.
N.

zo 06 okt 14.00
11.00
13.00
11.00
11.00
13.00
13.00
10.00

553 9

9LO2'
9366
10 419
L2t36
13587
t<'71)

visser
van Àken
Andrade
Dekker

N.
N.
N. .
N.

sJc 1
I,ENS 2
RÀVA 4
LENS 4
IENS 5
I,ENS 5

].ENS 7
DZS 5

I,ENS 1

QU]CK STEPS 2
TJENS 3
TAC' 90 3

svH 3
WEST].ÀNDIA 9
ORÀNJE BI,AUW 3
],ENS 8

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.215,uur

OPSTELLINGEN
: LENS 1Elm 3 i

IENS 4 t/m I ,

AFSCHRIJVEN

worden door de Erainers bekend gemaakL
als bekend

(070) 325 15 50

Escamp fI
zuiderpark
terrein GDS
Zuiderpark

Melis Stokelaan
2e gedeelEe
Erasmusweg
t..o. FC

(070)
(o7o)
(079)
(070)
(070)

346
323
361
390
323

(0?0)
(070)
(070)
(070)

367 09 94
388 74 28
32L 32 13
383 92 53

Í,ENS

Í,ENS
IJENS
I,ENS
I,ENS

EeI
t.eI
Eel
EeI
teI
EEI

4

5
6

7
8

À. de GrooE
I{. Heij nen
F. sekeris
R. ScholEen
z. Gungör
P . l,ens ink

10 88
17 30
84 16
03 3 3
10 28

koaÈakEpersoon S6niore! zondag

wedstrlJ ddag

LIGGING VAN DE TERREINEN

i Wi1 geijnen - TeI.: (070) 346 10
Garard v.d. Kletj - TeI. ! (0U4) 41 81

: Bert víerIÍng - TeI.: 06 54 67 3L 5

88
49
4

te1 .
teI.
te1.

vros
WIK
HMC
VVP

6 - 'de Lsusaevue' na aílqop vàn de wedstrrd: LENS i HMSH live muie* w



O O G G E T U I OEAl S C H R IJ V E N

ROODENBIIRG - LENS door Paul v.d.SÈeen

De Eerm " hotseknoEsbegoniavoetbal'! is uiEgevonden door de Eoenmalige
trainer van vitesse: Bert ,Jacobs. Wie zondag naar Roodenburg - IJENS
geweest is weet nu wat. hij hiermee bedoelde. Het. was een.zeer slechEe
wedserijd van beide leams. LENS nam nog we1 een voorsprong door Fèdor de
Bock die een fraaie voorzet van Rick Hup doelEreffend afrondde. Daarna
deelde helaas oók LENS in de malaise. De bal in de ploeg houden was er'
nieE meer bij door de vele verkeerde passes. Kort.om het. werd een romme-
lige wedsÈrijd. KorE na de rust maakEe Roodenburg er 1 - 1 van.. Hierna slopen er weer
irritaties in de ploeg meE als gevolg domme overt.redingen, gemopper op de scheidsrech-
Eer, weer onnodige gele kaarEen en weer veÍder spelen met 10 man. zeker met. zo'n smalle
basis is dit kaartenverzamelen niet. erg sIim. LENS mochÈ van geluk spreken dat. de laE
ons nog Ee hulp schoot. Toen ook Roodenburg meE 10 man verder moesL nam LENS het
iniEiat.ief weer over. Bijna schoot de zeer hard werkende Barry Olst.hoorn in de
slotminuten de 1 - 2 er nog j-n maar deze keer stond de keeper in de weg. Net als vorige
week sraren we uiteindelijk blij. met een punt waar drie punEen toch weeÍ zeer zeker
mogelijk waren geweesE. zonde, maar.eerlijk is eerlijk deze wedstrijd verdiende echE
geen winnaar. Zondag de derby tegen hekkesluiEer HMSH. Zorgen juflie voor een leuke
sportieve wedstrijd dan regelen wlj muziek na afloop: VeeI succes.

DAMES Voetbal Nieuws
T R A I N I N G : vrijdagavond van 18.15'uur tot 19.30 uur

A F S C H R lJ V E N : Kristel Muns tel. : IOTO) 397 54 59

UITSLAGIEN)

datum tiÍd

SCHEVENTNGEN2-LENS1 3-1

, WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

thuis tuit w.nr, scheldsrechter verzameltiid

zo 29 Bep

zo 06 okt

14.00 ],ENS 1

14.30. Bernardus 2

17611

77 6L4

N.N.

N.N.

13.30 uur

13.00 uur

Blauw Zsrart. 2

LENS 1 ,

MEDEDELING >>>>> de Erainer/coach vraagt de (jonge)dames a.s. vrÍjdag optijd
aanwezig ce zijn voor een korÈe bespreking. Aanvang 18.00 uur.

DE DOORGEEF PEN

Gezien de rustsEand (0-1) begonnen we (vrij) goed. wij wilden even het
hete Eeam complj.menteren en ook zij die geestelijk met ons waren.
Supporters , " Eaxi - chauffeurs ( feuses ) bedankE en iedereen die wij vergeEen
zijnl Nou genoeg geouwej eweeEwel, nu de wedstrijd. Door ,Jackie (mooie
goal) namen. we een 0-1 voorsprong. Dus wij volhouden toE de' rust. De rusE

die heel goed uit.kwam voor de ÈegensEander, wanÈ zij brachEen 2 dames van het 1e elftal
in de ploeg. De scheids gaf een'pingel', omdat Ilse de bal aannam met. haar okset (?).
He1aas verloren we de wedstrijd meE 3-1 en daE was gezien ons spel besE wel een goed
resultaa!. volgende keer beter. De (voet)ballen. P.s.: LJois, zonde daÈ je die penalty
ni'et' benutEe! 

Mariska ? Tamara

nooE redacbLe.
n.7. qua taàTgebtuik niet voor trrublicaÉie in aanmerking

/§5g .eazelrglrerd is troaÍ op do klaveÍias- en iokeihvonden

Ni»
'de LENSREVUE' 7-



Jrrtí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoofdleider A en B jeugd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel, 397 01 54

Hoofdleider

Hoofdleider

C-jeugd:

E-ieugd:

Hoofdleidei

HooÍdleider

D-jeugd:

F-ieugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 06 54 64 57 67

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp
teletoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

Aíbell voor de wed stÍiiden: zo snel mogeliik, doch uiteÍlijk de avond voor de wedstrijd :

. ' tussen 18.00 en 19'00 uur, bÍ de desbetreffende hoofdleider'

.. ln.uiterst€ nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 13 14 -'
(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltiid)

AÍbellen raininoen: + 45 minuten voor aanvang van do training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraoen/o blemen : bel in eerste i nstantie de hoofdleider opl

..#I994*ir+r,9+, 7 Bel bij fel op zaterdag na 08.00 uur naar de LENs-afkeuringsliin (070) 367 05 22

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

elÍtal eanvano leoenstandeÍ uii/thuis veld/terrcin sam- t E,,ts

À1

B1

28 sep
30 sep

28 sep
28 sep
28 sep
28 sep

14.30
18.30

HVV À1
KMD À1

west.landia 81
ÀDO Den Haag 82
Laakkwart.ier 82
GDA B3

ws c1
Scheveningen C2

VELO C4
C4: Í.ET OP OUDERS

MonsEer c3

VCS F1
Scheveningen F1
Triomph F2
GÍavenzande SV F5
I,ENS F5
LENS F5

t.huis
thuis

. v1
zuiderpark .

v. " BeerssEraat
Madesteij n

. uiE . oegsEgeesEerweg/Leiden

. uit . HoutrusLweg . .

. Ehuis v3 .

. uit Noordweg/waEeringen
en SPEIJERS bespreking op LENS
. uit sp.p. Polanen

Ehuis
uiE
uit
uit

11.00
17.00
13.30
10.00

1
2

v '. -13.30
. 17.30

,J2à
B

28 sep
02 okt
28 sep
28 sep

12.00
18.00
t4 .45
11.00

13.00
10.45
12.00
14.00 (auto)

17.30 (aut.o)

(auto)

(auEo)

(auEo)

(auto)
(auEo)

(auEo)
( fieEs )
(fieEs)

04

29

28
2g

CI
c2
c3
c4

D1

D2

D3
D4
D5

F1
F2
F3
F4
F5
F6

11.00
09.30
11.30
12.00

(airEo)
( auEo )

E 5 28 sep .11.00

30 sep 18.30

28 sep

28 sep 09.00
- 28 sep 13.00

28 sep 11. [5
28 sep 11.15

sep
sep
sep
sep
sep
sep

okt
sep
sep

sep
sep

11.00
18.30
09.30
12.15
12,00
09.30
09.45

r0.00
18.00
08 .45
11.30
11.00
09.00
08..45

vCS D1 uit. . DedemvaarEweg
ÀILROIINDBOKÀÀ.LHFC ÀDO Den Haag Zuiderpark
ODB D2 . thuis v 1

HMSH Dl . (voorrvedetrij d) v 1
Duindorp sv D2 uit sport 1aan,/Mezenplein
LaakkwarEier D5 thuis .. V3.'. '.
Quick D6 uit Sav'. Lohmanlaan

Tonegi.do El uit. .. Roodelaan/vbg
wP È1 uit zuiderPark

E2 r LEt OP SPELERS besprektng oP LENS ,

vcs E2 thuís v2. .

Laakkvrartier E4 thuis V2...
E4: LET OP OITDERS. bsBPrektng oP LENS

vCS E5 . uit .. Dedemsvaartweg
E5: LET OP OEÍDERS beBPreking oP IJENS

E1
E2

E3
E4

08 .00
11:30

10.45
10.15

09.45

28
2,ö

,o
2'e

09.30
09.30
11.00
09.00
13.00
13 .00

t.hu i s
Ehuis
uiE
uiE

thuis
thuis

09.00
09.00
10.00
08.00
t2 .30
72 .30

. v2

. v2. -
zuideÍpark

cem. Sp. park-. v2..

I - 'de Lwsnevue' na afloop van de wedstriJd: LENS - HlylsH live muiok .w

(auto )
(auEo)



BIJZONDERHEDEN,

e

aanwezíg van de j eugdkonmiseie oP zaterdag-28 Eeptembert
' ' P. v.d sÈ.oB ètr J. Taa].

VlBDsTRrirD vÀrv DE I{EEK: LENS E4 - LAÀKKWARTIER E4 '
Àanvang: 10.45 uur. voor meer informaEie kijk op bli 3 van deze LENS-

vragen/opmerkingen neem dan 'B-qvond. konEakt oP meE de hoofdleider ' ^Doe 
dít bij

. voorkeur tuEEen 18.00 en 19.00 uur' Nu gaat vaa-k de telefoon nog na 22'oo uur' Dit
echt niet de bedoeling.

I.EVERZÀTERDÀGDEVooRIMEKE}II,IJ9IB.IvÀNDEGRoTEKÍ,I,BÀISIEINoPÍ,ENg.

opeEellingèn ale vorige week Íriet uitzondering van:

IE

LEN9 82:

LBNS 83:

met P. Franco; R.Àg'yeman en J'Veldema worden verzocht koncakt oP Ee nenen met

àe hoofdleider i.v.m. hun nie! opkamen afgelopen zatserdag' -

;;"à;;-À: Fiin"o (zie 82)i T.yi1àiri. worór vèrzochr _konÉakr op .re nemen mec de

tÀ"iar"ia". i.v.m. zíjn niet. oPkomen afgelopen zacerdag'
zonder Nr.DaÍneri én F. Hendrike
met N.Dameri , -l
zonder M.Hendriks (alteen op 29/9) ta'
zonder v. Ramautar
."'i i.g."L".,. De oudere van Y.Yanik wordèn verzochE kongakt oP Ee nemen net de

ii"àràiËiààt i.v.rn' het niet oPkomen van hun zoon afgelopen zaEerdag'.-. . .
D.Dokovic, O.GogÈa6, O.GogEas, S'Gungor, D'Heenenan, Y'v'Leeuv'en' c'Mrcna'L-
oliakos, 'i.tàrui' - - 

Leideter: T'v'Bommel'
nla.iÈiógt, v.Àutar, P.Dewkali, J.,f .dos sanEog FreitaB, F'sEaas,. 11'sE1a:j
s.Toprakl i.urgert Leider: R ' urgert '
;i:;:à.È;t;, Mlv.d.Burs, N.Gie1en, M.de Groen, '''in 't Houts, A'willemge'
i.wiil;;;;-; àanvullin!. Leider? c ' Gielen '
lA. i"i.U"""f., E.Kocak, ó..r.rcock, B.oufkir, M'Peereboom, M'SEraub' F'Turi(og1u + 

-
aanvulling. Lercler: ííí

IJBNS
I,BI{S
I,BIIS
I,BNS
I,ENS

C2l
C3:
D2t
E,l.
E5:

IJENS F3 :

LENS E43'

Í,ENS P5

I,ENS F6 !

J) O||TEBESCHRIJVING L/VS '>"' vols-

lt( :;:1"ïn:'i!3i'"?8,ïlnolàEl!ll:.o!;,","
richtÍnq Leiden. Daarna bij 6EoplichÈen

.1inkE rÍchcinq warmand. Bij volgende BEop- à

lichten rechtoaf de oegBtgeèsbereJeg op' Daar
liggen rechcs de velden van.,(rvs' 

:

Jl ASFOTO TNLEVEREN >>>>> on<ier-
ts etaande speLers moeE.en een pasÉoco mec

-!- hun naam àchter op inleveren bij Paul
v. d. steen:'F-klaseere: 

E. Kocak, J. !r. doB sanEoE FreiEaE
en M. Suraub
De pagfoto is nodig voor het aanmaken van
èen' kornpeci uiekaarÉj e. snel regelen a'u'b'

j', .

^ 
ROTE KLUB AKTIE ,,,,, wij zijn be-

I !.ri.rra hoeveef. loEen onze j eug<i at in
-!I 6e voorverkoop heef E verkochÈ. zateïdag
hooen wii meer te óeteh want dan vere'achten
*iï àrr"-rii"ten terug oP LENs' Geef ze af
,ri d. f.idé. of in de adminigtraE iekamer
bii PauI v.d.steen. Wi1' je echter na zafer-
daË noq meer verkoPen dan ie dit geen pro-
[iË".-í""t we hebbËn op LENs nog meer lijs-
tàn tiqqen. Tot en met 5 oktober i6 de voor-

"ài:.àJÉ-""s 
mogelijk. Daarna komen de echte

loten iae óp dè markt. Doe due nog even
nàii"uiLL" 'je best voor je klupPie.' De vier
ieuqdleden àie de meesÈe loten verkochb heb-
í;;';;;à;; "i ook ueter van want er zijn

"i"r'"tiir"" 
Ee vrinnen t.v,: FI'150,,/75'-

/50,: of. 25, -. Niet gek toch'

++++++++++ +++++++ + + + +++++++++++++ +++ ++ +++
LEVER ZÀTERDÀG DE VoORINEEKETÍÍrI'ISTEN VÀlI DE

GROTE NIT'BÀRTIE IN OP I.ENS.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,G RAINERS/LEIDERSCURSUS OP LENS
I . rrr» op dinsdag 1 okEober aEart Peter

-!!- 966 meE da trainere/leiderecursue op
LENS. Dè aanvang iB 9m 21.00 uur en we glop-
pen uitserlijk om 23.00 uur. De deeLnemerg
àie zich opg.ven hebben a1 een persoonlijke
uitnodiging-van llarry Èer Linden gekregen'
Ziin er- leiders/t.rainers of andere belang-
6Èél1enden die alenog mee wilIen doen aan
deze cureus dan kunnón zíi zích opgeven bij
Harry ter Linden. De cur6usdagen zijn: din6-
aaq i,s en 15 oktsober cheorie en diecuesie
en"op' woenodagniddag 23 okEober de Praktijk
bíi àe woensdàqmid- àaqclub van LENS. (even-
tuÉe1 in overlég een ànder Eijdstip moge-

3l ETER KEEPEN >>>>> een must voor aIle
ll i"""*..r.r' ' HeE KeePerEKamP 'Éecer
.!Z Ks.psrr - argani eeerE i,reer een tweedaags
keeoerakàmp, op 21 en 22 okEober, in de
hert ecvakaietie] kan je voor elechte F1' 50,-
mee doen aan dit kamÈ bij DsvP in Pijnacker'
DiE is naast de keepèrstrainingen ook voor
eten, drinken, sponÈorpakker en een echE
certificaaE, Liefhebbere kunnen voor meer
info terecht bij onze keeperecoor-
dinator/Èrainer: Hane van RijEhoven' one '.
advies ie meedoen. P.s. Iater in de week is
ook dè Frans Hoèk keepex6dag ' HeIaaB valt
dit 6amen met de HFC ADo DEN IlÀjAG dag op
LENS waaraan de meeete keepere (due nieE
alleen van 81,c1,D1 en El) zullen nee doen'
Meer nieuw6 volgÈ.Íi

s' gezstligheld ís uoef op de ktavoths- en lokÈdvondsn . 'de LENSREVUE - I -



L ENS. HMSH,DE VOORWEDSTRIJD, DE
SPELER VAN DE WEEK EN MIIZIEK OP
IE/VS ,r',r zondag een waar spektakel

Daarna naar HFC ÀDO DEN HÀÀe waar ju1lie
nipE verloïen maar een prina indruÉ achter-lj.eten. Op de Èxibune zagen jul1ie vervol-
gena een te gekke wedstrijd,
Op v-rijdag 4 okÈober rnogen jullie er weer
naar Èae. Bij de v,,edBtrijd regen Den Bo6chzijn jullie 

-ba11enj ongenÉ en iogen jullie i
de rust meedoen aan de
ÀILROITNDBOKÀÀL. Straf Echoppeí neÍÍlen, 6hooL-
ouEs en 1-2'Èjee maken op de kèeper. Het
Èeam dat hec dit seizoen het beeÈe doeE win
de ALLROI,NDBOKÀAL.
Meer nieuwB horen jullie via Reno. Op 25
okEober de tïainingEochiend voor 81,C1,D1 è
EI op IJENS met trainèr6/ spelera van HFC ÀD
DEN. HÀÀG. Ook de keepere .van dèze Eeam6 a1e
mede de keepers van À1,82,C2,D2 en E2 worde
9p deze ochtend verwachE. Vrijhouden dus
deze dag In de herfetvakanuie. we onderhan-
delen nog meE HFC ÀDO DEN HÀÀc om het aanta
dee-InemerE verder uit te breiden. Meer ',
nieuwe volgt. r.: *, .l

G PONSORS BEDANKT ,,,,, ZONdET hUIl
J van 6ponsor6 iË er beEfist mÍnder moge!Z 111i.-p"nkzrj SPORTEUfS FREE KXCR apor
heeft LENS C1 de beechikking over intoop-
shirtB en tassen. LENS D1 krijgt een hele
nieuwe oucfit dankzij dezelfdè sponaor ale
LENS 1 DE E:TPCEEEKER. LENS E4 kreeg '"
trainingapakken dankzij het SCEOONËÀÀR-
BEDRI,T! nINIKA!. ÀfIe nieuwe en beEtaande
spaneore van welk jeugdceam van LENS dan oo

op LENS. Om 12.15 uur spéelt LENS D2 een
voorwedsErijd tegen HMSH D1 meE a1s trainer-
/Ieider de one allerbekende P.v.ci1e. Na
deze wedstrijd op de foto ÍneE LBNS 1 en na-
tuurlijk leveren ju11ie deze keer de speler
van de week. Wie heE zal worden horen ju11ie
van jullie leider. Hij mag de warming-up
doen,in de dug-auc zitten t.ijdens de wed-
scrijd en na afloop op de foto met zijn fa-
voriete.Epeler van LENS 1. De wedBÈrijd LENS
- HMSH i6 een echEe derby en zaI bol àtaan
van spanning en èmotieè. rNa afloop ie er
echLer live-muziek in one klubgebouw. Het
duo TON KOK zal er voor zorgen dac er onder
heÈ genot van een leuk,efeervol muziekje za1
kunnen worden nagepraat over de wedEtrijd.
Genoeg redenen om te komen en we rekenen op
heel veel jeugdleden en hun ouderg, ToE zon-
dag .

! ENs EN HFc ADo DEN HAA6 ,i,,,
I- voriqe week woenodag 6t.ond LENS D2! piocéei:.ng in daE groE.e Bcadaon. zonder
dat ze heE vooraf wieten speelden ze een -

voorwedstrijd bij HFC ÀDO DEN HÀÀc tegen ;
Telstar. .Tul1ie deden het echter voorÈreffe-
lijk en wí6ten .rordi vèr6t.eeg en zijn maac-jee keurig op 2-2 Ee hauden, Op zaherdag was
D1 aan de beurt, Ook zij epeelden een voor-
wedstrijd in heE groEe atadion, Eeret ,B-
morgeng nog I'evenrr Quick verslagen meÈ 1-0.
Daarna IENS C1 gekeken op LENS om vervolgene
aan de broodmaalt.ijd t.e gaan die voor ju1Iie
klaar éEond. De regelaars worden bedankt.
voor hun perfecte bijdrage. . ,'

worden bij deze weer heel harteli
Ook intereB8e on een team van de

k bedankt
eugd vanl

J
LENS te Eponsoren neem dail kontakt op meE
Paul v.d.Steen. Ook andere vormen van epon-
soring zijn.in overleg a1Èijd mogelijk.

,': ,' I

u itj 'en'u e'r s l-a g e n

.3

U vindt bij ons
een pnma
ingespiéeld
team

Rabobank
. Den Haag en Omgeving

UITSLAGEN
VUC À1
VUC 81
HBS 82
llesElandia 83
LENS C1
LENS C2
RVC C3
LENS C4
LENS DI
GDS D1
IJENS D3
I,ENS D4 . ]
LENS D5
Quick E1
RVC E1
I,ENS E3 . ,

vcs E3
Quick E10
LENS F1
LENS F2
LENS F3 ,.

LENS F4

IJENS 82 ,.

LENS 83
ÀDO Den Haag C1
ODB C1
LENS C3 . .
Gravenzande c3
Quick D1
LENS D2
HBS D3. .

vcs D3
vcs D4
LENS E1
LENS E2 . .
vredenburch E2
LENS E4 ., .

LENS E5
Tac' 90 F1
Toofan F1 .

DUNO F4
LENS F5.. ; .

1
1

I,ENS À
LENS B

1
5
5
2
1
5
4

1
4
1
J
s

.1
5
1

13
10
13

2
1

2
0
3
3
0
4

3
1
4
0
4
0
1-

1
1
1
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wedstrijd van de week

.vooÍ àag en daur,r uit de verer (tionge,
tjonge waE epelen ju77ie wroeg zeg).
Dàar etonderl ure dan met de eTaap nog in
de ogen Tange d.e Tijn voor deze wed-
eErijd. we hadden het koud, maar een
bakkie Teux doeE wonderen. toen ju77ie
op het veTd l$léunen zagen we dat juTlie
geen Taax hadden wat de kou. NaEuur-l.iik
Àiet, want juL7ie zijn Btoere LENs-bin-
ken. over de wed.aErijd zu77en we kort
zijn. 'Ju77ie -leider Euud zal ongeËwij'
fefd rreT een veraTagje op de Pc tevoor-
Bchijn taveren - (7eee heE maa,. eeno).
Het wae eelx goede, epannende en apotEie-
we wedexrijd. De supPorÈers (uraE hebben
jullie er veeT) zagen uiEsE€kerd kee-
períwerk, ídaar LeÈton vrij exira oP on-
àat één va:e one een keePers-xic heefE),
goed aanenepeT, traai werdedigingscapri-
à7en, machtige aanvaTTen en IlaxuurTiik
mooie doeTpunEen,

Het zou voor de
worden. om 11 : oo

ongenE v
uur een

op de tribune onda! iemand zonodig 10 kilo
pàLinqen mee moeEts nemen alg tsuasendoorÈie
(ianrmer dats ik nieE van Faling hou) . Na de
wàdecriid kon gekeken worden naar de wedqtrijd
ÀDo Den-llaag --Go Àhead eagleo. Een wedsÈrijà
die met overtuiging geworuren vrerd door Den
Haag .

ÀDO D6À haag D3 - LENS D2 (2-2) door RICKY
Íile mochtsen een voorwedaErijd epelen bij ÀDo DH.
wé begonnen goed en Écoorde vroeg in de wed-
strijd (carlo) . 'Johan maakte 0-2 door een pe-
naltt. De tegensEander maakEe 1-2 en in dé 2e
helfè 2-2. Héc wae heel Leuk om in het eÈadion
te spelen, Àan heÈ einde keken we ook nog naar
ÀDo DH. - Telstar (1-1)

cD8 DI - rANs D2 ((4-4)
Een competiewedEcrij d tegen GDs- À1 snel kwamen
we op o-r (Kemal) en o-2 door volkan. GDs maak-
te 1:1 en 2-2 voor de rusÈ. Na dè rusE kwam dè
tsegenstahder voor, maar lre bleven goed voetbal_
len en Humphry scoorde 2x. HeE was èen leu.l<e
wedBtsrijd, maar we hadden het kunnen i{innen.

I,ENS D3 -HES D3 (1-2) OORT sr

Dit a77es resuLteerde in een k-liakende
73-1 overwinning. GefeliciLeerd en suc-
ceg in het eeizoen kanj ere. Wij hebben
genoten !

de rgdakÈiè

VERSLAGEN
LENS c4 - (lrav6lizabdo sV c3 (5 - 3,
d Fred Daame ten
De eersce e t was 6leëht de ÈusaensCand van

sehe ea
an Ot een 1ange dag
wedetrijd in compe-

1-3 wao dan ook tserecht. De tweede helfts !'raE
een sEuk bèter door goed EalnensPel en door
elkaar aanwij zingen te gewen kwamen $re na 5
minuten Eerug en was de 6tand alweer 3-3' we I
wonnen met.. 5-3,
NooÈ van de leider: Fred had beec wel gelijk en

. als een 6pè1er het opvalts dan is het een goed
teken. Dan nog even dits L6t op d6 vorzallèlÈLjal
en u6ero Jo oudoro èvèD tneo voor een (korte)
bespreking.

:

ÍrENs D1 - Oulck D1 (1 - O)

zèer fraaie, llBS op bezoek., IJENS moeeE du
lijk vJennen aan he! gcmis van een aancal
l-ers die naar de Eelectie zijn owergegaan
in aanmerking genomen; handhaafde LENS zi

een
ide-
aPg-

ch
wonderwel. Eèn complimert wederoin voor de ver-
dediging, zoals ik aI eerder 6chreef, die staat
er gewoon. Àan niddenveld en voorhoede zal nog
geeleuÈeld moeten worden, maar daE kunnen vte
weI aan René overlacen. De Ecore Herd geopend
door onze ouwe, crouee Rietlsh. IlBs maakbe
gelijk en kwam zelfe op voorsprong. Eèn kwesuie
van t.ijd, decht ik, of LEiNS maakÈ 2-2. Wat ik
een juisÈe uiEsLag gevonden zou hebben - Een
handsbal van BBs in het strafg chopgebied werd
Diet bestrafu met een penaltsy en een door Guue-
je even buiten de "ze6èien" genomen vrije trap
werd door de keeper van HBS meÈ heÈ laatssEe
kootsje van zijn wingere maar net gekeèrd' Kan.
gebeuren .

IÀNs D5 - Rvc D4 (8-1) door DE oubERs
De 1e helft waa heel spannend. Het ging rela- -tief gelijk op. Na 10 min. atond LENS aI net 1-
o voor. Na een prachcige opgebouwde kans pa
voor ruEt ging de 2e hee goal in. Onze keeper
had het in de 1e helft héél druk,.maar niet
heu6t I we gilrgen tevreden meÈ 5-o de ruet in.
fn de rust kreeg de gcheidsrechter hec een en
ander ce horen van Rvc-zljdè. Dus dachE hij bij
zíc}rzelf 'rbekijk het maar - ik ga douchen'
cROoT GEIJIJK scHEfDsl!! De 2e helfe begon ook
$reer goed en gelijk de eersce de beste kans 6-
O. PaI daarna een goede aanval vaD Rvc, waaruit
ook een doelpunÈ wiel (6-1) . Maar. na een kvrar-
tier kwamen onze kanjere weer in akÈie (7-1) .

Nog geen 5 min. daarna 8-1, Dit wa6 ook geLijk
de eindgtand. coedzo jongens. Ga zo door! Lets
nog meer op heÈ overgFel.

QUICR E1 - IJENS E1 (1-{) door THEo
We moestsen vandaag tegen Quick epelen. Helaa6
kon Riza niet Beedoen, omdaE hij vLak voor de
vJedstrijd zijn nek verrektse. De andere 7 maak-
Èen er een prima wedetrijd van. Rocky zei in de
kleedkamer nog: 'ilammer voor Riza, maar wij
zullen excra goed one besE doen' . Dat hebben we
gezien. MeE feLheid waren we 9. steeds de baaÈ
en welden er mooie aanval-Ien opgezet. yarkin en
,Jordi verdedigden uitscekend, ÈèrwijL ttaurice
naasts heE veràedigen ook af en toe iree in de
aanval tsrok. ÀBhraf wa6 bij iedere aanval bq-
t rokken en maakte mooie l-2tsjea. Ronald keeptse
heel- goed èn kon nietsg aan hets tegendoelpunt
doen. De meesc opvallende speler uaa echEer
Doningos. vorige vreek was hij nog wat onwennig
en sl,apje6 - nu was hij geweldig. Hardwerkend
voor èn achEèr, Etevig in de due1s. Een aan-

op de eersce dag van de rfst , maar we

tiCiewerband, -lurrchen oP Irene en 's-avonds een
woorwedelrijd tegen ADO-Den Haag D2. Quick
bLeek een tègensÈander van Eelijk niveau te
ziin, Lens kon duB gelijk aan de bak. Bij v1a-
gei waren er aardigè coftbinatiee, maar hets tsik-
Éak rheo Ey€tseem kon niec worden gebruikt, heE
was hard werken gebLazen nets kan€en over en
weér. Halverweqe de eerEEe he1fE scoorde vin-
cent vanuiE eeí wrije tsrap een bijzonder fraai
doelpunt. In de tweede, helfE kregen beide e1f-
Eal-Ièn nog vrel kanEen, haar er werd nieE meer
gegcoord (Eoch goed gèvoetbald jongene) . Tussen
de wedstriid tseqen Quick D1 en Àdo Den Haag D2
werd ei gekeken naar een wedaErijd van Lena c1
Èegen ÀDó Den Haag c1 en werd er eèn boterham
op Lens gegeten. Daarna naar heÈ ÀDO Den Haag
sËadion voór een voorwedatrijd Eegen de D2 van
ÀDo Den Haag. Gezeten, op de knij neburg- tsribune
en achÈer eèn groot nec kon gecon6EaEeerd wor-
den dat Lens Di aIs tseam niets de hindere vrae
wan eetr etftsa1 met individuele kwaliteiEen als
de D2 van ÀDo Den gaag. De wqdstrijd eindigde
uiteindelijk in 1-2 voor Den Haag. Ik hoorde
Erouwens dig er een behoorlijke vielucht hing --

gezelligheid is toef op de klaveias- en ioksnvonden
)nr\ 's' 'de LENSREVUE' ' 11 '



winst voor E1. Het werd dus een 1-4 overwinning
op een zekér nieÈ zwak Q., maar bereikts door
hàrd werken en meÈ leuk voetbal. NaEuurlij gaats
er nog van alle6 mi6 en moetsen we beBt veel
]erenl Dar leren we op de training wel-, Ínaar er
zit een goede wooruitgang in.

IJENS E3 - VrèdcDlrutch E2 (1-4) door Í,EO
Na de afgelopen wedstrijden EÈeed§ in een ande-
re opstel].inq Èe hebben moet.en spelen, verwache
ik n-u het eeàm bijeen Ee hebben, wèIke het dit
seizoen zeker heel goed za1 gaaD doen. Belang-
rijk is in iedergevàl daE er goed op de Positsie
zaf moeÈ.en worden gespeeld en zeker ook meer
moet. worden gecombineer<i- Tijdene deze wed-
striid kwam àit een paar keer goed uiE de verf,
zodaÉ wij, zeker in de 2e helfÈ, een paar keer
qoed voór de keeper kwamen. Na een 9'reergaloze
Éom.binatie Eusse; Rick en Ricardo schoóts deze
IaaEEt.e de bal onbeschri j f .ti j k mooi in het.net.
Ondanks hec verlies van deze wedetrijd (dui-
deliik wae dat V. a1 eèn paat jaarEjeg smanes-
peelàen) is er Èoch eèn goede basiE gelegd voor
de rest van doiÈ 6eizoèn. l|le gaan e1. voor en
kom ÀÍ,LEMÀÀL TRÀINEN !

recept voor dit klaeee ceam werd op papier
gezet door de chef,-kok en werd in de kleedkamer
met de.spelerB beèprokèn, ook werd door aLle
aanwezagen gezongen voor
ïlkaw, hij u,as vandaag jarig(7). À1Ie ingredi-
énten vóor een mooie en goede Pot voetbal !,raren
aanwezig. Ons voorgerechÈ itas een foto die woor
de wedstrijd werd gemaakt. HeÈ hoofdgerecht
bestond uit een goed fluitende scheidsrechter
(Eert VrgIlilq), een leuke cegensÈandèr, be-
h6;TÍï k veei-supporEere I een enorme inzec van
iedere epeler, mooie acties en achiEÈerende
afrondin_gen. ook aI begoDnen onze jongens een
béecje nervèus, er trerd tsoch goed samenge-
epeeJ.d. onze publiekeliewelins 4À.E-! liet ieder-
een zien hoe je met een ba1 kan goochelen,
maakte weergaloze acties, en zeÈte waak andere
speJ,ers vrij voor het goaf, ook onze' aanvoerder
Ródnev qinq wèer eens ouderwet.s voetsbalfen,
IàttË Ériàinsen, kopte hoge ballen weg, nam

goede corners en Freè-Kicks, maakte hooie ac-
Éieo en epeelde dè ballen mooi richting woor-
hoede. Ed!Ë!.:1 stond als een beer in zijn doelge-
bied, hoeyJet hij het vandaag niet erg moeilijk
had, bleef hij Èoch alert, De kèePersÈrainiug
welke op maandag wordE gegeven door Menng,Al-
$4g weipe nu aI vruchten af. I-1I3ï sPeelde een
goede weàstrijd, en wiBE redelijk goed zijn
poeieie te houden, JeIge! IieE als jongsEe
Ëpeler zien dat hij goed kan verdedigen, hij
ver€toorde vaak de aanvalLende impulsen van
Tac . y9lE3!-L!Jg!- j!-J!e!!E L stoorde goed de
t.s".,EEEiEËE-en--ïÏE!Ël-E meE leuké acties
door de Tac defénsie heen tse gaan. Ilets na-ge-
recht r{as limonade en enoep met als extra

r
I
I
I
I
I
I

I
L

trainingspakken Yoor LENS Bl
RINIKAL

'- (Glazewasserij- enschoonnaakbe&ijD

De heer A. Houwellng van bovengenoemd bedrlif heeft

voor LENS E4 schluerende tÍalnlnspakken teÍ beschik-

klng gesteld. Wll hopen ziln vertrouwen Ín dit team nlet
te Íchaden en we ziin er lrots op om deze pakken te

dragen.

Wilt u gebrulk maken van de servlce van RINIKÀL?
Bel dan gerust O7O '366 +6 37,

toetje een b
gewonnen pot
kleedkamet in. Dè doelpunbenlnakers waren: À1-

' fi (4x) , Ro ví3x) . flkàwí3x), UmuÈ F] dw
Volkan scoorde a1leh 1 maal. Jeroen en Manuel-

I'lè6r F-klasBc NIEÍrwg door R' waD Herp

eapreking in tlagerloo. Na deze
, gingen vre mets een glimlach de

I
.,1

langrijk aandeel in het score verLoop, ons team
waE ook nog sportsief EJenoeg om de TÀc-boy6 een
tegentreffer te gunnen, U leest het goed zelfs
onàe keeper gcoorde een víereld goa}, híj was de
laatste minuten van de lredsÈrijd wliegende
keep- Jongens we hebben weer gesmuld wan jullie

llet eas afgelopen zaCerdag èereÈ ueer eene zeer
wroég uit óe vèren (08.15 uur) en zoaLE de..
"",r^iirro 

qcleerd heefts van worig aeizoen zijn
wii <reei échtse ochtsendmenEen. Dats bleek ook
weér-tijdens deze vredsErijd. Toen Ítij goed en-
wel heE-ve-Id betraden was onze tegenstander aI
oeruime Eiid aan het warmlopen en voor wij er
Éro in hadàen uas de wedBtsrijd al begonnen en
liien sommiqen wan jullie nog de slaap-uiE-de
ooàn wriiveíd achÈe; de ba] aan. soms (èn dat
i; bii oís nos maar weinig voorgekomen) liePen
,"..É 3 of 4-man naar de man met de bal, zodac
vès ".ij spel kreeg en neÈ goede combinatiee
werden óe àp a}le EronÈen overklaet' Maar dank-
zii ooed keàperEwerk van Àwinash en het vuur
uiÉ Ée =cnoe-n"n lopende sander en teroy bleef 

-

à.-."fr.a" in de 1e-helft beperkts toE o-3' Ín de
ii n.rrc kwam v. pas goed los en scoorde er
i".Lio oo los en rrij lieten de koppiee hangen'
oii-wi" àig."fijk wé1 Logisch gezien de kwali-
tèit dats vl op àe qrasmat bracht. Hier v,aren we
deze daq beslieE niets tegen bestand. fk !'eet
vóor 10ó& zeker daE dits tseam in de volgende
wèdstrijd meer tegensEand zal bieden. Mannèn
wan de wedgtriid waren:Leroy eÀ sander! Tots
rfot tif ik nairens alLe jongens van E4 AIberE
uà"*":.inq bedanken woor àe werkelijk schitte-
iàna" eràit it gspakken, welke hij geschonken

LËNa F1-Tac,90 P-1 (13 - 1) dgeE--&---ra---EEBe
ólr aeze eoch wel epannende zaterdag sPeefde
Àize p-r bovs ueqe-n Tac'90. spannend omdat one
;;; ;.; uiÉqekoZen door de redactie van rrENs.
,à"i àà 'wuaótrijd van de week"' IIets voetbal-

vcs E3 - r,ENs E4 (13-0) door de zeffde LEo
De F2 en F3 woDnen vandaag hun duel, gefel'
citeerd mamen. De F4 en F5 Épeelde ondèr}

a-
tng

een leuke pots voetbal, de F4 won meÈ 3-2. De
ouderB zatsèn te genieten langs de lijn, en de
scheidgrechter vónd jullie al heel goed luiste-
ren, grotse klasde mannen, Ook hebben dezè teams
een eiqen leider,
Dhr. R: Urqerts ie leider ven F4, Dhr. c' Gielen
is Leider van Fs, beide heren erelkorn bij de
Ieiders-club, veel succes Inet jullie teams. ook

" is er een nieu$, F6 Eèam- Bij het ter perae gaan
van deze revue tíao nog nieb bekend wie de lei-
der ( sÈer) is .

!.ENS P2 - Toofall P1 (2-1) door s. Otter§poor
sorrv ionqens voor verleden week daÈ ik ben
.r"rgËtÉn éen verelag tse sehrijwen van jullie
oveiwinning meÈ 4-1. Dat wae verdÍend gewonnen
door doelpuntèa van Gahoen en Àrk' Maar nu even
over deze wedetsrÍjd. wat een enthousiaBr en
sEerk voetsbaL hebben jullie geopeeld. ALs ]eeu-
!íen gévochten Eegen een left.a1 dat óp het eer'
àte gezcht etserker leek omdat er een paar van
deze jongens toch verboven ju1lié uiÈstaken' zo
zie jè màar daÈ groÈere jongens Eoch eigenlijk

. niet allenaal zo goed kunnen voetballen. Door
een schitÈerende voorzec van ilaweed kon de toxh
al goed gpelende Romano ons op een 1-0 voor-
sprong brengen. Een goed lopende verdediging
vàn Sakoen en RavaeL kon dè tegenpartij Eoch
nog op gelijke hoogte komen. In de 2e helfE was
het weer Romano die heE winnende doelPunÈ
scoorde. AJ.s wij maar sporcief blijven spelen
dan boek je al winEts. Nogmaals F2 gefelici-
Eeerdl
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opgeÍicht
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LENS

;:- . ALGEMEEN SEI(RETARlqAÍ KONTBIBUTIE BETALING

PosT-bank i
RABO-bank :

33671 1 .

129924229

TERREIN on KLUBGEBOUW

Sportcomplex "Escamp l"
Hsngololaan 600
tol.: (O7O) 366 13 14

SEKO i s€ni ranaÍd6lino

P,F, GÍens
Reg6ntessolEsn 49
2562 CN Dsn Haag

rel.: (0701 363 54 18

8EgAXIIE:
A.c.J. Miltenburg, t€l:: (070) 32í 32 85
c.J. Alting, tet.: (o7o) 389 98.75. -

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Komperm6n, tol,; l0174l 212602

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hoök, tel.: 10182) 521353
H. Kooyenga, tel.: (0701 352 38 84

: S6nior6n zondag / za6l
W,J.M. Heiineo, rol.! (o7o) 346 l0 88
G.J. van d6r Kleii, té1.: {0174) 41 81 49

Sonioíen Zaterdag
J.C. Ham, tsl,: (0701 367 96 87

DAKO : dsmosaÍd€tinq
moi. K. Muns, t6l.: (07o) 397 54 59

JUKO : iouqdaÍdalino
P.J.M. v.d. Stoon, tol.: (O7O) 397 01 54 -

BARKO : Ba.kommisÉià
mw R.P. Bruiistons, tel-t lOTOl 397 97 22

Àl(kO : Akkommodaliokommissie
w.J.M. HeiinBn, tel.: (o7O) 346 10 88

EKO : Ev€n€montonkommis§io
mw D. van Srrien, tol.: (o70) 361 52 08

IEAINEE§i
P. Bos, tel.: (0701 368 03 62.
E.V. Gans, tol.: (0701 397 55 59q

WE HET WEET MAG HET ZEGGEN
. (uaàkt orbekend oDbenlnd?)

HeE seizoen is afweer Ewee wedsErljden oud en vlie het weeE mag het zeggen' Wie is wie!
wij hebben heE nu over onze selekE iesPelers_. Àfgelopen zondag sE-aan we-_bij het hek als
onie seiehtie het veld beEreedt. Er zijn enkele veÍErouwde gezichEen. Maar er passeren
à""-"óàiuuir"rs waarbii vre elkaar aankijken - de schouders ophalen en denken: 'wie dar
is .... ,JoosE mag het iret.en,. we kennen ze nieE. Niet van gezichE, laaE staan van naam.

Wie heE weet Ínag
trakEeerE ons op
brengt veel lich
r------_------------
I

het zeggen en kijk, naasE 'Joost
de namen.. He! zegt ons nog niets

:'__::_-"-'--:ï:-1ï1-"-'----------------,

weet schijnbaar ook de omroeper; het en
veel maar het Íreds tri j dprogrammaboekj e

Men dienE gewoon eenvoudÍg'de- combina-
tie Ee.maken meE naam en rugnummer wat
voor. de wedsErijd genoemd wordt.
Het lastige 1s a1s je de sPelers in
hun 'burgerkloffie' tègenkomE er geen
rugnummer heer is.

' VANDEREDAKTIE
L"u. u* kopij v6ói maandag in :

- Redaktiebrievmbus, kluhgebouw
- Hengelolaan 981, 2544 GG Den'Haag

wijzigingen tot maandagavond mogeliil. !

UIIERSTE INI,EVERTERMUN XOPU :

maandag 20.00 uur ln het klubgebouw .

wedstrildverslagen : zondag 16.(X) uur '
e-mail : amilterb@worldacrss 'nl

FAX : :' (o7o) 3z13zrs
(zaterJ, ion- en maandag *)

I t op maandag uitedijk tot 18,30 uur te bereiken

Het Bestuur concludeerde in de vorige
IJENS-revue dat veel van de vasEe kern
ontbrak in voorhout. Ook een ooggeEui-
ge vermeldde (ook in de Hc was dit zo)
ÈoE nu Eoe nog onbekende spelersnamen.

Dat is nu ook weer nieE zo;'de §oeP
wordt immers nooit zo heet gegeten.
HeE legioen moet. schij nbaar'al leen nog
warmloóen voordaE de'selektiemanie'
losbarèE. DiE laaLsEe zal, na de span-
nende eersEe Ehuiswedst.ri j d, we1 snel

I
Wie itu4ft eï te gaan kíjken naat 'ile weil*riitl van ile week'?

. ,de LENSREVUE.



>>>>> wat minder snel zal het echter gaan eer men heE gezicht bij de naam weet te
Conbineren (alEhans diE geldt .,roor onÀ). Om dat te veranderen zal er deze L'eek nog de
bekende selecE.iefoto gemaakt worden. , , , ., - ... : '.,.: 

.

Misschien wordr heE'eens r.ijd daE Í{ij a}s veréniging (voordaL de competiÈie
;i;;Èi ;;" selekt i ekennismaËingsdag órganíseren, waarbij de suppoxters.'hun'
Jpuiài"-È"rè, t unnen lerÀn-ià"íe". -narí"r1ij k doet de jèugd hièiaan mee en ''
É;-;;; iija""" deze dag aan de hand van foto's handEekeningen verzamelen'
t.lie zo'n evenemenE gaat oÍganiseren? De kommissie wellicht?t ? .:,r- .r - .\
t/Jie heE weet. mag heE ?eggen! ilw redaktie

^B

samenstelling Bestuur JAARVERSLAGEN ,rr» v,i j .vragen .al1e
kommissies om de jaarversLagen over het
afgelopen seizoen 1995/L996 uiterlijk 1

okÉouei 1996 in te leveren bij de alge-'
meen sekreEaris t.w. Fred Grens. DiC
verslag hebben wij nodig voor de. algems-
ne fedenverga-dering. De datum voor deze
vergadering zaL binnenkort worden vast:.
gesEeld.

OPGERUIMD STAAT NETJES >>>>> resel-
matiq worden er in diverse ruimtes van
Í,ENS-besprekingen en/of vergadering€ÍI
gehouden. Dit mag natuurlijk altijd want.
óverleg is ook binnen de vereniging wan
grooE betang. wel verzoeken wij degqne
àie de ruimres gebruiken om alles neLjes
achter E.é laÈen a1s de vergadering afge-
lopen is. Nu vinden wij vaak nog vieze
asbakken, lege flesjes e.d. in deze rui-
mt.es. vinden er tearnbesprekingen plaats
let er dan op dat er geen vernielingen
plaaEs vinden. rn eeràce insEantie wor-
àen alle besprekingen in de oude be-
stuurskamer gehouden. Is deze bezet dan
is Waterloo een alEernatief.

DE TELEFOON >>>>> de' laatsEe Eijd ho-
ren wij veel kaderleden steeds vaker-
klagen over de telefoontjes die zij kri-
jqen.op de meesE vreemde Eijden- Onze
kaderleden hebben allemaal naasE hun
hobby (I,ENS) ook een normale dagt.aak.
BeI dus niet overdag op naar deze men-
sen. De huisgenoEen weEen meestal Eoch
geen antwoorA,te geven. eeperk.het bel-- .1en zoveel mogelijk tusssen 18.00 en
21.00 uur. Ook onze kaderleden hebben' recht'op een stuk priwacy. HelemaaL uiÈ
den bozè zijn de zeer lare EelefoonEjes.

^E

vàak na 22.30 uur en soms zelfs nog na
23.30 uur ???'Ook. zaterdagochtend of
zondagochtend om 07.00 uur schijnt het.
heel normaal Ee zijn. om kaderleden te
bellen ??? Wij vinden dit echt Ee gek
voor woorden en hopen daE deze overlasE
gaaE stoppen.

HET BESTlruR .- '

VOORZITTER :

J.G. Colpa
Tel. : {O7O) 394 19 74

Lto lvtcE.vooRzrTTEBl
W.J.M, Heiinen
Tel.: (O7O) 346 10 88

SEKBETARIS : ,

. P,F. Grens
Tol. : (07o) 363 54 l8

Lto :

P.J.M. van d6n Steon
Tel. : (o7O) 397 01 54

advcnende

U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team

', 
Rabobank

Den Haagen Omgeving

-2:'aeLtusaevue' ..betx u al liil van de club van IM?

I
n ls stuurskam

-i--'t
_t,I

I
I
I

,l
'I

'Í,

I peuurrucmEesreR,
I G.L. van der Kleii

I Ter.': (0174) 4r'81 49
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BLAUWBOEK-MAIL r>r» Hoe het allemaal kan, valE moeilijk Le

bevaEten, maar uit de verzendli.j st en binnengekomen reacties blijkÈ,'
dat het BIÀUWBOEK in velen uiEhoeken van ons land wordt ge leàen. TaI
van oud-l,ENS-sers blijken nog steeds kontakt. meE elkaar Ee onderhouden
en zo loch een exemplaar Èe hebben bemach tigd. Sommlgen hebben zelfs de

moeiEe genomen hun eigen foEo-albums Le P lunderen om zo heE IrENs-archief Ee verr ijken.
Eén van hen is Frans. Mour ik, die tegenwoordig in Eindhovèn woont. Frans speelde in de

jaren '50 in de veteranen en ías in die tijd ook leider van j eugdelfcallen. Hij sEuurde

ioto' s van kampioensfeesE jes van LENS 5 in 1950 en 1957 en van LENS- junioren 10 i,n
1959. ondanks redel i j ke hoéveelhede n alcoïiolhoudend vocht, blijken de kampioensfeesÈ j es

doorgaans 'Eoch goed in de herinneringen bewaard gëbIéven. Zo herinnert Frans Mourik
zich nog als de dag van gisEeren, daE het. kamPioens eIftal LENS 5 in 1950 bij voorzitter
wim PraaLder th!ís werd gehuldigd met een borreL. Nou. daE heeft de voorzÍUEer gevret.en I

hikken. Op een gegeven momentkamoioenen bleken over een hele grote dorst Ee besc
t nèt *aar beEer de drankflessen Lerug in de kasE t'lee e zeEEen. Toen de heer Praalder

even aan de Eelefoon Í",erd geroepen, wisEen de heren van I,ENS 5 die flessen toch weer te
bemachEigen- Het schi j rit toen toch nog heel laat en gez e1lig te zijn geworden. FoEoos

Eonen een kampioensfeest es van de veLeranen in 1957 bij ttenk van Rijn thuis. In dej
feestvrèugde waren de he ren kamp ioenen vergeten hun echEgenotes en lrri endinnen t ij dig
te waarschuwen. In een reeks haagsé huizen sLonden die avond een aanEa1' prakjes koud Ee

worden. Een week later I'rerd het kamp ioensfeesE daarom nog eens dunnetjes overgedaan '

Een meer acEuele foEo van 1995 Loont de F- eugd van Nicolaaas Boys uit Nieuwveen.
inàoon van de onlangs. overleden oud-eerste

j
Daaíin s s is korte tijat lat.er ge scouE door Fe j-je-
elftalsp

opmerkelijk, dat zulk.nieuÍrs ons via Frans
eijenoord FI is gaan behoÍ
Mourik uit Eindhoven beïeikE. Frans,noord, waar hij- toE de vaste krachten van F

hàrtelijk bedankt voor je brief en de fotoos.
GUIDO HÀI,LEEN

peelde toen nog de gelijknamige kle
èIer Frans van Niel. De kleine Fran

en. HeÈ is we1

! kadercursus
'.,
Öp de dinsdagen I - I en l5 oktober organlseert Petèr Bos een kadercur§us. Deze cuÍsu§ isf

naast leiders/tiainers, bestemd voor bela-rlgstellenden alsmede geïntere§seerde A/B ieugd en

*oiJri.r,*o.n in óns klubgebouw (21.0o uur tot 23.00 uur).

op woensdag 23 oktober wordt er ter aBluiting nog een hele dag georganiseerd.

Het programma voor deze dag volgt z.s'm

Harry ter.Linden is de kontaktpersoon en belan€$ellenden voor

opgeven en/of terecht voor informatie (tel.: 0ó 52 706 156)'
deze cursus kunnen"zich bii hem

SPORTgeTver >>>>> De sport op SPORT-? duurE zo eindeloos lang, dat
ie hoDeloos verlangE naar STUD
iekkei snel en zonder reklame-

IO KÀÀÍ,HEIDE, waar de kompetitiedag

top

onderbreking -wordE samengevaE. fk
blij f me maar afvragen, of ik straks als he t Eijdelijk gratis
aanbod via de kabel voorbij is' 2 000 Diek over heb om via een

ir slakkeqang Èe kunnen b]Íjvendecoder deze sporEvers laggeving meE ee
KÀivB ons voeEball iefhebbersvolgen. Nee, ik bI

een lelijke loer g
ijf erbij, daE onze
edraaid heeft . En dit om de klubs in heE betaalde

voetbal van extra Lv-inkomsten te voorzien. Dat. exEra geld zouden we

nooit uit eigen bevreging rechrsEreeks
n die klubs met daE extra

aan de klubs betaald hebben.
geld gedlongs de lln En wat hebbe aan? ze hebben de

bovendien de hele wexefd afge
salarissen van de goede, middelmaEige en s lech

sErooPE om voeEba
Ee spelers verhoogd en
llers over te halen om

ín ons regenlandj e te komen sPelen. Er is nog we I een tichtpunLje aan daÈ SPORTgeTver '

zondag hoeven we ons na de wedst.rij d van I,ENS 1 nieL meer naar huis te spoeden om

rijdig meÈ ons bordj e voedsel opschoot voor de buis te zitten om van SEudio SPorE Ee

genieten. Nee, we kunnen Lekker lang i n het klubgebouw nababbele n over wat we dÍe

middag oP heE veld gezien hebben, of graag hadden gezlen. ÀIs er over sporEgeTverd moeE

$rorden, dan doen we dat zelf wel .

Vtlie ilurft er te guan kijken naar'de wedstiJil van de week'? 'doLENiREVUE''3'
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i$\{ut SPELER

VAN DE

WEEK

LENS n3 bijE de spit.s af._De eerste voor-
wedstlijd en wat voor een. Een goede pot
vcetbal en mct prima samenspel wist LENS
de wedst.rijd naar haar hand Ee zeEEen. l
Voorburg Dl bteef gevaaarlijk, maar de
achteïhoede was op haar hoede en verdedig- ï
dé prima. De eindsEand van 3-1 in heE 'i
voor-deel- van LENS was danook verdiend. ,

Er is echter één maar'aan deze wedstrijd
en dat is het volgende. Goed voetbal leer
je op de Lraining. Maar je kunt je ook
Erainen in menEalit.eit en een onderdeel
daarvan is sporEiviteit. Àan diE laatste

'onEbrak l)ec bij ju11ie echLer (althans in
deze wedscrijd) .

Àl.s j(' e()ns een keer ieEs r-e 'hard' aan "
(lepakt wordt en de tegensEander wil je een
hand gev(:n accepEeer deze dan en sla hem '5. -
nieE weg! Ook als er een speler gebleseerd

'de bal dan over de zijlijn zodaE de ver-
zorg-e.r. in her veld kan komen!

N-a de we(lsErijd snel als team op ae iotö'" ''
rnet. dÉ' selekEie en werd THIERRY LIOTARD
de sp€.1er' van de week'. Hij speelE rechts- . I

half-ryn"i.s 2 jaar 1id van LENS. Hij deed
de walming-up met onàe setekt.ie, schoot. de '
keeper in en zat EroEs in de dug-ouc en : ,- l,
verzeker<ie zich zo van een vlP-plaats- De
keuze varl zijn favoriete speler werd na- -

tuurlj.jk BARRY'OLSTHOORN teen perfekEe -
keuze vortden wLj) en samen met hem poseer-

Wi.j danken PeEer
foto' s wrlrden oo
video.

de 1'eclakt i e

Thierry Liotard met Barry Olsthoorn
', 

-.n -, 'l

sos'.' pelei Ktomp en de'selektió voor hun'sponràne medewerking' De

k nu weer beschikbaar gesteld door EÀ.Fo -- speciaalzaak .voor foÈo-en

:--

De voetsbalcompeEitie is nauwelijks beEonnen of er worden a1 weer vragen l

qesteld wanneer we weer beginnen meE heE kaarEen. ÀIs iedereen die het .
óns gevraagd heefE ook komi, hebben we tenminsEe zeven Lafels ' In onze "
icàr-tlrutxó agenda's hebben we nog de volgende data'kunnen vastleggen'
ÀIs u deze nu ook noteeri-["nnun ie à, ,eËet van zijn dat we weer-éen
àànCaf zeer. -Ieuke avonden tegernoeL gaan meE een leuke bezeE'Eing' We

Èànuen ae vofgende vrijdagavónden. gepland: 11 oktober - 8' 22 novenber,
en 20 decembei. op uorè.,nÀEaande avonden hopen we a1le oude bekenden en ee

nie.,*.: mensen Ee ÈegroeEen. uiEeraard zal er weer voor voor leuke prijzen
worderr, zoals u dac van ons gewend benE.

Jan Ham en Jos wittinS . ..'

n aanLa l
gezorgd

-4-'oeLENSREVUE' benl u al lid van de club van lM?

ir
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BAR NIEUWS

openen

10.00 uur .

KEUKEN

sluiÈen.

oPenen

10.00 uur

KEUKEN

sLuiEen

BAR ROOSTER

ZÀTERDÀG 21 augustus

. llenk en Joop

carla, Eric en Cees

EIJSPRINCERS gevraagd I l

Rina en ???

Rina en Henk

ZONDÀG. 22 auglrsEua

. : Tinus en Henk

Rina, St.even ÀIt Íng

EI en Peter, Nancy

Rina en llenk

I

Wed;trijd van de week
zaterdag 21 september ';^ aanvàng 09.30 uur

", - r'! ,"i,' . ;i

LEIVS'Fl - Tac'90 Fl
waàrom deie weoàtriida r,*eiàLi,izira iner nuua van Herp schreef ons heE volgende:

O:fI,R DE SP.EEETS
-- .LENS FI bestaat uiÈ I spelers i de Teeftijd ligE tusse, 6 en' I jaar
- de Fl-hoys pÍobeÍen op deze joDqe Teftijd aI ieËs van posiEièvoeËba7 Ëe brengen
- een aantal EaTenÈvo77e spelers LaËen vaak door hun posi1ieve bouding en inzet, de

suppojrteÍs van beide partij eri op het Íandj e van hun stoel zitten
- onze j ongens speTen dwanisch, attractiet en redelijk goed voetbaT, daaÍnaast

É)roberen ze aTtijd fair te spelen.
- maar bovenaL hebben deze fanEasËische knulTeD enorm pTeziet oadeÍ7ing en ook

buíËen bet veld
- OWR DE SAPPOETERS i .j

* hebben nooit conmenEaaÍ tegen de scheids * mbedigen het heTe team aan + zijn nooit
te beroerd om de handen uit. de mouwen te sEeken

Bovenstaande behoefE geen aanvulling van onze kanE en diE Leam bijt dus de spits.af in
,de wedscrijd van de v,eek' en u weet hec, KOM EENS KIJKEN ALS JE hUBFT l!

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook: CANON digitale §otokopie
in kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

aclrepal«

Kerketulnenweg 6

Tel. (070)3590707

2544CW Den Haag

Fax (070)3295168

Ulv ! er'Íouwde adres voor hel volled g verwerken v{ln trvr mailings

, , V{ie ilurft er te gao,n kijken naar 'de wedstrijil van de week'? 'de LENSREVUE' - 5 -
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t,at een aÍÈiance ,afgelopen zoridag op de Hengelolaan. zelfs de zon begon-'te Échijnen na de 1-1. vanuit Ànsterdam kunnen ze komen, al.was heE
alleen maar voor het gras. De scheids (niet. in heE groene boekje) i,íllen
we niet aIs clublid, hij is Ee rood. zie elders voor eën verslag. HeE was
ook de eerste bijeenkomst voor de 'C1ub van Honderd'. Heerlijke cake met
koffie, Inge bedankE voor de coórdinatie. De eersE volgende Èhuiswed-.
sErijd 29-09:96 is er wederom een ontvangsE om 13.00 uux in de "oude ,

bestuurskaàdr". Gezellig zitEen keuvelen met de anAere 'club van Honderd'
leden. Waaraan gaan we heE. bedrag besteden- \Ta, er was aI een levendi.ge

|',

'--GIub-i'

Pete{ Kemper onze enige oud - in[ernaE ional; dhr- Coomans meE hond; dhr.'N. de GrooE
vast.e
Grave
een g
kapsa
schri

Henk Hoppenbrouwers
t.el . 070 3250789

discussie en hoe moeEen we dit nu gaan archiveren? Heel .vreugdevol ben ik omLrenÈ heE
aanlal mensén vIaE sponEaan / 100,- geeft. Er is -zelfs al een Clublid die zegt í Lo1i-
dat is Ee weinig, ri.eL Í 2Oo, - daar kan je veel meer-mee. Jan, bedankt! En wie volgt? De
voLgende Club1eden kunnen we Eoevoegen, inr willekeurige volgorde; aan ons Club besEand:

Eoeschouwer; Dirk v,/d Mark Èopkeeper; R. Pilon Eechnisch directeur'; Ton's l
ndijk balgiganL; Suzanne Kouwenhoven uopràannequin; GeÍrad v/d Kleij aI jaren lang
ewe-ldig péniingmeester; Paul í/d SEeen ia dat kah nieE op een À4-tje,- F.'Een Kate
lon ce Sèheveningen, Ruud vereecken aIleen voor D-tjesi mw. À. v/d: steen onbe-

vielen dank; J.M. v/d Kleij jarenlang voorzitter; A.C.- v.IJuxembufg ËoEo-lotto voof 35
jaart; Jan zouEendijk voor alle fysio-manuele problemeà ook voor damea en wim Kouwenho-
ven beLer bestaat nieE. i i
r,IiIE u ook in deze rij genoemd worden? Geen probleem, zoek iemand van de 'CIub van
Honderd', meld je aan en je naam wordt in de LENSrevue en op een bord in de LENskantine
vermeld, Deze wèek worden de eerste 'Clubkaarten' gemaakt, i waar-mée je e-xEra faiiliEei-
E.en krijgE.. Bij de eersEvolgende Ehuiswedstrijd kunnen de clubteden hun kaartje bij
dhr. J. Willems krijgeh. : :

Onder zware bewaking moest ik met een hoöp geld heE LENSveld verLageh. Ik Éan'nu gerust
meE vakantie. eent u nog geen 1id? voor informaEie, dhr. 'J. willems t.e1. 070 3453476 of
c. HaLleen o7O 3600360. BinnenkorE komt er een bord langs het veld met info. l
Gegroet - . 'J . '.':.:.--' ','.',', ' :. 1 I

jfelijk v.r,r.b. de langdurige inzet;'J. Berkel wordt nog bekend; A. Glaudemans ;

* ..-il .'i"'

S(Blf,@ Voor telefo nummers: zie de colofon oo oao. 1

advenende

., SUDMEIIE\'",,. ZONWEB,ING

zuidernarkla nZS DEN IIAAG tel.t 323 35 62

I

Se rorena
L

UITSL,AGEN) cwo 1

Duindorp Sv 2 ,'

' LENS 1

Quick 6

" r,sNs z

2-l
L2-5
n.n.b.

, klasse htetdatum tiid thuis ilt

v! 20 sep

wo 25 iep

22.00 Snoekie 4 LENS 3
* 4165 3 Transvaal eigen scheids.

Oos terbeek
Maddaoui 

l

.22.00 PEC DH 5' zo.oo'pcs r
overbogch
Schilp

E
t

- 6 - 'de rcrusaevue'

I,ENS 3
LENS 1

41658
', 397 62

bent u al lid van de club van lM?

LENS

100

.l-

T-1!

WEDSTRIJDPROGRAMMA



W E D S T R I J D P R O G R A M M A (vervotg)

tum

Da 30 aep

dt 01 okt

rrr 11 okt

22. OO LENS 1 Engelsman 1 .,39765 Oranjeplein F. Bauman

20. 00 Snoekie 1
20.00 Westland 6. 21 .00 Westland 7

19.00 LEN
20 . 00 r,EN

S2
s3

- RKDEO 5
- BorÍÈers 7

41001
41660

- I,ENS 1
. IENS 2
- IENS 3

39772
41007
41568

Oranj eplein
Oranj eplein

Transvaal
I^Iestlandhal
west landhal

eigen scheids.
eigen scheids.

eigen scheÍds.
eigen scheids.
eigen scheids,

OPSTELLINGEN en L|GGING van de S?ORTHALLEN zijnBEKEND

Senlor nz TERDAa

UITSLAG(EN) Semper AIEius 1 ÍJENS 1 q 0

\_-

WEDSTRIJDPROGRAMMA

za. 2L €èp 14.30 IJENS I , .- - TE ÍÍERVE 1 1g529 p. Ch. (adiks 2

za -28 aeD 14..30 RFC,95 1 - LENS 1 1g632 H. In ,t Vetd à

TRATNEN I de trainingen zu1Ien vanaf ii"aun í 20.oo uur u"gin.r"n. s.w.z. zowel manndaga1s woensdag. om 2O.OO uÉr op het veld aanwezig zijn! -. : 'a-'.
VERZAMELEN; bij tuÍswedst.riden om r.3.30 uur. Heren spe.lers denk hier nu eens aan!

Bij afkeurlng : trainen ottr 12.00 uui ,/ verplichÈ afbelreu bij niet koBen traÍrelr !!

AFSCHRIJVEN Fred lJancel
cerard Sinke

(010 )
(079)

te1
tel

521 39 80
352 8s 59

@ sen
o
IOre ONn G

UITSLAGEN

FOREHO],TE 2
r.rENS 3
I,ENS 4
RFC' 95 2
LENS 5
DUNO4,'
LENS 8

VOORBURG
LENS 2 ,
GONÀ 3
RKSI/M 5 .
LENS 5

1
)t_
n
)_

1
2
0
0
5

LENS 7
TÀURUS 8

wedstrijd uiEgest.eld
'2_')

n-1

Wie durft er te'§aai kiiken nïar de wedstrijd van de weck,?

#ru!6Yn, tuffi
Zinktiert 27
2544 ÉC Dcn Haag
Td.: 070-36tt3 | J+
Íax,: 07O-!675191

Zoetermeer
Td.2 O79-l6lo27t

'do LENSREVUE' 7-



WEDSTRIJDPROGRAMMA
scheidsÍechterdatum tiid thuis uit veld

z,o 22 se!,

zo 29 sep

ROODENBURG 1
I,ENS 2
riMc 2
TEDO 2
TENS 5
LENS 6,
I,ENS 7
HBS 12

IJENS
vros
LENS
I,ENS
WIK 4
HMC 3
WP5
LENS

Í,ENS 1
SVI,V 2
LENS3.:
LENS 4
CELER]TÀS 4
GR. WIT' 58 4
CELERITÀS 6
IJENS 8

l,Iagne r
Verwey .
Macquine
Blansj aar

N.
N.
N. :

N.

14.00
11.00
10.30
12.00
11.00
13.00
11.00
10.00

552 3
7240
9091
93s0
10407
12L24
13575
467r0

1

2
2

1

2
3

1

3

6
7

í
3
4

w
F
R

P

L
,Í
D
P
N
N
N
N

À
À
C
R
N
N
N

14 .00
10.30
11.00
1r. . 00
72.OO
12.00
10.00

. HMSH
- LENS- vlos
.- HBS 5.- 

I,ENS
- LENS
- I,ENS
- NNB

5531
7245
9097

'9360
10 414
12t29
nro.r:

van Loenen
Mourits
schaap
ogier .-.

N
N
N

8

| ,. -=ldi 01 okt 19.30 T.ENS o/23

OPSTELLINGEN
. I.ENS 1Elm3 :
'LENS 4 È/m I i

AFSCHRIJVEN

worden door de Erainers bekend gemaakE
a1s bekend

nij Éwijk o/2 3

de GrooE
Heijnen
sekeris
ScholÈen
cungör
Lensink

(070)
(070)
(070)
(079)
(070)
(070)

2r<
346

361
390
323

15 50
10 88
17 30
84 16
03 3 3
10 28

te1
reI
EEI
tel
Èe1
r.e1

"í-Ë\
4qr

LENS
],ENS
LENS
I,ENS
IJENS

ROODENBURG
HMC
TEDO

4

6
7
I

kontaktpersoon S€nioren zondag

vreds ÈÍiJ ddag

LIGGING VAN DE TERREINEN

i wil Heijnen
cerard v.d. KLBIJ -

: Bert VÍerllog ".. -

: (070) 346
: (0174) 41
2O65467

I
I
I

Te
TE
Te

10 88
49.
4

8L
31 5

: SporEpark Noord, Bot.hastraat
: Terrein GDS
: vredenburgweg 176

teiden
Erasmusweg
overvoorde

I sàr
) 321
I 399

69
32
79

00
13
00

Èel .

Èel.
te1 .

07r
070
070

O O G G E T U IGElI/ S C H R IJ V E N

IJENS ' VOORBURG door Pau 1 v.d- sLeen

Na heE .lezen vari'dé'vele informàbie: in..onze goed verzgrgde wedsErijdkrant
(keurig heren en ADREPÀK) ging het Publiek er eeíE goed voor z itten, De

bal van Kooe Bodmann werd goed gestoPE door de

epelere hadden imm
half uur zagen wij

er6 geen geheimen meer voor heb LENs-pub1iek. Het eersEe
.een goed epelend LENS 1 waE eigenlijk beet een voor-

sprong had verdiend. Een koP
keeper van Voorburg en lÈ6ma
poeÍÈie helaas op de Iat. Da
iedstrijd.. Het middenveld va

iI el Hadioui Echoot vanuit een moeilijke
arna verloor LENS een beeuje de greeP op de
n LENS wae niet in 6taat om de bal in de ploeg

te houden. voarburg kh,am echter niet verder dan een paar kleine kanejee, Na de rust even een
offensief van LENS maar heE waË Voorburg dat op een 0 1 vooreprong kwam door verkeerd
uitverdedigen van LENS en een Etrak echot in de verre hoek. Even waB LENS de klut6 kwijb en
dj.t re6ulEeerde in een Paar grote kaneen voor Voorburg. Gelukkig gleepté Àrno de Jong LENS

door deze faee heen' HeLaae liePe4 we wel tegen een aantal domme kaarten op. De Efeer in het
veld werd er nieL plezieriger op en bi jna moest LENS geheel onnodig de pungen aan voorburg

OlsChoarn mets een halve omhaal de 1 - 1 ruirn inlaEen. Getukkig Gchoots de jarige Barry
bleeeureEij d in de Eouwen, 'LENS was blij meE heE ene punt waar drie punten zeker nogelijk
wari:n geweeeE'. Zondag naar Roodenburg ' VeeI Éuccet.

- 8 - 'de.rcusaewJe' benl u al lid van de club van n?



DAMES Voetbal Nieiws
T R A I N I N G : vrijdagavond van 18.15 uur tot 19.30 uur

A F S C H R lJ V E N : Kristel Muns tel. : l07O) 397 54 59

UITSLAGIEN) : I,ENS 1 - s v 1 1 3

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

schàidsreDhtqr velddatum tiid . lhuis uit

zo 22 sep 10.00 SCHEVEN. 2 IENS 1 1706 N.N

Jrrlí@ VAN HET JEUGDFBONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoófdleider A en B jeirgd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 O1 54

Hoofdleider C-jeugd: Ruud Vereecken . Hooídleider D-jeugd:
telefoon: 391 04 89

Hoofdleider E-jeugd: Leo Straub . HooÍdleider F-jeugd:I telefoon: 06 54 64 57 67

Harry teÍ Linden
telèÍoon: 06 52 706 1 56
Ruud van Herp
teleÍoon: 367 98 58 1 

,

b,g.g.: 06 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstriid :

. tusson 1 8.oo en 19,00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider.

In uiteíste nood nog op de dag van de wedstrijd op LfnS, telefoon 366 13 14

(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerdeÍ, voor verzameltiid)

AÍbellen traininqen: r,45 minuten vooÍ aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraqen/problemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

k rd of niet ? Bel bij twlfel op zaterdag na 08,0q uur naar de LENS-afkeurin lijn (0701 367 05 22

dalurn aanvans

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

tcoénsrendeí uit/thuis vald/terein sam-k LENS

A 1 21 sep 11.15 VUC À1 uic 'E kleine Loo /vbg 09.45 (auto)

B1
B2
B3

(1 )

c3
c4

21 sep
2L sep
21 sep

2L
21,
25

sep
sep
sqp

14.30
13.00
12.30

WC 81
HBS 82
wesE.landia 83

uiE.
uit
ulE.

ÀDO Den Haag CI '.
Haags e1fta1 o.13
DUNO 81
oDB cL
RVC C3
Gravenzande SV c3

Quick Dl
ADO Den Haag D2
DUNO D1

,E kleine t oolvbg
Daal en Bergselaan

Hoge Bomen/Naaldwijk

Mr. Nolenslaan
v1..

ip. Pr. Irene/Rwk
v3 

..

. vl
voorwedstrijd

v2'.
10.00

r8.00

thuis
Èhuis
uit

t huis
uit

thuis

t.hu i s
ui t.

thuis

rt .45
18.00
1-',7 .45
08 .45
l-2 . 00
09.00

(auto)
(auto)
(bus 126 )

(auto)

(auEo)

. 13.00

. 11 .45
10.45

C1 2L sep
23 sep
25 sep
21 sep
21 sep
21 sep

13.00
19.00
19.00
09.30
r.3.15
09.30.

v1
v2

11.00
17.30
19.00

Dt-
IJET OP

Wie dur{t er te gaan kijken naar 'ile wedstrijd van ile week'? 'daLENSREVTJE''9-



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD,i,-.
(vcrvolg)

elÍtal " dalum aanveno teqenstandcr uitlthuis veld/tefiein sàm.k LENS

D2
D3
D4
D5

E'

E4
E5

F1
F2
F3
F4
F5

,,',2L
)1

-2!
.21

t2 .30
11.00
r4.30
13,00

uit
t.huis
thuis
Ehuis

sep
sep
sep
sep

GDS
HBS
vcs
vcs

Erasmusweg

Sav. Lohmanlaan
sp. Pr. Irene,/Rwk

v2 ..
Dedemsvaartvreg
Sav. Lohmanlaan

10. 15 (auEo) Í
L0.30
14.00
12.30

08.45
09.00
10.45
08.15
08.00

ouick E1
RVC EI
vredenburch
VCS E3
QuicÈ Ero ,.

TÀC'90 F1
Toofan F1
DT'NO F4 .
I,ENS F5
IENS F4

v2
\I)
v2

D1
D3
D3
D4

3
3
3

21 sep
21 sep
21 sep
21 sep
21 sep

09.45
10.00
11.15
09.00
08.45

uit
uit

thuisiuiE
'uit

E2

(auto)
( auto )

( auto )

21 sep
21 sep
21 sep
21 sep
21 sep

09.30
09.30
11.15
13.00
13.00

t.huis
Ehuis
thuis
Ehuis
thuis

09.00
09.00
10.45
12.30
12.30

r = bespreking ouderE IENS D2 op IJENS

BIJZONDERHEDEN,
aanwezig van de jeugdkommieEie op zaterdag 21 §èpt.ember:

H. èor lLndeE, af. ldu.lr oD R. V6rGcokotr

DE $IEDSTRUD VÀN DE WEEK , I,ENS FI - TAC,90 F1, Àanvang 09.30 uur,
voor meer infarmatie kijk op b1z 5 van deze revue I

Iee6 onderst.aande kopy eenB goed door.

vragen/opmerkingen neem dan , E-avoEda konEakb op met de hoofdleider.
Doe dit bij voorkeur Eussen 18,00 en 19.00 uur. Nu gaaE vaak de telefoon nogJla 22.0uur. DiE is echt nieE de bedoeling.

opstellingen À1,81,CL,C2,D1 en D2 worden door de trainerg geregeld na de laatsEe
training. Voor de overige opstellingen zie kópy hieronder. -Dit- zij n in grote:Iijn€n
de va6te opBtelfÍngèn. Vanaf komende wekèn ataan alleen de wijzigingen nog vermeld.

LBNS 82: R.Àgyeman, P.Bodaan,'K,Boua1i, K.ei- Bouyoufi, p.Dahoe, M.Eseiad, p.v.FeeEem,
F .casmi, K.Il.iev, K.M'hamdi,, R:MuIdèr, R.v.d.?o1, J.Veldema.

Leiders: o.Dahoe en B. Mulder
ÉBNs 83r B:Àygu!, S-Àygun, R.v.Beurden, À.BIom, F.Blkadiri, A. Faulon, p,Franco, H.sahin,
M.Sarikaya, N.Siliakus, M.Tut, O.Unlu, T.yildirim, V.yildirim.
NOOT 1:
nog niet
NOOT 2:
goed ove
niet goed. Een vaste oploeeing is binnenkort eóht noodzakelijk, ReakEieg : 070 - 39?0154(PauI v.d.sEeen).
Ngolt_-3_i Zaterdag naar }leetlandia. Er ie waarEchijnlijk geen vervoer (auEo). ZoaIE afgeEpro
ken gaan jullie mec de bue. Verzamelen bij bue 126 acht.er heE teyenburg ziekenhuiS bij óe
nieurre brandweerkazerne om 10.45 uur. De bu6 vert.rekt. daar om 11 .oo uu; en konc om 11:35 ul
aan op- de -verhoefweg in Naaldwijk, Vandaar iE het nog een kleine 15 mihuten lopen. Tèrug
vertrekt de bus weer om 14.40 uur of om 15.20 uur of om 15.40 uur. Veel Eucce6 en in EoEaai
heefc iedereen I etrippen nodig.

a

A.À
zí

Nog
rn

zahnoun, F. Benali en o.Lagadeau hebben- we afgevóeid "r" ,l:':fiI;r';: J:Èt#ï:.3jn gekomen bij de wedetrijden.
Et.eeds geen waete leider voor dit. Eearn. Oudere denk er'riog eene

a. Zonder leider mogen ze echE niet voetbaLlen. SceedB een andere leider ie ook

IrENS C3: W.de Bruin, Z.E1boujamai, V.v.d.ceeet., D.Hoos,
N.Malouki, R,Nandpersad,,f ,Pronk, N.Rampone, C.Schmite,

LENS D3r K.Àkay,O.ÀIdemir,S.eL Ayadi,
J, Poncin, R.sardjoeperead, .I.schi1d,

IrENS C4: O.Aras, P.Daamen, O.Duman, W..Iabbar, I.,Jahangir,
R.Kipp, R.Kosedag, O.Raeiee, J.Taa1, D.Vermaat.

NOOT: T.Kamouni ia àfgelopen zaterdag niet opgekornen bij
opnemen net de hoofdleÍder ! ! !

e K1erck, F. Kuik,
.d,Spiegel, M. v. d. Voort .

Leider: T. de Klerck

S.de Jong, T.Kamouni, .Ki1ic,
. r. Leider: M. Kipp

de wedotrijd. Gaarne kontakt

V.Berberoglu, T.LioÈard, c.v,Oorr, p.peIiBsier,
R.Soe6iIo, D.Terrones, E.Terroneg, M.Vrouwenvelder,

Leidere: R.LioÈard en c, v. Oor.r .

de wedstrijd. caarne kontakt

R,d
H.v

N99I: P.Peli6eier is afgelopen zondag nieÈ opgekomen bij
opnemen mec de hoofdleider ! ! I

- fO - 'te LENSREVUE' bent u al liil van de club »an 100?



LEN9 D4t K
S.Durak, D

M.BorEL, A.el Boustàt.i,' M.BouEier, -J'Burgmana'- 'J'da CosEa' - -
il:;;";í"à;;; é.Riji";;, n.ipi..Àé""'' - r'eider: H'ler Linden '

LENff D5r À.Bada1; K,Faloun, M.Geldeiman, B'Groenveld'
l,1.i"t.".i, N.Norde, J.oEEerspoor, À'Rattaneingh' S'saÍnl

.Bada1; R. Bakker,

. de ,Jong, M.'Kuik,

LENS E1r R.Dayan, J.de Graaff,,
À.Oufrighe.

LENS F1: V-Dagli, R.w ' HerP,
I . Yonyul .

M. cuerrero, s. Kalicharan, T'Leidèman,
a1, R.Staaa, A.Vaku, T.vie, E.Yilnaz'
i"ia"t" r M.èuerrero en R'RattanEingh'

y.Ku}, D.Lopes de Brito, *,rir"ÏË::i i;?i3!?ilË:ï:
O.oredein, D. v. d. san-

Leiderr P. Hoet .

'R.R."E", L.sahin, o. Ural,
' Lèider: L. straub

À. toilargoeain, Vl.v.d'Meer,- Leider: L. straub
,' ;i .. r ..1 - ,.' it,' r

M.HanEen, K ' Hendrikeen,
' Leidster: R. BruYEt-enB '

U.Ku ,J.v.'OEch, M. Pengel, E.RoÍrbaut, À. Thohamachsun, - -
' ; Leider: R. v. HerP

M. de Jo

z\t,

ng

IrENs 82t À.Àncha;ad, M.DrleÉ6en, P,Hoet, J,LoPeB de Britso, M.e] Mahi,

LENS 83. l,t. abarqi, R.v.d.Broek; R.Duyndàm, N.EeEiad, J'Ooétert'eer'

IJENS E,l! T. Àyyatli, M.v.Egmond, N.Houweling, s'v'd'Kruk' c'Lira'
v-Ramautar (ïöorlopig afgebeld), L'straub' .., ï, .-

LEN9 E5: N.À1tena, v.Badri, w.BriEEijn, M'BruyEBens, G'chamman'

a.riahfadeingh, o.Sabah, Y.Yanrik. t-,'. -,

IJENS F2. T.Fi6her, S.de Haan,
Q. de Zwart.

J.,femil, o.oredein, R. Rochar R.sookhoo, E. v. d. SPek,
Leider: S ' ottersPoor '

ÍJBNE E3! D.Dokovic, o.GogtaB, O.GogtaE, S'Gungor , D . Heèneman,

; -'-i :.

IrENS F4: P.Dewkali, J.,r'dos sanloE FreiEa6, .F'sbaas, M'sEaaÉ'
aanvulling.
iióiji, t.ó.*i, en D.Tolga hèbben we afgevoerd aIE 1id omdaÈ ze

7ÍJ n uij de !,,edÉtrijden

S.Toprak, Q.UrgerE. +

i r,"lder: R. Urgert
tsot oP heden nog níeE gekomen

À. wi11emBe,, ,f .t,lillemÉe + aanvulling '
.. Leider: M-' Gielen!ENg- F5: R.v.d.Berg, M. v. d. Buxg, N,Gie1en, M. de Groen,

KEEPERSTRAINING Vanaf woenedag 18 6eP-
Èember worde er weer
geEraind door ÀLLE 1e
elftalkeepere (À1 t/m
El) . .lu]lie Erainen van
L8.00 E/m 19.30 uur.

Kan je echt nieÈ
trainen bel dan ui Eer-
lijk één uur voor de
rraining (dug tot 17.00
uur).

De keepers coördinaEor HanB van Rij choven

Y.v,Leeuwen, C.Michaloliakoe,
Leid6ter. Th.v'Bommel'

- 11 -

^ 
RoTE KLUB AKTIE >>>>> alle epelers

L l r"., cl c/m E5 hebben afgei.open zalerdag
-!l een eetje met informatiè en een vcorin-
tekenliist qekreqen van de GROTE KLLBÀI(aIE '
De bedoólin; is Éet nu dat jul1ie gaan pro-

- beren zoveel mogetijk loben in ile voorver-
koop kwijt te !àken. LENS heefE èr 1000 be-
Bteid, Nu kunnèn ju11ie natuurlijk !9t gt-
heel in de prullenmand gooien maar liever
hebben wii dat iullie allemaal een6' een uur-
Eje 6r op-uiE eiekken. Ga naar familie,
viiendenl kennissen of buren en vraag oÉ ze
een of meerdere loten wi]len beEÈe11en. Een
kleine moeitse Voor je eigen vereniging'is
toch nLets te veel gevraagd??

È, E JUKO heefE uicbreiding >>>>> Bert Ben je klaar met de verkooP lever "dan.dell ïmà::1.?Ë:l::;::."Ë ::",lii.:Ë3i: . ;§'i:':5ïlài'i"àx'iE.l3Ïi'ïËi i::ï;:i!i:,
,o,a. j 

-r-."a-.-rïl 
iï-àarain.t'o-, ËË ""g "..re 

d" deze-dan iaterdag in de admi ni strat iekarner '
j eugdËommieeie- gadt ïerecàrÉ.n. Wii-*".tu",, wij hebben er nog genoeg' -Niete ontvangen
Bert vee] 6ucceÉ, en prurr."r--ioà ."É a.r". !À:rB.- 9{ F-klasÀei of. andere belangstellen-
;i;;";-;;.È Àn uirda'gingt 

-w"i utiir"n f liri- r, den) meld je a.s. zalerdlg -op LENS ' Hoè.meer

Làn.hoor, Berr. - :. .;. .-'ï:l';1.":ï5:n::nHffi":ï:"::;;:3::;:r:::
de r6dairie .': ::,33,";8ffi::":"'iàffi1i: Ïà':ii3;llj[.i]il:

'' ' ju1Iie dan de vérkoóhte loten rnee om Ze bij

D AsFoïoifuLtveaen ',j,,'onde"- : 3;.5;*';"::"';"'i:1"il"Iï!lrniE"3'31,"Ïi"9
F etaande opelere moeten nu enèl'-een Pas- overqehouden heeft (bij totale verkoop 2o'n
!- 66ge net hun.naam achter op rrreveren FL, 5600,-) en wie er meE de geldprijzen
', M.Straub en ,f .J.dos Santoe FreltaE. oriizen van f LSO,/75,:/SO,- àÍ. 25,-l .

De pasfoEo is nodig voor he-L aanmaken van be íro.ite waàrd lijkt onsl Doe je beet
een nieuw kompeEiE iekaart.j e . Geen.kaart'Je - duB!!!
beEekent nieE spelen in de kompelltae' Snel
regelen nu duE. ;'

' '.Wie dudt er ie'gaan kiiken nat 'dc wedstiid van de week'? 'ds LENSRÉVUE'



A. RAINERS/LEIDERSCURSIIS OP LENS
I 'rr» oD dinEdaq 1 oktober Etart Peter

--!- geg met^ de traiÉere/leiderscureuE op
LENS. De aanvang iB om 21.00, uur en we stoP-
pen uiterlijk om 23.00 uui. De deelnemerE
dÍe zich opgegeven hebben krijgen nog een
pergoonlijke uitnodiging van Harry ler Lin-

, den, Zijn er leideïE/trainera of andere be-
langetellenden die alenog mee wiIlen doen
aan deze cureus dan kunnen zij zich opgeven
bij Harry Eer Lindsn. De curEuEdagen zÍjn:
dinedag 1/8 en 15 oktsober Eheorie en discus-
sie en op woenedagmiddag 23 akEober de prak-
Eijk bij'de woensàagmidldagclub van Í,ENè.
(evenbueel in overleg een ander tijdstip
mogeli j k)

I ENS EN HFC ADO DEN HAAG ..,,.
I - afoelooen week hebben bovenetaande ver-
IÍ eniganèen meE el,kaar gesproken over de
overgang van veel LENS-talent in de afgelo-
pen periode'naar IIFC ÀDo DEN HAÀG. AIE to-

' genprestatie willen zij be6t wel íeEe terug
doen voor LENS en in groEe lijnen komE dit
op de oDderetaande afepraken neer: -

vooral het kompetit ie-programma goed laten
verlopèn heefL van hen Eerecht de eerEte
prioriEeits gekregen. Dit gèeft echter de
meeete problemen omdat heel veel verenigin-
gen wenEen hebben. JuiEt. daar laat"de kompu-
Èer hen nu in de steek. Besloten ie om na de
eer6Ee reek€ van vijf wedstrijdens alle
team6 die nu in poulee van zeg teamE 6pelen
(LENS B2.83,C3,C4 ei D2 r/m F5) direkr in re
delen in een poule met twaalf teanE tdaardoor
afEbemming van e.e,a. beter mogolijk i6. De
Eweede herindeling blijfÈ dit seizoen due
aehterwege. De winnaars van deze eerEbe
reekgen speLen later in heg Éeizoen boven-
dien mee via een knockout -6ysteem in een
bekertoernooi. Meer nieuwe volgt È.2.8.

LENS D1 epeelt a,6, zaterdag een voor-
r,redgErijd in het Etadion tegen ÀDo Den

' " 'Haag D2-en mag daarna gratie kijken
naar IIFC ADo DEN HÀÀG - GO ÀHEÀD EÀG-

, LES.' LENS mag bij een thuiEwedEErijd bal-
- Ienjongens leveren en nee doen aan de

penaltybokaal in de rueE van de wed-
strijd.
op korEe Eermijn worden er een aanEaL

-.I oefenwedstri j den geregeld tuesen
j eugdteams van beide verenigingen. Nu

, aI gEaan vast i
1)118 Eeptember ÀDO DEN HÀÀG D3 -. LENS D2
2't 2,oktober ÀDO DEN HÀi{G B2 - LENS B1

op vrijdag 25 akbober komen Mark Wotsce
- en Àrdrè Hoek6tra met twee epelers en

een keeper een ErainingsochEènd ver-
zorgen op LENS voor IENS Bl.CI,DL en
E1 al§mede voor een aantal keeperB.
Meer nj-euwE volgt. z,s.n- :
LENS 1 en 2 (6e;ioren) spelen in'de
voorbereiding van heE nieuwe eeizoen
enkele oéfenwedetri j den op LENS Eegèn

,. HFC ADO DEN .HÀiAG L en/ of 2 en À1 .

uit-en verslagen
UITSLAGEN

I,ENS À1
LENS B1
LENS 82
LENS 83 , .

Feijenoord c1 :

Cromv1ieE C1
IJENS C3 ,

VELO C5
I,ENS D1
IJENS D2
IJENS D3
vlos D2
IJakwa D6
LENS E}
I,ENS E2
Q. SEepB E2
LENS E4
I,ENS E5
Quick F2
RVC F3
Oranjeplein Pl
LENS F4

- Quick À-1 .

. scheveningen 81
- HTSV B1
- Loosduinen B2
- LBÀIS C1
- ,I,ENS C2
- Cromvliet c2
- LENSC4.,.;
- RKÀVV D1
- HBS D2 ;.
- pEc D.H. D]. . .

- LENS D4 .-. ., ,

- LENS D5..'. . .
- DSO El
- Quick E2
- IJENS E3
- RÀS E3
- Lak[,a E6
- LENS Fl
- LENS F2
- LENS F3 ."
- RKÀVV F5 j .'

n.o.g
-0
-0
-0
-,1
-4
-0
-3
-2

-6
-5
-1
-1
-8
-J
-4
-0
-72

..0.1
HTSV

1'

.i

.4

.0

.2

.4

.5

. ,0

.0

.7

.0

.4

.0

.5

.1

DaarnaaEÈ ia nog wat gediEcussieerd over een
aanEa} zaken- KorEom een zin-voI en Èositief
gesprek.

3I EORGANISATIEPROBLEMEN BIJ DE

fr «ruvA >>>>> in de LENsrevue hebben wii
---l- aI nelding gemaakE van heE. aamengaan .
van de HvB met de LVB lat het diEtrict WEST
III. DiE geeft helaaE de nodige Problemen
t.ot nu toe. De Eeams merken daar, buiten het
ongbreken van de rtandenlijEE, nieE zo veeL
van. Wi.j hebben 'rqer wat meer problemen om-
dac de nodige informaÈie waÈ moeilijke|be-
echikbaar komt door komputerproblemen bij de
KNVB. Daarnaast kende -de LVB Éeer waE'andere
regele dan de HVB- qok de kompetitie liep
daàr langer door waardoor de toernooien wel-
licht niec of moeilijker in te plannen zijn'
Dit vinden de Haagee verenigingen weer niet 1

leuk. Kortom afaEemming moeE veelvuldig
plaat8 vinden en dat wergts heel veel èxEra
tijd van ons. De KNVB onderken! deze proble-
me; best wel en doet zijn uitsereEe besÉ om
al1eE zo enel mogelijk goed te laten JoPen.

de LEN§-rewe

Iay-out / grafische vormgevint:
C.l. Alting en A.C.J. Miltenburg

LENS.hu'rsdrukkerii

veÍwerking! . ... woensdagochtendklub

ÍepÍoduktie:
realisatie: Tivan Zilflrout
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adveÍtEntieVERSLAGEN

IJENS D3 NIEI'WS door uÉ| vaÍI

ÉENs B3 - Í,oàsdulnoE 82 (12-0)
door een ad-interim leider

Nets zoalè worige week werd er Í{eer luBtig op
1os oeschoten ioncler 5x - Sefa 2x - Fau§y 2x -
larr"É" Z" eÍt Hassan 1x) . Br werd betser gespeeld
dan tsegen IJENS 82. Het leiderschap en veLvoer
zal atÈijd vlel- een probleem blijven. Dus ou-
dere, oo;rs èn tantes, opa's, oma's, zelf moe_
ders ziiÍl welkon of wie dan ook. verdet wensen
wij iedéreen een .Ieuk voetbaleeizoen'

C er.

I cembe

Tsie, ale selectieEeam verliezen van D3 èn dan
meÉ zuLke cijf,ere. Dats is nieL Leuk en eneu
voor D2. Langs de lijn herkende ik echter
vaete spelpaEionen bíj D2 die ik bij D3 nog
mis. Maàr àat werd ruimsëhooEè geconPenseerd
door een paar'tafenten die bij D3 rondlopen '
Niecs nieuws, ik ken ze al' ruim 3 jaar' Waar- '

Echijnlijk aEromen er nu enkele D3 talenten
d.oor-naai D2. Doe je beeÈ en de BPeLers die in
ns lfi.r"t neit tsreirren hoor, wanE er dienen
zich aI weer 2 nieuwe kanjer6 aan: David Terro-
nes en Mark vrouwenvelder. Ook de rest stsaat '
z'n manneEjè - succes! !

LENS PEC Den -2 (7.4 Beote er)

Een rommelige eersce helft waarin dodr IJENS

onbegrijpelljk veel kan6en werden gemisE' Hets

besllsts-;i eE- imponerende PEc zag zelfs kane
naar o-2 uiE te lopen. onze keeper .Ieffrey P.
behoedde onE toen vaak woor een nog grouere
achLeretand, fn de'laaÈsCe minuÈen van de eer-.
ste en d4arna in de Eweede helfts werd de score
omqebogen in een 5_2 overwinning voor IJENS 

-dooraoóUruicen van orhan, Kemal en Guusje' stand
velpfichts, heren.

D3

VIOS D2 --ITENS D4 (0-6) door Nico Boret

ben echt kunnen merken daE hèt positiespel
op de verschilLende nummers jullie-goed-
aàet. rt moeE er echEer bij vermelden, daE
de ouders langs de lij'n er soms wat' ner-
veus van worden. Misschien dat coach Harry
van Gaal (de broer van ?) diE nog eens kan
uitleggen aan de ouders. volgende week ..
worOt-Ëeu verslag verzorgE door Harry Rij-
kers, die zich hiervoor sPoqtaan aanbod '
(Klasse Harry)

Easkkrrartlor - EBNS D5 (0-2) &oE--de--oué9!Es

- Iange de Paall Na een
was de ru6tstand. In de 2e
ueer geen geluk (vJeer die
min. r+'erd het toch 2-0. Ga

-1 tem

ze]-f dezè wedstrijd, nieÈ kunnen zien, maar een
paar tsèlefoontjes lcerden mij, daE jullie ge--wàldig ge"p"eló h"bb"n. Doelpuntenmakers : Vol-
xan, JeÉtrËy s en Eddie. sPeler.van de week
werd Thierry. Gef,eliciEeerd pik.

Na de beepreking van worige v,eek !'aren aIle
oudere diÉ keer veel te vroeg aanwezig. Na een
zware eurvivaltocht (lopendl) naar vlos, kon dè
wedstsrijd beginnen. Na de 16-0 overwinning van
vorige íeek íaren de verwachEingen hoog geopan-
nèn. Ín de eerste helfts werd er directs aI goed
aanwallend gespeeld, waarbij de afsEandechooEen
niet werden:geËchuwd. In hets begin ontbrak
."fri"- .t"g eíen het ge1uk en de oéherPtse' Het
werloseenàe openingsdoelPunt Herd gescoord door
onze epeter oil nr.io door een afstsandechot ' Na

een nièuwe aa-nvaI, door goed BaÍnenapel bracht
onze sbeler op nr-3 de ruatstsand oP 0-2' wag

oot .r.i*.fa.t Èqaardig ie, is dat de verdediging
de buiÈenspel va1 steed6 beÈer gaats toePassen'
irl".i r."x "* 

Èe zien jongèns) ook onze nieuwe
verdediqer ie een aanwinet voor ons Eeam' ln de
cweede Ëelfb kÍram de machine paÈ goed opgang
àoàr opni"uw goed samen Epel' onze speLer oP

Àr- at'z,e.t í1 ,itt de stand op 0-3 te bren-
o".r. ,raa"rra nr.10 de stand op o-4 bracht' ' onze
Éo"i". oo nr,7 gekende o-5 aan en nr'6,?,8 en
iï UracnË de eindstand op 0-6' ook de keePer
f,t..i qu.ot".tEreerd mee doen, hetgeen !ij- zo'n

"".r*iÉn" 
zeker nieC meèvalU' Jongene wÍj heb

Het rraB gelukkig mooi weer, In het begin Epeel-
maai de bal wilde er maarde jullie 'kèihard',

niee in: op de paal
kwarEier 1-0 en dats
heLfE badden j uLlie
palen!). Maar na 20
zo dool j ongen§ .

EEN9 c3 - cromvll'e! c2 (4-1) door Teun

Na een vrat romme
in de wedscrij d
luktse het maaL n
sDannend bleef h
niet zomaar liet
goed opgezeÈtse u
verdedigers van
En daE wisEen zi
tse klaren (comp1
en Roneo) , Toch even voor de rusÈ kreeg c' een

,l

ig begÍn kwam LBÍs geleidelijk
n nam het initiatief. Toch
eE om tot scoren te komen.
E wel, te mèer omdat. c. zich
wegapelen. MeE gevaarlijke en
tvalleir zorgden zij dat de
ENs flink aan de bak moeBEen.
oD een voorÈreffetijke manier

*"-rltsur, ,oo, Ferdi, christsiaàn

1

a

I
II
l
I

,VOOR EEN

HYPOTHEEK
GA JE NAAR

HYPOTHEKER

DE

' Zovs€l m€nsen, mveel hypoth€kÉn' Als onsíhankelljk

. hypotheekspeclallst doet do Hypotheker daarcm zakon met

vdjwelalle banken Bn hypoth€sklnstollingen. I I
*',*'3ff l"ïlï.llï:ïïffi,i§1 N
slutt hil dl8 ook Éí. zljn dlensveíenin0 is. 

f Ivoltadig gratis' : 
De Hypotheker

Koninginnegracht 36G/hoek Javastraat
2514 AC Den Haag

tel: (070) 362 11 88 Fax:, (070) 364 1 A 93

Wie duít er te gaan kiiken iaar 1le weitstriiil wn ile weekt? 'de LEIUSREVUE' 13-



corner diè met een prachcige oÍnhaa1 ïerd ver-
zilverd- Een ruEc meE 1-O achtserstand zette'
LENS aan hets denken. MeE !'raL onzebtingen in hets
Eeam en d-e wil om tse winnen begonnen we aan de
2e helft.--Na enkele minuten brak vincent door
oD rechEg en tsrok de bal perfects woor het doel,
wàaruiE weeley prachtig wist Èe scoren (klasse
ooal). LENS qinq door en LieE Wesley nog 2x
Éeo".n. uut íoq- ééo vrije trap tse hemen wigt
Roy de baI op achitterende wijze in het-neg tse
jaien (4-1).-Een dik verdiende overwinning door
àen goed gemoÉiveerd .LENS .c3 . Klasse j ot"lgena I !

vaÍ,o c5 LE!ÍS (o 4) door; Melis KiEp

LENS E4 - RAs E3 (4-1) door-§§.tl-eldeEs-lEq

Na een goede opening en een zee! snel doelpunt
wan Nikki werd al snel duidelijk dat wij een
klein maaÈje te groot waren voor dits RÀs. Maar
nec zoale vorige week werd er alleen in de ].e
helft goe'd gevoetbald. Met echts heèI goede
combinatíee uerd R. van het weld gespeeld.
vooral Taoufik was heel gepaEioneerd bezig en
stsrooide linke en recht6 met zijn passee (Ier
wel ze Haren op maat en in de vöeten gespeeld) ,

zodat we met een 3-'o voorsprong de ru6ts ingin-
gen. Na mijn donderspeech in de rust (dit was
noodzakelijk omdat \de aàn he-t einde wan de 1e
helft te veel balverlies leden) paktsen $re de
draad van 't goede begin weei oP en ecoorde
vrijwel direeE het 4e doelpunc' Toen vonden wij
heu bl,ijkbaar HéI genoeg wanE eÍ werd weer te
veel gepraaE en heE concentraÈieverlies waa aar
zodat R. tegen kon scoren vrat eigentijk niet
nodig was. Na dit tsegendoelpunt wètden we weer
uakker geschud èn heeft de verdediging (Leroy
en NordiL) goed' gefuncEioneerd (kfasee jon-
gene) . Àwinash heefE de 1e helfc zeer goed
Etaan keepen en salrder was een uiEsEekende
vervaníer in de 2e helft-. De'man van de wed-
sE.rijd waÈ Taoufil Àyyadi en ook wouter die
komt stseeds 'beter in z'n spel. ook voor jutlie
geldt: kom trainen !

zodat ook dic team een eenheid kan worden.

IJENS F NIEITWS door Ruud van IIerP

Quick F2 - LENS F-1 (4-3)

Zaterdag 14 septsembèï 1996, Onze F-1 moesE al-
vroeg uits de veren, om 08.00 uur werd er oP
LENS verzaheLd, ire Vertrokken om 08.10 uur
richting Quick, daàr aangekomen bleek de kantsÍ-
ne gesloÈen t.è zijn du6 iedereen moetrc buiÈen
lvachcen.' vandaag Herd Damjan Dokovic bekeken
(een nieuwe speler) , dic $ras zijn eerste wed-
strijdje, en deed goed mee, alteen de voeEbal-
regeltjes moeten nog geleerd ÍJorden. Bedankt
voor het needoen en veef s,ucces in de P-3. Hoe-
wéI IrENs meE O-1 voor kwam (Rodney) , waren rrij
in verdedigend apzicht niet goed bezig, sommige
Epelers hebben namelijk het idee dal voetbal
alLeen uit doelpunEen maken be6ÈaaÈ. Door fou-
tsen van het linkergedeelEè, kon Q. gelijk komen
èn daarna de leiding nernen (2-1) . À1fi zorgde
voor (2-2) en (3-3) mooie acÈie's en i6 een '=

ware publiekÉ trekker. Edwin stond heeL sEerk
t.e keepen, maar zag- Èoch hèc 4e doelpunt van Q.
achter heE net verdwijnen. iÍeroen en'umuE sPee-
lden een goede partij, volkan en Ilkay Herden
geadviseerd een oor-a!Es tse raadplegen, Manuel
werd verEetd om voortaan op tsijd Ee zijn. .ron-
gene,rhelaas werd er weér nipE verloreD, maar
de volgende keer proberen vJij aI6 team een
andere uiÈslag neer te zeÈEen, Rom allen Erai_
nen, en a.s zaÈerdag hebben wij na de wedoÈrijd
eeÀ,bespreking, dus ouders probeer hier reke-
ning mee te houden.

op zaterdagmiddag speèIde voor het eer6E on€
nieuwe F-4 tseam, hier stonden alLemaal nieuwe
Bpelers, die echt nog nooit meE elkaar hebben
gevoetbatd, voo! dit team vras nog geen teider,
àus kwam de hoofdleidèr zelf kennis met jullie
maken. Iloewel er mèts grote cijfers werd verlo-
ren van RxÀW, heb.ik Eoch een hele leuke groeP
aan het werk gezien, ook jullie oudero waren
daar veranEtgoordeli j k voor, er werd op een hele
leuke manier aangemoedigd, ouDERs groEe klassè.
Ik weeÈ zeker dats wanneèr jullie veel konen
tsÍainen en goed Luisceren en kijken wat hier
wordt vorte]-d ei voorgedaatr, jullie binnenkorts
een heeL ander goort voeÈbal IaÈen zien. .".

'c4
Ja hoor. jongens, ik ben weer tserug'van wegge-
weests. Na een tÍièeEal jaren geen Iéider neer te
zijn geneest;ben ik dan Èoch weer'gevraagd om
Ieidei te sorden vair c4. Iedereen die mÍj een
beetsje kènt ueet daL ik,heE toch erel gemiet
heb. Ik waa dan bée! een beetje blij toen-mij
gèvraagd werd weer een eIf,Eal Ee leiden/cóa-
Éhen. Ér'zijn echEer een paar speLregèIs die ik
besproken heb mets zowel, dè jeugdleiding ala de
jongens van c4 zodat- een ieder weet waar hij
àan coe is. Ik hoop bp een zeer leuk seizoen en
dat er geen problemen-zijn me! het vervoer voor
de uitwedstrijden. DaE ik voor vandaag geeh
zorgen hoefde Ee lnaken over het vervoe! bleek :
wel-dac ik 11 jongens onder mocht brengcin bij 6
(u leest het.goed zEs) autso's (wat eèn luxe),
zodat diÈ gladj es' íerl iep. Wats niet makkelijk
verliep eas de ÍJedstrijd at doeE de uiEslag dil
wel vermoeden, Negenoeg dezelfde 11 gíhgen heu
ve.ld in,er waren alIeen een Paar onzecEingèn
gedaan. Dit had Èot gevolg dat ju]Iie (en zeker
de linkèrkant) .wats neer aan elkaar moesten :

lrennqn. Toch kwam aI na 10 minuten de 0-1. wet
er toen gebeurde weeL ik niet, maar hec half-
veld Iiets het fLink afweEen 'eraardoor de achter-
hoede het (onnodig) druk kreèg. Met kunsts,
vlieg en goed kiepers-werk. werd de o-1 nee
genomen naar de kleedkamer (rust) . Hier kon ik
jutlie vertellen t at er volgeno mij a1lemaal
mis lrae en gi[gen ju]lie meÈ een 4 manB vetde-
diging spelèn, Doordats de laatste man zich "
(nóg) beLer met de organisacie ging bemoeien
ging de buicenspel betser draaien ÍJaardoor de
aanvallen van VELO atr snel, onklaar uerden ge-
naakt. Gelnspireerd door hets goede opel ging
het halfveld zich,meer meÈ de aanval bemoeien
lrat een O-2 opleverde. De aanYallen van LENS
gingen gestaag door mets (soqe hele) goed 6amen-
spel. Hièrdoor r,Ierd er door VELO een penaLty
vèroorzaakE die feilloos werd genomen (0-3),
DÀt de sta;d o-4 werd is alleen nog goed voor
hets doelsaJ-do, alongene lreeB zaEeldag allen weer
op Eijd zodat vooraÍ de opetelling kan worden
doorgenomen. ToE. dan.

gulck stepj E2 - LENS E3 (7-1) door LEo

Na een goede sEart in de 1e helfc mèt Eoms goed
gepleaÈst voecbal konden wij zeer goed met Q's.
m.ékomen, we hadden zelfs de kans om eéri aantaL
maal vrij voor de keePer Ee scoren. BeIaaB,
qebeurde daÈ nieE erl kon Q.s. vrij uic gaan
ioetballen ondat ook de middewelderg niet snel
genoeg tèrugkwamen. Da! resulteerde ilat zowel
ÍeffrËv a16 oroc tegen 4 man moesten verdedi-
gen. D;E was een onmogelijke opgave- -zo- stond
Éet meE de rqst aI 4-1. In de 2e helft kreeg
Q.s. hierdoor vleugels en zag nog kan6 om 3x Èe
Àcoren ondanks goeà keeperswerk van Richard' rk
weet dat dit teàm uit nijna allemaaI nieuue
spelers bèBtsaat en dat het daarom nog een beet-
ià onwenniq is, maar ala we onze Echoudérs er
ànder zettén weet ik zeker daE (en als ue hele-
,i.f .o.pl."t zijn) wij de volgende wedetsrijden

"Èi t"""èn winneí. Dus-kom allemaal crainen

,4 - 'de LENSREvUE' bent u al lid ean dc club van 7(n?
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TERREIN én KLUBGEEOUW

, Sportcomplox "Escamp l'
Hgngololaan 60O

' tcl.i (O7O) 366 13 14

JUKO : io aÍdelióo

SEKO : sonioronaÍdolino
sonioron zondag / zaal
W.J.M. Hoijnen, tel.: (070) 346 1o 88
G.J. van dor Kleii, tol.: (0174) 41 8'l 49

Senior€n Zaterdqg
J.c. Ham, tel.: (o70) 367 96 87

DAKO : damosaÍdolinq
moi. K. Muns, t€1.:.(97O) 397.94 59.

8EgSI]E:
A.c.J. Miltonburg, tol.: IOTO) 321 32 85
C.J. Alting, tel.: (O7O) 389 98 75. .

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Komporanan, t6l,: (0174) 212602 ,_.

BARKO : Barkommi§sie
mw R,P. Bruij§rcns, tel.i lo7ol 397 97 22

'. 
. i:,

AKko : Aktommodstiekomrnl§6io .

W.J.M. Hoiin6n, tol.: (o7O) 346 1o 88

EKO i Evaocm6ntBnkommissio
mw D. van strion, tol.: (O7o) 301 52 08

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

ALGEMEEN SEKRETABI,AAT I(ONTRIBUTIE BETALINO

t' ' P.F, GÍons ',,
àegentosselaan 49
2562 CN Don H€ag

tel.: (070) 363 54 18

Posr-b;nk :

RABO-bank :

336711
129924229

SPONSORZAKEN: ,

R.. v.d. Hoek, t6l.r (Ol82l 521 353
H. Kooycng6, tel,: (070) 352 38 84

P.J.M
a

v.d. stein, tel.:.(o7o) 397 ol 54

I :.'t ..,.' STOM HÈ
(een ldeekend langs dè vélden)

Hoera, hoera:....; Í,raar iedereen naar. uiEgekeken. heèfE was eindelijk aangebroken. HeE 
-

Ëéi"iË óó*pàr itie' weekend. van heE nieuwe éeizoen. De Íreergoden waren ons-gunstig gezind
à"-ió fonaà" wij aIS redaiktie met volle teugen genj,eEeÍl van een weekend langs de
véIden. HeE wéràen zeker voor ons diukke. maar vooral leerzame dagen. : "

op zateidag naar LENS voor de jeugd en n
oílangs een {nieuw' compLex betrokken en

op zondag op heE gemakj e dq senioren aan

.VAN DE REDAKTIE
: Lever uw kop{ vóór maanàag in :

: . Redaktiebrievenbus' klqbgebouw
- Eengelolaan 981,254/. GG Den Eaag

wijaeoge, tot màanÍlagavond mogel[ik !

aguurliik even langs RÀvA. Deze club heeft
diE ging gepaard met. 4-dagén.Iu"S.lr"?i"::

het werk gezien en ons op de hoogte laEen
houden van de verrichtingen van ons
vlaggeschip. Ja, ,ja zo langs de lijn
bivakerend kan je echt. iets leren én
waÈ dit is.wi1len wij u nlet onEhou-

'den.
l

De voxige lENs-revue sEond bol'van de
problematiek van - en de oproeP om
meer vrijwilligers. En diÈ begrijpen
wij nu' niet eweÍi helemaal.

volgens onze beschéide mening heefE
onzé vereniging een overvLoed aan deze
mensen.
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1JIIERSTE INLEVERTERMUN KOPIJ :

maandag 20.00 uur in hd klubgebouw
wedstriidverslagen : zondag 16.00 uur

e-mail : amiltenb@worldaccess.nl

FAX: r (o7o)tzL3zls
(zaler,, zan- en maandag *) 

-

tot 18.30 uur te bereiken

scheids- en grensrechters we hebben -
leiders /t.rainers zat en geen-gebÍek
aan opstel lingsdeskundigen. ..

Ireg uw oor maar eenS t
komE u echt Eot de ont

e luister en dan
dekking hoeveel

*o

I
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bent u al llil van de club van IU) ? 'de LENSREVUE'
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AIs u
luchE:
voor dat we tegen aI .deze mensen zouden moeten zeggen: , NBEN dank u voor heE
aanbod, maar we hebben helaas op dit momenE geen wért voor u!. Stom hèl'- -

'È ZaI Eoch echt we1 eens een keer leuk zijn. Ware het nieE, en diEjuist. heE vervelende. ..... dat deze pseudo ,vrijwilligers, alEijd IIijn staan of.-aan de verkeerde kant. van de bar hangen. SÈom hèl

Uit.eraFrd ook aan 'iIUKO-, SEKO en BAR-experEs, ontbreekt. heE ons niet.
dit zö alremaat r.eiloops rangs de rijnen vernee.i'iiira .; geen lruiiËie aan
en is heE dan ook, nieE te bevatE.en daE we een probleem hebben. Stelt u zich

is nu ..
angs de' '

de'
eens

uw tedahi

uit de.hestuurskamernreuws

VRIENDELIJK

VERZOEK

a,nn'onze leden, bezoekers om lege

fle sj e s, gl.azen en kotfieb ekerhouders
terug te brengen bii de bar.

Een wru, moeiÍe, magr ....
een GROOT plezier!!!

.aE

advenEntie

zoveel Ínensen, zoveel hypotheken. Als onaÍhank6lilk

hypotheskspeclaii8t doët de Hypothekei daarom zaken met

vrllwel alle banken en hypotheekinstellingen'
- Pas als hI uit hel enorme asnbod

de hypotheek gevonden he8ft dlalblJ u p8§,

sluit hii dl€ ook aí. Zqa dlenstv8rlenlng Is ,

volledig gratis.
. De Hypolheket

'-: ". Koninginnegracht 36G/hoek Javastraat
. 25'14 AC Den Haag

tel: (o7o) 362 11 88 Fa,r: (070)364 13 93

^E

. .Tor. i (070) 394 ls 74'

PENNINGMEESTEB : .

G,J. van der Kleij
Tel. : (01741 41 81 49

samenstelling BestuuI

LID IVICE.VOORZITTEB}
W.J.M. Heijnen
Tol. : (0701 346 1O 88

SEÍRETABIS :

P,F. Grons
Tel. : (070) 363 54 18

LID :

P.J.M. van don St66n
T€1.: (07O) 397 01 54

IL- I

EEN

Het eersEe kompet.it.ie weekend zit er op. Oris is diE goed bevallen meE o.a. overwinnin-
gen voor. Í,ENS 1,2 en 3. Na de.vele trainingen en oefenwedstrij den verlangen niet alleen
Àe'spelérs en begeleiding naar de echte vredscrijden, ook de supporÈers kijken hier
meeslal belangscét1end nàar uit. Toch misten wij bij ,de uicwedèÈiijd van LENS 1 in :

Voorhout een groor deel, van de vasEe kern wan onze supporters. .lullie miseen de eerste
zege van diE seizoen. wij hopen dat. we a.s. zondag op IJENS onze Erouwe aanhang weer in
gróte geEalen mogen begroeten als om L4.00 uur IENS 1de strijd aan gaat tegen :

voolburg .

'{i
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wellicht is het een goed idee om op deze dag direkt het. LENsjubi.t€uEboek Ee.kopen. Hetiboek kost slechts Í 25,- en is heE lezen meer dan waard. AlIe echEe LENS-ers moeEen
.. zo'n boek beslist hebben. Word je echEer lid van de CLIrB VÀlI HONDERD dan krijg je diE
. boek grat.is bij heE' Lidmaatschap. Om 12.30 uur geeft. deze club koffie met cake weg aan

hun leden in ons sponsorhome (vroeger heeE.Ee diE waterloo). Lekker even gezellig.
bijpraten over het vrel en wee van LENS. De spelers en begeleiding van LENS 1 komen .'

Í,re1lichE. ook nog even langs. Een mooie gelegenheial om kennis te maken meE de nieuwe
spelers vaí IJENS 1. Komen en lid worden ls ons advies. HeE jubileunÈoek krijg je dan
direkt mee. Zie voor meer nieuws over de club van honderd elders in deze LENS-revue.

)t
TRAINERS VAN LENS >>>>> nogmaals wi1len wij
benaàrukken dat er op maandag- en vrijdagavond
niet op de velden van IJENS geEraind mag worden
door welke trainer dan ook. Wel mag de tïai-
ningsst.rook gebruikt worden.
Op maandag- en vrijdagavond hebben wij het .;

"oude" veld van Groen Wit '58 gehuurd met het -

idee'om veld 3 wat te ontlasEen zodaE onze niet
selekt ie - elftallen wat langer op een beteï veld
kunnen spelen. De afgelopen weken zagen wij
Eoch diverse Erainers gebruik maken van veLd 3.
ÀIIemaaI hadden ze we1 een reden om op veld 3
te gaan Èrainen. DiÈ moeÈ nu echt afgelopen
zíjn .

I
o

à1

Daarnaast vragen wij aan alle trainers om na
hun training.àIIe dóe1tjès -van ireld 3 Ee halen'
zodat. de gemeent.e hun werk op het veld kan

doen. D
gemeent

ea
ee

fgelopen weken bleven er weer Ee vaak doelt.jes op diE veld staan waardooÍ de
r niet. op kon.

Laat. nieE alle doeLtjes sEaan voor de laatste trainingsEroep maar ruim je eigen
maEeriaal op. AIs laaEste verzoeken wij de trainers om er op toe Ee zien dat er zuinig
omgesprongen wordE meE het. maÈeriaal. Laat de spelers zoeken naar verdwenen ballen en
zorg ervoor dat de kleedlokalen normaal gebruikt. worden en daE de douches en l.ichEen
uit. zijn na afloop en dat de deuren gesloEen zljn. Spelers dit laten regelen is best
maar de Erainer blijft veranEwoorde I ij k voor de uitvoering.

HET BESTWR
.\

Club van Honderd

,ra hoor, de compeEitie is hei afgelopen
weekend begonnen en hoe? Een prachEig 2-O
overwinning voor IJENS 1.

A.s. zondag de eersÈe thuiswedstrijd tegen
Voorburg. De CIub van Honderd nodigE zijn
(aspiranE) leden uit. voor een heerlijk kop-je koffie met een stukje cake. KennÍsma-
king en uiEleg wat de voordelen zijn van
het club lidmaaÈschap.
Een aanE.al oud-Clubleden heefE inmlddels
een schrijven gekregen. Hierbij een en-
queEeformulier r,raaraan de Í 100,- evenEu-
ee1 besteed kan worden. Er zijn a1 reac-
Eies op bÍnnen gekomen. oud-bestuurslid en
één wan de jongste penningmees t.ers die
Í,ENS ooit. heefE gehad, dhÍ. c. velding
heefE aI zijn formulier ingevuld en opge-
stuurd.

Niet. iedereen heefE een brief ontvangen
omdaE wij de mensen heE liefst persoonlijk
benaderen, Dit kosE Eijd, misschien verge-
ten we on-belvust een aantal mensen, maar
geloof mij, dit gebeurt zeker nieE met
opzeE..Voor Clubleden die geen enquetefor-
mulier hebben of nog niet ingevuld, dan
kan daÈ a.s. zondag 15 septeÍÈer.

Ook een oud-besEuurslid, behorend ÈoÈ een
van de eerste zaalvoeEbatlers bij LENS,
dhr, Àad Schijf, heeft zijn toezegging
gedaan voor. heE 'Club' lidmaatschap. Oud
eerste elfÈal speler en jarenlang (35)
EoEo-ophaler Àp Hoppenbrouvrers is ook toe-
geureden .

Zíjn er IrENSfans in uw omgeving di_e op een
relatief goedkope wijze een sEeenÈje bij
willen dragen, geef dit dan even door: ze
hoeven geen LENSlid t.e zijn om 1id Ee Í,ror-
den van de 'C1ub van Honderd', toegang Eot
a]Ie thui swedstrij den van LENS 1 (en daL
beloofd wat. in onze eigen arena), je
krijgt een ClubkaarE, speciale acE.iviEei-
ten en bij een clubafErap (niet. in het
groene boekje), vanaf 12.30 uur benE u
welkom in waEerloo, het ,Club van Honderd'
huis. Ook bij afkeuring gaat de afspraak
door .

Kom dus a. s. zondagi
attentie op ul TeI.
informaLie.

er wachE een kleine
0'10 3250'tS9 voor Club-

Namens de 'Club van Honderd'

Henk Hoppenbrouwers
o, ja ik heb mezelf aangemeld en betaald!

'de LENSREVUE -3-bent u al lid van de club van 100 ?



adreÍrak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook: CANON digitate lotokopie
in kleur!

voor mallinggemak

Direct Mail
.9

Kerketulnenweg 6 2544CW Den Haag

Tel, (070)3590707 Fax (070)32S5168

eFto
tribí

n

Í

prin tenvazlcc to'corl s t,b
r e-innin9

Uw ver röuv./de adres voor hel volled g verwerken van uv,/ mallings

adveraende BAR NIEUWS

openen .

10.00 uur.

' s -middags

KEUKEN

sluiEen.

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 14 Bepteabèr

. Henk en. aloop

Rina, Jenny en Eric

Ne1 en Jan Lamers

.:.'..,,. Ner en Rina

' .:.

ZONDÀG 15 septeEber

. TÍnus en. Henk

Rina en Er ic

Car1a, Rein Heidel

Jrngelique en Nancy

. : Rina en Henk

openen

10. 00 uur

13.00 uur

KEUKEN 
,

sluiten

De baÍkoÍr@íÉBle vraag uv sPec!.ale aaz'
dacht voor het 'vÍieaileTlT ke verzo*' oP
blz. 2 var deze Íevue eu heg belÍctÍt oP .

àeÈ mededeTTD.geD,borèt I

f,innengeulogen berichten
TE VEEL VLIEGUREN (het doek LE sevaltea)

Het is net aIs die kip in de soep meE ce weel vlieguren.
De smaak is er af - zij heefE geen funcE.ie meer en dus uit deze
oogpunEen niet meer bruikbaar. We nemen afscheid van de
'binnengevlogen berichEen'. Dit. is echE de laatste. Het heefE,
echt. Ee veel vlieguren. HeE doek is gevallen'

bij nadere bestudering,'

In de. afgelopen Ewee seizoenen was deze rubriek voor veLen een crime - voor anderen een
zege. MeÉ weèmoed in ons hart nemen wij afscheid en zetÈen deze 'berichten' in de
waéhtkamer. Misschien vliegen ze in de Eoekomst we1 weer uit. Er komE echt.er ieEs voor
in de plaacs en rarij inEroduceren, waarschijnlijk vanaf volgende week, de gloednieuwe 

,

rubrlek:
,DE WEDSTRIJD VAN DE WEEK'

HeE is gebleken dat veél supporEers vastgebakken ziEEen aan één bepaalde wedsÈrijd en
zijn oo[ steevast Èe vinden bij deze happenings. Maar onze vereniging biedt meer dan
a1Íeen maar die ene wedstrijd waar uw kind zijn talent laat zien of waarin uv., favorieEe
speler speelt. Nee, wij wi11en, onget.erijfelt ook net als u, anderen deelgenoot maken en
zè tarerrdelen in uw vreugde en troÈs van deze superwedsE.rij den -

Onze jeugd dienE als Èry-out en als heE aanslaaE (vraar wij niet over twijfelen) zullen
wij oók ónze senioren eir natuurlijk de dames hierin gaan 

. 
bèt.rekken. Let u de komende

tijO qoea op heE medede lingenbord, IeeS op uw gemak de lichtkranE, maar ga vooral eens
ti j ke" ui j ,DE WEDSTBIJD VAN DE WEEK'
de redakt. ie

-4- ao rcrvsnevue' bent a al lid van de club van 100 ?



Door een toE nu Èoe onbekende oorzaak isi er verleden [,eek ieÈs misgegaan meE de maillng van de IJENS-revue. Een aant.at leden bleven daaromverstokeh van hun clubb1ad. I{ij bíeden hierbÍj onze welgemeenae veiànilschuldigingen aan voor heE gelede ongemak en àullen al1ós in het werkstellen om herhaling te voorkomen. de redakt.ie

S(BIí@ Voor tèl lmmcÍ-§: 7iè alc r:nl n on Dao. '1

advertentie

MAURICE Er sudmeiier
ZONWERING

zuiderparklaan 25 DEN HAAG tel.:32J 35 62

Senioren t.

WEDSTRIJDPROGRAMTYIA

zJ-.uu uutnqorp sv z IJENS 2

20.00 rEN
19.00 r,EN

s1
s2

- Qulck 1
- IIMSH 2

vr 20.09 ,: 22.00 Snoekie 4

OPSTELLINGEN,

40987 Blinkerd ' eigen scheidsvr 13 .09

di 17.09

IENS 1:

I,ENS 2 :

LENS 3:

39752
40988

Oranj eplein
Oranj eplein

C. de Bruijn
eigen scheids ,

o
M
A
F
D

I,ENS 3 41653 Trdnsvaal ' eigen scheids

LIGGING van de SPORTHALLEN zijn BEKEND

,.
v.d. IJaar, C. Bolman, E. Warmenhoven, H. Kooijenga, .f. Buitelaar,
zaalberg.
Ku)4)ers, E. Miggelbrink, S. de Nennie, A. Schijf, p. Schult.en, -

Schuurman, E. van Knijff, ,f. Wasserman.
Pool, Y. ÍJu1f, R. Planken, M. Schout.en, M. Bruin, M. Visser.

,COMPETITIE INDELING
LENS I I3E KIAsse 8,/: ExHEs - cHÀMPIoNs - SNoEKIE - ENGEI,SMÀN - PGs - QUICK - cwo -
BOHEMEN - CROMVIJIET - ESDO - SNO!ÍCAMP - MFC

LENS 2 (TES IE KIASSE C)I QUINTUS 5 - WESTI,ÀNDrA 6 _ RKDEO 5 - BOMBERS 4 - IIMSH 2 -
DUINDORP 2 - SVH 2 - INDOOR SP. 2 - VCS 2 - NOORDZEE 4 . WESTIJÀNDIÀ 5

LENS 3 (rcs. 2e klasse E). RFc,gs 2 - [^rEsrLANDrÀ ? - Bor,ÍBERs z - pEc DEN HÀÀc s -
QUINTUS 6 - WESTLANDIA I - MÀÀSDIJK 2 - pEC D.H. 4 - OSC 3 - IIÀIJVE MÀÀN 2 - SNOEKIE 4

'de LENSREVUE - 5-benl u al lid van de club van 100 ?
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Senioren -ATERDAG
;

UITSLAGIEN): r,ENS1 - Rvcl

LENS 1 - RVC 1 (0-1, ruEC 0-0) door: Peter Krol

0 1

Wat velen nieb voor mogelijk hadden gehouden is dan uiteindelijk toch
gebeurt; LENS ZATERDAG 1 Epeè}t in dè KNVB. Dat diE niet. gebeurd ie naar
aanleiding van een kanpioenechap of plomouie weten alleen de ingezetenen.
voor dit eeizoen beEchikE de zaterdagEelekt ie over een groep van 16 speler6. Het is krap
naar we kunnen he! ermee redden.
De herindeling heeft er wel voor gez'orgd dat in dit seizoen zowel de oud eerste- als tweede
klaeée HVB bij elkaar zijn gedaan in een klaEse. Voor onB elfcal, vorig jaar geèindigd onder
in de tweede kla66e, betekent dit dat we geconfronbeerd zullen worden met vele gegenEtander6
die vorig jaar in de eerste klaeee apeelden. L

Zo ook afgelopen zaterdag. De tegenstander RvC wa6 vorig jaar bovenin geëindigd in de éer6Èe
kIaBBe en epeelde zelfB nog voor prcmotie naar de hoofdklaaèe, Àl met aI een moeilijke klue,
Dit bleek ook wel tijdeno de lvedBtrijd. Rvc konbineerde enel en wa6 zeer beweeglljk in de
voorgte linie, DeeondankE wisÈen ze nauwelijka kanEen te creëren daar LENS zeer EEerk
gegroepeerd epeelde. MochEen ze èr toch dooi heen konen dan waa er altijd HanE nog,die meÈ,
een paar achitsEerende reddingen zijn doel schoonhield,
fn aanvallend opzichE Bchoot LENS tsekorE. Er waren een aanEal goede mogelijkheden doch er ie
te 'rreinig aÈooEkracht in het elftal om de tegenstander eche va6t Ee zetten, Na ruEE
eenzelfde beeld. RVC kombineerde en vieL aan, LENS verdedigde.
Hafverwege de tweede helfE viel dan Eoch de O-1 voor RVC. Een Echerpe voorzet werd door de
spitÀ keurig afgewerkt. Er was nieÈs aan Ee doen. LENS probeerde nog wel aan te zetEen en
kreeg zelfs een aanEal ze-er goede kaneen doch hec moche nieÈ zo zijn. Het bleef 0-1.
Concluderend kan geeteld woràen dat wij een hele goede wedÈt.rijd gàvoetbald hebben. vooraÉ
hadden wij mieechien we1 voor deze uiEelag getekend, achEeraf blijf je dan Eoch met een
kater zitÉen. Het biedt echter wel perepectief voor de Eoekomet. vlanneer erij zo blijven
voetballen en er allemaal loot voor gaan kan hèt ab6oluut een leuk seizoen worden.

EEIÍ VEEÍJEELOVEI{DE STÀRT t door: cerard sinke

WEDSTRIJDPROGRAMMA
datum tiid thuls uít scheidsechter veld

Er is inmiddele weer veel gesproken over de Zaterdagafdeling. opheffen of doorgaan was het
motEo! Na veel overleg en Àteun van heb beatuur werd er opnieuw een eeizoen aangeplakt. Dé'
poule-indeling (5e klaeee KIWB poule c) dat waa even Blikken. Naaet oude bekenden ale WIK,
tíarine en Jai Hanuman rnoeben wij hets deze ook opnemen tegen ploegen a1B RVC, CromvLiet. HPSV
en Te Werve. De handen uit de móuwen en borgt naE maken duE. En of het allemaal nieE op kon
de eerate wedstrijd EhuiB uegen RVC. De gErategie, voetballen vanuiE een ge8loEen' verdedi- ,

ging met 2 epicaen, bleèk tegen Rvc de juigEe te zijn. In het veld. hadden wij iedereen
(kei)hard noàig vandaar een Enel1e wiBÉe1 die beslieb geen overbodige luxe bleek. Hèlaas!
voeg ik er eneÍ aan toe want deze meneer kan veel- en veel beter! Ilebben daardoor de ruat
gehaald meE O - O! Viie het weet mag heE zeggen. Na de ru6t gingen wij er weer voor. HooP
àoet leven Eoch!. Dar uitèindelijk toch die goal viel voor Rvc kon niet uitblijven. Het
laacate gedeelte wan de wedet.rijà epeelden wij zelfs op de helfE van de EegenEtander- en hing
de gelijÉmaker in de Iucht, Helàae àe krache óm het af te maken was opgesouPgerd en bleef de
etand (gezien het Epel van RVC Eerecht denk ik) ongewijzigd. Hebben 

_ 
wij 

. 
dan_ geen _kan6en

gehad? 5a nat.uurlÍjË!. Te denken valr aan de pègel van Peter Krol richting lat (de keeper
Étond goed op zijn plaatB), een doorbraak van- lriecha (ik E6lde hem aI), een prima liopbal van
Fred Làncel èn eén goed schoÈ van de verloren zoon en EPits "Richard B1okpoel". Een
wedetrijd om Ee onEËouden en waarbij ge6meÈen werd met krachten. De inzet wae voortreffelijk
heren eí een genot om naar Èe kijken. Met onze volgende tegenEtander SemPer AltiuE hebben
wij nog een alpeltje Ee schillen Eoch!

za 14 seÉ 14.30

za 21 6ep 14.30

za 28 sep 14.30

Bíj af,keuring :

Sem. Alt.ius 1 - LENS 1 18621 À.'van xlaveren , '

LENS 1 - TE IiERvE 1 L862g P.Ch Kadiks

traiaen on 12.00 uur / verplicht afbellen blj niet koDen trainen ll

AFS"CHRIJVEN Lel.: (010 )

Ee1 . : (079)
521 39 80
362 85 s9

-6-'dsurusnewft'

Fred Lancel
cerard Sinke

bent u al lid van de club van 100 ?



@ Senioren ZONDAG
UITSLAGEN

ENL

àdv.rÈÈaÈ1.

c.haítlstet:hlaf

FOREHOTTE 1
I.ENS 2
vcs 4
H . v. HOITITAND 4
].ENS 5
],ENS 6
I,ENS 7
DUINDORP 5

-, LENS 1 .

- I,ISSE 2
. IJENS 3 .
- I,ENS 4
- CROMI/Í,IET
- BMT 4
-HBS9
- I,ENS 8

3

0- 2
?-.,
2- 3

S n. o.g.
?- )
6- 1
0 - 13
9- 3

WEDSTRIJDPROGRAMMA
ttr-rl lhttls uít veld

VonderYelde ÀWeentje ffi
Zlnkwcri 27
2544 ÉC Dcn Haag
Td.: O7O-166ll14
Íax,z O7O-J675191

z,at(ÍJí,ef,,r
Tcí; A79-16lD2ll

zo 15 Eep 14.00
12.00
11.00
12.00
10.00

12.00
14.00

14
11
11
72
11
13
11

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

I,ENS 1
FOREHOI.TE 2
LENS 3
I.ENS 4
RFC', 95 2
LENS 6
DI'NO 4
IJENS 8

ROODENBURG 1
],ENS 2
ltMC 2
TEDO 2
LENS 5
I.ENS 6
I,ENS 7
LENS 8

vooRBURG 1. 5519
IJENS 2 1234
GONA 3 9 085
RKS\JM 5 9J47
LENS 5 104 03
wedscrijd uiEgesteld
IENS 7 13 571
TÀURUS 8 467 07

. v. d. Berg

. Holtkamp

. DatEhiJn

. Schoenmaker

.N.

N.N.
R. Vergeer

Ir . wagner
.r. Verwey .
D. Macquine
P. BLansjaar' N.N.
N. N.
N.N.

nader vasEgesEeld

Koning,
Bekker,

F
H
P
P
N

l-

2
3

3

I
zo 22 sep, I,ENS 1

SVLV 2
IJENS 3
I,ENS 4
CEI,ERITÀS 3
GR. WIT' 58 4
CELERITÀS 6
nog niet. bekend,

5523
7240
9091
9350
104 07
L2124
13575
wordE

3

2di- 17 sep 19.30 LENS 1 - - OLIVEO 1 vr dhr Hoonhout

, TRATNTNGEN N1ET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

OPSTELLINGEN
LENS 1 E/m 3 : r,rorden door de Erainers bekend gemaakE

I.ENS 4 : E. Àmmer].aan, .r. BuiEe1aar, C. de Graaf, À. de Groot, M.
M. Molleman, R. van Oven, À. Treuren, E' vlarmenhoven, J.

, A. van wijngaarden, ,r. zouEendijk, M. Mol

I,ENS 5

I,ENS 5

IJENS 7

F. Disseldorp, W. Kouwenhoven, J. Colpa, H. DieLz, F. Schuurman,
À. vierling, Íl. Heijnen, P. schulten, R. Keus, L. Reesink, M' Reuver

R. uit den Bulten, F. Sekeris, A. Zuppe1i, M. Van Ballegooien,
M. croenewold, M. Guth, .1. versEraEen, F. van Knijff; À' Ozturk,
C. Ozturk, M. PerloE, G. Groenewold, D. Bronkhoxst

ó. Goosen, P.'Heijnen, B. Holt, O. van Noort, A. Bilderbeek, L. Endlich
R. scholEen, G. v.d. velde, L. v.d. velde, J. Heyink, ,J. Rozena,
A. van Rijthoven, H. vermolen, L. SÈraub

IENS 8

AFSCHRIJVEN

Elsing, M. Knops, C. LiPman, ,f . Muns, R
v.d. BoogaardE., F. Siliakus, z. Gungor,
Jama-ÀIÍ, À. Tewarie, À. Elmi Hassan, M

Breedveld

v.d. BoogaardL,
A. EgaI, P. Lensink, À.
Dijkhuizen, R. Lucas,

c
M
M

van Zon,
E. Roos,

r=\
4EÏ

I,ENS
IJENS
LENS
I,ENS
LENS

4

5
6
7
I

À. de Groot
!.J. Heijnen
F. Sekeris
R. scholten
z. Gungór
P, Lensink

(070)
(070)
(070)
(07e)
(ozo)
(070)

325
346
323
361
390
323

Eel
Eel
tel
Ee1
te1
Èe1

50
88
30
t6
33
28

15
10
77
84
03
10

bent u al l l van ile cluh van 100 ? 'de LENSREVUE' 7-
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kontaktperEoon t, SenLoÍeri zondag :.Wil Heij nen
Gerard v.d. K].eiJ -

3 Bert vlerllnS -

voorhouE
Rijswijk
-Sav. Lohmanlaan

1.: (070) 3
1.: ( 0174 )
1.:06 54 6

46 A0
41 81
7 31 5

2t
14

53

88
49
4

Te
Tè
TEwedstríl ddag

LIGGING VAN DE TERREINEN
FOREHOIJTE
RFC'95
QUr CK .-

DT'NO

Sportlaan 1 .-
SporEpark Pr. " Irene
Nieuvr Hanenburg
Mï. Nolens laan

tel
tel
te1
teI

(0252l. 2r
(070) 394
(0?0) 368
(070) 368

07
09
03
53

COMPETITIE INDELING
LENS 1 (2e klasse C: HMSH - RooDENBURG - VOORBURG - FOREHOT,TE - DSO - VERBIJRCH -
LUGDUNIII4 - SW - BLAUW ZWÀRT - .SJC - wSB

LENS 2 (TES. 2E KIASSE A, RKÀW - I,III.HELMUS - TEYLINGEN - O],IVEO'- QUICK STEPS . VIOS .
SVI,V - FOREHIO'JTE - FC LISSE ' À]'TIOR - Í'UGDUNTJM

LENS 3 (res 5e klasse Dl , vcs 4 - REMo 2 - cDs 3 - vEÍJo 6 - vros 3 - GoNÀ 3 : svH 2

ORÀN,JEPLEIN 2 - CELERITÀS 2 - RÀVA 4 - HMC 2

LENS 4lres 5e klasse F), TEDo 2 - RKsvM 5 - H. v. HoLLÀND 4 - soA 3 - vcs s - vros 4

GDA 5 - GROEN Wrr',58 2 - QUrCK 6 - HBS 5 - TAC',gO 3

LENS 5 (res. 6e klasse F), VREDENBURG s - WP 2 - DtiNO 2 - BMT 2 - HDv 2 - SVH 3 - wrK 4

LEUs6lres.TeklasseG),vross-DEsrER3-BTC3-SCHEVENTNGEN3-l{ESTl,ÀNDrÀ9-
HMC 3 - GROEN !írT'58 4 - QUrCK 9 - BMT 4 - QUICK STEpS 4 - IÀÀKKWARTTER 6

LENS 7 (TES.8E KIASSE F)I ADELÀÀRS 4 . SPOORWIJK 3 - QUICK 11 -SOA5-RÀVÀ5-OFÀNJE
B],ÀUW 3 - SCHEVENINGEN 5 - CELERITÀS 6 - DT]NO 4 - HBS 9 - HMSH 5

LENS 8 (res. 9e klasse l), TÀURUS I - GDCPH I - HBS 12 - HMSH 7 - POSTÀr,rÀ 4 - vros8 -
RÀVA 7 - ORÀN.'E BI,AI,'W 6

O O G G E T U IGElV S C H R IJ V E N

EchE met een gerust hart. gingen de ken'ners niet naar ForeholEe Eoe.
LENS had daar immers de laatste seizoenen alE.ijd met ruime.cijfers
verloÍen en ook de voorbereiding was nieE erg overtuigend geweesE. veel
nieur,re spelers moesten worden ingepast en dat is altijd moeilijk. oe
sfeer in de groep is echEer goed en de spelers zijn bereid er met zijn
a1len voor Ee knokken.

ceruggesEeund door de knappe overwinningen van LENS 2 en. 3 begon LENS 1
zondéi blessures (niet.waai Barry) aan de wedsErijd. ForeholE.e speelde met. hetzelfde
elftal als vorig jaar maar gelukkig meE minder elan. viel waren zij gedurende de eersce
helft gevaarlijÉei aan LENS. Met màn en machE en met wat geluk gingen we meE 0 - 0 de
rusE in.
Na rusE, meE Rick Hup voor ,Íeffrey Dameri, zochE LENS wat meer de aanval en dicEeeÍde
even de wedstrijd. Daarna was er even een wapenstilsÈand. Gelukkig ging de laaEsEe man
van Forehotrte eèn keer in de fouE en schoof de bal in de voeten van onze alt.ijd
makkelijk scorende spits Koos Bodmann. Deze had gezien dat de keeper !,laÈ ver voor zijn
goaL stónd en bedachE zich geen momenE met als gevolg een juichende kluwe LENs-spelers
óp de grond en o-1 op heE scorebord. vlellj.chE waE Eegen de verhouding in maar welke
LENS-er kon daE wat scheLen ???

HeE werd zelfs nog O - 2. De ingevallen Issmail e1 Hadioui ging goed door op de
rechEerflank en speelde de bal beheerst naar Ronald Samaon. DiE betekende 0-2 en de
eerste overwinning van dit seizoen.

FOREEOLTE - [,ENS (0-2) door Paul v.d. sEeen

zondag is voorburg op LENS de Eegenstander. Heel veel succes.

-8-'detËNsnevus bent u al lid van ile club van LtN ?



DAM S Voet al Nieuws

TRA I N I N G : vriidagavond r., il8.Í5 uuÍ tot ig.lO uur
AFSC H RIIVEN : KristelMuns tel. : (07O) 397 5459

UITSLAGIEN) : LENS 1 - LENS c3 3 I

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

scholdsrachtet velddatum tlid thuis - uit

zo 15 sep 14.00 IENS 1 SVLV 1 17603 C. de Bruin 3

DE DOORGEEF PEN

Àfgelopen zondag speelden we geen wedstrijd Eegen de dames van west.landia
maàr cègen LENS C3, HeE was een wedscrijd van valIen en opsEaan. _Toch
hebben we goed gespeeld (aI zeggen we het zelf) . De le helfE werd er
gescoord aóor r,óís en d.m.v. een penalEy door Denotra. In de ruststand
gingen we in met een 2-3 achtersEand.
Ëus-begonnen we meE goede moed aan de 2e he1ft. Maar aI gauÍa, vielen de
r C3. ioch wist. Denotra nog één keer de scoren, zodaÈ Írre kunnen zeggen
gang geboekt hebben.

Angela, Paol,a. Denotra en Manuèla

JrraÍ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en
Hoofdleider A en B leugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

doelpunEen voo
daE we vooruiÈ

Hoofdleídcr

Hoofdleider

Ruud Vereecken
tolefoon: 391 04 89
Leo Straub
telefoon: 06 54 64 57 67

HooÍdleider

. HooÍdleider

Harry ter Linden
telefoon: 06 52 706 156
Ruud van Herp
telofoon: 367 98 58
b.s.s.: 06 53 48 40 50

-C-ieugd:

El6ugo;

D-jeugd:

F-jeugd:

AÍbellen voot de wedstriiden: zo snel mogeliik, doch uiterlijk de avond voor de wedstrijd :

tussen 18.oo en 19.0o uur, bii de de§betreÍfende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, teleÍoon 366 1 3 14
: (zaterdags vanaf 08,00 uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet esrder,'voor verzamelti.id)

AÍbollen tÍaininqen: t 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vragen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider opt

? Bel b ijÍel op zaterda na O8.oo uur naar de LENS-afkeuri 367 05 22uÍ I

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

téarenstandef it/thuis veld/terrcin sam-kelÍlal ,urn aanvarro

À 1 14 seP L4.30 Quick À1 thuis

thuis
r.hu i s
Ehuis

v1 13.30

14
14
14

B1
B2
B3

V1
v2
V3

ep
ep
ep

s
s
s

12.00
14.30
14.30

scheveningen B1
HTSV 81
Loosduinen B2

. 11.00

. 13 .45

. 15. {5

bent u al lid von de club van 7M ? 'de LENSREVUE - 9'



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

-§ sam-k LE/Salt al een@no

CI
c2
ói
c4
D1
D2
D3

D4
D5

E2
E3
Ë4
E5

F1
F2
F3
F4

l-4 sep
14 sep
16 sep
14 sep
14 sep

12.00
12.00
18 .30
13,00
14.00

14 sep
14 sep
14 sep
OUDERS
15 sep
14 sep
14 sep

10.00
09.30
11.00

I,ENS D3
:-2.L5
09.00
1r.00

09.30
09.30
09.00
11.15
11.15

Feijenoord Àv
CromvlieE C1

Cromvliet. C2
VELO C5

Quick F2
RVC F3
oranjeplein
RKAW F6

DSO EI
ouick E2
Quick Steps E2
l(a§ tlz
LaakkrearEier E5

varkenoord,/R' dam
Reder i i kersEraaE

v2
V3

Noordweg,/llateringen

Nijkerklaan

09.00
09 .00
08.15 (auEo)
10.45
10.45

08 .00
08.00
09.00
12.30

c1 uÍt
uiÈ

thuis
thuís
uit

thuis
thuis
uit

thui s
thui s

10.00
10.45
17 .45
12.30
13.00

(auÈo)
(auEo)

(auEo)
( auto)
(auÈo)

RKÀw D1 t.huis
HBS D2 t.huis
PEC DH D1 . t.huls

OPGELET: om 12.30 uur (ua de
Voorburg D1 Ehuis
VIOS D2 ui t.
Laakkvrartier D6 uit

(auEo)

v 1 . 09.00
v 3 08.45
v 3 10.30 *

wedscrijd) bespreking oP LENS ! !
v 1 11.45 rr

MeIis Stokelaan . 08 .15
J- v. BeerssEraat- 10.00 (auÈo)

14 sep
14 sep
14 sep
14 sep
14 sep

2

t4
14
!4
14

o8 .45
09.00
10.00
L3.00

sep
sep
sep
sep

F1

uic sav. Lohmanlaan .
uiE . s . p . Pr. Irene/R' l,ri j k
uiE . zuiderpark

thuis v 2 .

vooïwedsErijd

BIJZONDERHËDEN,
aanwezig van de jeugdkommissie op zaterdag 14 septeÍÈer:

P. v.d. Sleen en B. vierllng

-O - lees ondersEaande kopy eens goed door'

vragen/opmerkingen neem dan 'E-avoEdB kontakE op met de hoofdleider.Doe dit
tussen 1B.OO en 19.00 uur. Nu gaat. vaak de teleloon nog na.22.OO uur. DiE is echC
niet de bedoeling.

opstellingen À1.81,C1,C2,D1 en D2 worden door de trainers geregeld
trainj.ng. -Voor de overige opsEellingen zie kopy hieronder. Door de
zijn diÉ nog niet de deÉinitievè opiEellingen. Er kunnen dus nog wi
opÈreden. Lees iedere week dus de I,ENS-revue goed.

nad
IaEe
izig

OPSTEI,],INGEN :
IJENS 82: R.Àgyeman, P.Bodaan, K'Bouali, K.eI Bouyoufi , - 

P. Dahoe, M.Essiad, P'v'Fessem,
F.Gasmi, x.11tev, K.M'hamdi, R.Mulder, R.v.d.To1, .f .veldema

Leiders : o.Dahoe en B.Mulder.
Í,ENS 83: B.Àygun, S.Àygun, R.v.Beurden, À.BIom, F.Elkadiri, H.sahin, M'sarikaya,
N.Siliakus, l,t.tut, O.untu, T.Yildirim, v.Yildirim. 

Leidersr ???

r,ENS C3: I'l.de Bruin, z.Elboujamai, v.v.d.Geest, D.Hoos, R.de Klerck, F'Kuik, N'Ma1ouki,
R.Nandpersad, J. Pronk, N. Rampone, c'Schmits, H'v. d. spiegel, M.v.d.voorE

LreÍder: T.de Klerck.
Í.ENS c4: O,Aras, F.Daamen, O.Duman, Id'Jabbar, I.Jahangir, S.de Jong,' T.Kamouni,
U.Kilic, R.Kipp, R.Kosedag, O.Raeise, N.Recep, ,l.Taa1, D'VermaaE'

Leider: M. Kipp.

++ +++ ++ +++ + + + + + + + + ++ ++ ++ + + + +++ ++ ++ +++ + + + + + + + + + + + ++ + ++ + ++ ++ + ++ ++ + ++ +++ + ++++ +

DE OPSTEÍ,I.INGEN ZIíN NOG NIET DEFINITIEF ! ÍII,fZIGINGEN- ZI{IN NOG MOGELIiIK ! !
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++

LENS D3, K.Àkay, o.Aldemir, s.e1 Ayadi, v.BeÍberog1u, T.LioEard, G.v.oort, P.Pelissier,
,J.poncin, n. Saiàj oepersad, ,I.Schild, R.Soesito, 'D.Terrones, E.TeÍÍones. M. Vrouwenvel -
der' Leiders. R.Liotard eE G-v-oort.
IJENS D4t K.Badal, R.Bakker' M.Borst' A.e1 BousEati, M.BouE.ier, ,J.Burgmans, ,J.da cosEa,
D.de .róng, M.Kuik, M.ter IJinden, G.Rijkers, R.spiessens. 

LaLder: H.tèr r.ladetr,

e laaÈsLe
vakantie

ingen
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LENS D5:À-Bada1, S.Durak, K.Faloun, M,celderman, B.Groenveld, M.cuerrero, S-Kalicharan,
T.Leidsman, M.Letsch, N.Norde, J.OtEerspoor, À.Ratt.ansingh, S.Samtal, R.SEaas, À.Vaku,
T.vis,E.Yi1maz.(eenaant,aIspeIerss.chuivennosqoo.r-)

iïà8".'È;,Ë;ïïiló,ï;ÍEn:l"..r, M.de rong, v.rur, r.t"ï'n",='":"+'";"l"ïï"ïr"inlrJ."tansragh'

,r.Lopes de BriÈo, , q, ,-.,1tïTÏ'S"ff"-'un"''

LENS E3: M. Àbargi, R.v.d.Broek, R.Duyndam, N.Essiad,
R. de wit .

' Leiderr P. Hoet .
J.OosEerveer, R.RasEa, O. Ura1,. Leider: ???

LENS E4s T.Ayyadi, M.v.EgÍmond, N.Houweling, S.v.d.Kruk, C.Lira, À.]Joilargosain,
w.v.d.Meer, V.RamauEar (voorlopig afgebeld) , L.Straub,

Leider: t. SEïaub
LENS E5: V.Badri, W.erittijn,.M.Bruystens, c.Chu.*u.,, M,Hansem, K.Hendriksen, À.Prah-
ladsingh, L.Sahin, R.Spanjaard, Y.Yanik- (t.wee spelers gaan nog naar E3)

. LeÍdsEer: R. BruysÈens .
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OOK DE OPSTEIJIJINGEN VÀII EI T,/M F3 ZIiIN NOG NIET DEFINITIEF T I t I
+++++++++++ ++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++ +++++++++++++++++++++++

LENS E2: À.Àncharad, M.Drlesgen, P.Hoet,
D.v.d.Sande, N.Veraar

LENS F2; S. de Haan,
keepeÍ. 

.

LENS F3! N. Gielen,
v. Tarba.

LENS F4r T.Demir, M:de GÍoen, D. Dokovic, ,f,J.dos Santos
D.Tolga, Q.Urgert., À.Wi1temse,,l.wil}emse.

advertende

J.Jemi1, O.Oredein, R.Rocha, R.Sookhoo, E.v.d.Spek, Q.de Zwart en
Leider: S. otterspoor.

O. Gogtas, O. Gogtas, S. Gungor, D. Heeneman, C.Michaloliakoh.ïr.ïïï1H,.

U vindt bij ons
een prima
ingespeeld
team

Rabobank
Den Haag en Omgeving

Freitas, F. Staas, M. SÈaas ,
Leider: ???

ASFOTO'S INLEVEREN,,',, o,à"t-
sEaande spelers moeE.en nu snel een
pasfoto mel hun naam achEer op,inle-

veren bij Paul v - d. SEeen I
C-kLassers: R. Kosedag

F-klassers : J,'J.dos Santos PreÍcas
en M ..SEraub

De pasfot.o is nodig voor het aanmaken van
een nieuw kompet it iekaarEj e . Geen kaartje
betekenE niet spelen in de kompetitie.
Snel regelen nu dus.

,F RAINERS/LEIDERS OPGELET >>>>> de
I trainers .ran de r.JENSjeugd verlrijzenr: wij naar de kopy van het begtuur

voorin deze LENSrevue. Lee§ het. en handel
er ook naar s.v.p. DaarnaasE verzoeken wij
alle trainers en Leiders (ook van de se-
Iekt.ies) om geen afzeggingen meer Ee ac-
cepteren voor de wedsErijden. Verwijs ie-
dereen door naar de hoofdleider. Ook afge-
lopen zaterdag bleek in een aantal geval-
1en dat er afgezegd was blj de
trainer/leider maar dat. de hoofdleider van
niets wísc. Het result,aaE. was daÈ er ln-
kompleeE moest worden gespeeld en daE is
nieÈ leuk. Ouders bel in het vervolg a1-
leen bij de hoofdleider af. Ook vragen wij
nog aandacht van de leiders van ÀL t,/m D5
voor heE juist invullen van heE wedstrijd-
formulier. À1leen echt.e leden mogen meÈ
naam en ledennummer op heE ruilformulier
komen t.e sEaan. ÀIle gegevens sEaan op de
ledenlijsE. die jullie gehad hebben of zic-
t.en in het mapje met de spelers -kaart en.
ÀIs laatste verzoeken wij alle leiders om

P

bent u al lid van de clab van 100 ? 'tto LENSREVUE' - 1l -

IENS FLr V.Dagli, R.v.Herp, U.Kuzu, J.v.Osch, M.Penge1, E.Rornbaut, À.Thohamachsun,
I.Yonyul. Leider: R. v. Herp



iedere zaEerdag goed in heE vakje met de
speterskaart.en Èe kijken of er mededel.in-
gen in het vakje van je Eeam staan. Àfge-
Iopen zaEerdag bleef er bij veel teams
belangrijke informatie in heE vakje staan.
.Dit is nieE de bedoeling.

F nOft KLUB AKTIE >>>>> voorgaan{ie

!u lÍ:"r.i3:tt,li:: ï:"uffi:,'I!::,ilài
wat, lve diE jaar weer willen gaan hal.en. De
woorinteken- l ij sten zijn binnen en vrorden
a.s. zatefdag uitgezet onder de jeugdleden
van LENS. Probeer a1lemaaI nu eens mini-
maal 5 loten van F1 5,- per sÈuk te verko-
pen. Dit moet geen probleem zijn. NaEuur- .
iijk mag je er meer verkopen en ook dit
jaar krijgen de beste vier verkopers een
leuke prijs t.lr. een geldbedrag van
FI.150, -/FL.75, -lFL.5O, - of Fl.25,-.

Al TSSUnruEED ,,,,, bij hec voecbal-
lf f"r, horen nu eenmaal bressurea. Totr ,, Eoe hebben sre ex nog niet over
bericht maar bij deze halen we de schade
nog maar even in. De op dit momenE gebles-
seerden zijn:

Dudley Stuger van IJENS ÀI heeft een
dikke enkeI.
SedaE ÀIaca van LENS 81 heeft
stukje zwevend boE in zijn enk
Een operatie bIijkE. noodzakeli
Michael Oemed van IJENS CI heef
blemen met zijn enkel. Een juiste
diagnose moeE nog plaaEs vinden.
Rangel PosÈma en Ralrmond Groos van

- de c-selekEie speelden de afgelopen
periode ook niet of nauvrelijks. Hun
blessure Iijkt. nu snel voorbij.
Michael v.d.voort van LENS C3 heeft
weer lasE van zijn achillespezen.
Visha] RamauEar van LENS E4 heeft. zijn arm gebroken en mec gips mag je

- nu eenmaal ni.eÈ voeÈballen helaas.

Laten we.hopen daE alle blessures snel
voorbij zijn want niet voetballen is vaak
heel erg voor jullie maar zeker ook voor
jullie ouders. van hart.e beEerschap e-n
laat je zoveel rnogelijk z lkr j+-rEdMhmis s ie

p.s. Paul Knorr van LENS 81 zullen we ook
nog maar even vermeLden. DaE vinden hij en
zijn ouders vast wel leuk. De blindedarmo-
perat.ie is inmiddels achEer de rug en Paul
heefE wonderbaarlijk snel weer zijn eersEe
minuEen gespeeld.

I ENS. VOORBURG. DE VOORWED-

I srn.to EN DE IPÉLER vAN DE wEEK

eerste Ehuiswedstrijd van diE. seizoen.
Vooxburg is de tegenstander om 14.00 uur.
tlatuurlijk gaan wij ook dit. jaar weer
voorwedstrijden spelen meE onze jeugdteams
en gaaE het elftal op de foto meE LENS 1.
Bovendien mag ied.er Eeam een speler van de
week leveren die met LENS 1de warming-up
mag doen, Èijdens de wedsErijd in de dug-
out mag zitten en na afloop op de foÈo mag
meE ziin favoriete speler. Àls laatsLe
ontvangt hij de foÈo en een oorkonde. Gaaf
Èoch. wie za\ dit, niet willen meemaken ???
zondag a.s. is LENS D3 de gelukkige. voor-
burg D1 is de legensEander. Doe je besE en
wie d.e speler van de week wordE horen jul-
lie na de wedst.Íijd van jullie leiders.
Natuurlijk hopen wij op heel veel publiek.
Jeugdspe lers, ouders en andere belangsEel-
lenóen- zijn van harte welkom. Op dele dag
is er tevens een bijeenkomst van de CIJITB
vÀN HOI.IDEnD en is er de mogetijkheid om
heT schiLIeTende I,ENS.JUBILEI,MBOEK E€ KO-
pen voor slechts Í.25,- pér sÈuk. voor
meer informaEÍe zie voorin deze LENSrevue.
fn ieder geval t.ot zondag op LENS ! ! I

een
e1.
jk.
Epro-

uit- en verslagen

HBS À1
vEto B1
GDS 81
VELO 93
I,ENS C1
IJENS C2
Lakwa C3
LENS C4
DHC D1
FulI speed D1
Lakwa D4
IJENS D4
LENS D5
Lakwa E1

LENS À1
I,ENS 81 :

IJENS B2
LENS B3 :

FC UtrechE CL ,

Tac'90 c1 Tac'
I]ENS C3
Lakwa c5
LENS D1
IJENS D2
LENS D3
cromvlieE D2
DWO D9
LENS El

UITSLAGEN HBS E2
LENS E3
GDS E3
VEI,O E
LENS F1
IJENS F2
IJENS F3

- LENS E2
- VELO E4
- LENS E4
- LENS E5
- ODB Fl
- Triomph F1
- Lakwa F3

90

4- 1
0- 1
3- I
2-L2
n'o.9.

13 - 0
0- 3
I -' 0
0 - 10

16. - 0
8- 1
3- 0

1- 5
3- 4
5- 7
6 -,3
3- 4
1- 5
3 - 18

VERSLAGEN
rJENs c1 - Fc uÈrechÈ cx (0-2)
door ROB en REIN

Àfgelopen zaEerdag was heE voor de c1 dan
zovet. De Ie wedstrijd in de landelijke c-
poule. DaÈ het aI een zware wedsErijd zou
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r,rorden wisten we van t.e voren. De le helft
zagen wij een LENS-team dat meE. veel inzet.
en werklusE heE de tegenstander heel las-
tig maakte en daardoor verdiend meE 0-0 de
kleedkamer inging. De 2e helft. pakten we
de draad wederom goed op. Helaas na onge-
veer 15 min. spelen wist UErechE Eoch te
scoren. Na deze Eegenvaller zagen Í{e een
nog feller LENS wag U. onder druk ging
zetEen, waardoor er wat kansen op de ge-
lijkmaker kwamen, die er helaas voor ons
nieE in uÍIden.ongeveer 10 min. voor tijd
wist U. uit een corner 0-2 Ee scoren. Jon-
gens, jammer voor ons ging deze wedBtrljal
verloren, maax wij hebben een Eeam gezien
waar hàe1 LBNS trots op kan zijn en wij
weten zeker daÈ onze punEen in de wed-
strijden die nog komen zeker zullen komen.
Michael veel beEerschap en sneL weer E.erug
Eussen de I ij nen.

LENS c2 coÍÈinatie door r,EO M.

Blj Soccer Boys speelden we de 1e wed-
strijd met. Jongens uit c4 die mee !.rilden
doen en als alle balIen erin waren gegaan
hadden we een duidelijke overwinning ge-
boekt. Nu werden op de count.er verslagen
met. 5-1. Tegen VEIJO speelden Í{e veel beEer
en wonnen danook meE l,-2, maar Eegen GDÀ
ging het nieE besE en ondanks de vele doe-
lkansen kwamen we nieE verder dan een ge-
lijkspel (1-1). Michael, wesley, ChrisEi-
aan en Roy bedankt voor het meespelen.
Raymond Iiep helaas een flinke kniebl-essu-
re olr (beterschap). Dan Eegen Quick Boys,
soms èen leuke wedsErijd met. een doelpun-
EenfesEijn van 2-1 voor en 5-4 verliezen.
Op het QuÍnEus - Eournooi werd 1 wedstrijd
gewoitnen en zakEen we Eegen w. en Q. in
elkaar. Door veel blessureleed bleef ik
lopen meE de waEerzak in de laatsÈe partij
Eegen vCS en voor de 3e/4e plaats moesEen
er penalt.ies genomen worden. Patrick scop-
te er 3 en de 3e plaats lvas veilig. Toch
zie ik meE dit LENS c2 de compeEie (welke
aI begonnen is) meE vertrousren EegemoeE.
Jongens veel succes en veel woeEbalple-
zíer .

- Lalsva e5 (13-0)
r ÀRÀS S íMTDDEN -MTD

DIIC Dl -LENS D1 (0-3) door KEVER,' CÀSÀ EN
LÀMÀ

De competitle is begonnen. we speelden
Èegen DHC. NadàE'Reno ons fllnk had opge-
pept, gingen we er hard Eegenaan. Na een
korEe, maar intensieve warming-up begonnen
we aan de uedsErijd. rn de beginfase was
het even aftasten en leek DHC in het toor-
deel te zijn, maar aI snel bleek daE dit
gelukkig niet zo was. via goed cornbinaEie-
spel (tik-Eak Theo-sysEeem) werd het eer-
ste doelpunÈ na een perfecEe assist. van
speedy door Kruk ingeschoEen en wisE. de
keeper Í,raar hij aan toe was. De Eweede
helft die met een 0-1 voorsprong werd be-
gonnen, verliep heE wat. minder geoxgani-
seerd. DHC probeerde weI de 15 meter van
IJENS Ee bereiken, maar door de scherpe
verdediging wan Richard, BloempoE en scha-
pie k'ram heE Eerrein van PaErick nieE aI
tezeer in gevaar. Het scherpe verdedigen
kwam Bloempot op 5 minuten sprieEjes tel-
1en E.e staan. Maar ook meE 10 man bleven'
we geconcent,reerd tikken en werden ook
mooi kansen gecreëerd waaronder mooie sch-
oEen van Boon en Kraai. De opbouw verliep
dan weer via Schapie, voigt en Speedy en
dan weer via Richard, casa en Kruk, of
door heE midden via Bloempot., Lama en Kra-
ai. via een mislukt schoE op heE doel door
r,ama kwam de bal bij Kever, die met een
fraai schot over de keeper heen in het net
van DHC kwam t.e hangen. Vj.a een uit.-bal
van DHC, die door Casa Herd onderschepE en
werd doorgespeeld naar KÍaai; die na -eenkorte sofo de bal naar Kever speelde, die
na een schijnbeweging heE derde doelpunE
liet aanEekenen.

lENs D3 (0-10) door GIJUS v.

LENS c4
o-doo

Lakwa D4
OORT sr.

zaEerdag 7 sepEember, prachLig nazomerweer
en prachtig weldspel van het wereldelft.al
(zie de vorÍge LEÀts-revue).
Mijn 3 ïlrkj es zijn weer herenigd en ik
heb van hen genoten. De "driehoekr die ze
vormen is ijzersterk. DlÈ Erio loopt t.e
dribbelen, te lobben èn te scoren, smullen
gewoon. Chauvinisme is mij naÈuurlljk nieE
vreemd, maar diE was voor elke liefhebber
Iekker kanen. opvallend is dat de Frans-
zuidamerikaana -HoI landse verdediging er
vanaf de eersEe wedst.rijd stond. ÀIs een
huis. voorhoedespelers krijgen doorgaans
heE meeste krediet., maar deze verdedigers
zijn echEe smaakmakers. Hoewe1 de uitslag
anders doeE vermoeden, was LakvJa slechEe
pIoeg. zij hadden o.a. 2 boomlange jongens
in de ploeg die nog konden voeEballen ook,
maar E.egen D3 was geen kruid gewassen.
over dit D-3 heb ik nu een nog beter ge-
voel . Overigens, meE zeer veel belangsEel-
ling kijk ik uit naar de oefenwedstrijd
LENS D2 - D3 op maandag 9 sepEember, waar-
van jullie aI alles lreÈen wanneer dit
sEukje verschijnÈ. Mogen de besEen winnen.
In de vol-gende LENS-revue hoop ik hiervan
verstag te doen. (Deo volenEe) .

HeE was een sporEieve wedstrijd. we speel-
den goed en we hebben gewonnen. De 1e
helft stonden we 3-0 voor en de 2e he1ft.
13-0.: het. was een makkelijke wedstrijd
voor ons. t^Ie hadden veel kansen maar der-
tien gingen erin. ze hadden helaas geen
kansen omdaE we een goele LaatsEe man had-
den. De leider was EroEs oP ons!

P.S. .fongens vanaf TIEDEN gaan juIlie na
elke wedstrijd en training gewoon douchen.
Er worden geen smoesjes geaccepEeerd.
Jul1ie leider: Melis Kipp

bent u al Ud van de club van 100 ? 'do LENSREWE' - 13 -



Na een bespreking meE de alEijd weer ge-
zelllge spélers\óuders groep, konden we

beoinien àan onre eersEe compeEiEie wed-
Àtiija "at het §eizoen 96\97' BiJ heE be-
treden van het veld moesEen we nog even
wachten op een aantal spelers van crom-
vtiet D.ll ja u leest het goed. De D2 van
cromvliet wèrd aangewuld met spelers van.
aè ór. ar sner breék diE geen verschil uiE
Ee maken daar we in de rusr aI meE 6-0
voor sÈonden. Na de rusE gingen mij 'man-
nen qewoon door waaraan zij begonnen wa-
ren, en daÈ was met het slopen van de E'e-

oenstander. zelfg na heL reserve zeEEen
íu., onre keeper slaagde de tegensLander er
nieE in om over de middenlijn te komen '
DiE was geen leuke wedstrijd meE zo. wernr'g
reqenstaíd, daar de tegensEander behoor-
tiík qedemotiveerd wordE om te voetballen,
en-daàr wij daar ook nieEs van kunnen 1e-
ien. rt hoóp ook daarom dat we de volgende
v,edstriiden qewoon weer tegensEand kunnen
verwachÉen. we1 moet ik vermeLden daE er
ondanks de hoge scoïe goed werd overge-

="àèia "n 
we àllemaaI àe ander het doel-

pincje gir:nde. Mijn complimenten heren'.

LENs D5 - D$Io D9 (8-1) door DE oUDERS

onze jongens hebben een fantasEische wed-
Àtri'ió qéspeeld. Door goed samenspelen en
àe móoié vöorzetten is de eindsEand 8-1
ààroraen. De doelpuntsen zijn gemaakE door
Íeffrey. Khalid FàIoun, Khalid Faik, Amar'
tterlin en Marlon. .lammer dat er nog Ee

veel -jongens langs de lijn moeEen sEaan,
omdaL ze moeEen ipelen mec 17 jongens' DaE

is neE iets Ee veel!

GDs E3 - r,ENs E4 (5-7) door LEo

Na een lange zomervakanEie en een.paar 
-

iiainingen-achter de rug., zijn wij einde-
liik weér volop met voeEbal bezig' op 1

seó. beqonnen wij 'tradiEie geErou!'r' aan
ÉÉï 

-vÉ1,ó- 
to"r.,ooi . Hierover zal ik niet Ee

,éàr wooraen vuil maken, behàIve dat heE'
d;iàeiiiÉ t.e merken was daE de vakantie
noo in óe benen zaE en daE we weer een
ËàËtiË uun elkaar moesten wennen' rn de
ïààióÉu ,"a"trijd zag ik in ieder geval 

.

dat de 'vecht.'lust weer Eerug was en-wrl
elkaar beE.er vonden, zoals bleek Er-ldens
àe wedstrijd van afgelopen zaterdag.' De

sDiriE was Eerug en zeker in de 1e hertE'
,Eià .r qoed qeéoncentreerd gevoeEbald met
ióms weeiqaloie combinaties werd GDs over-
Éià"t ,oaàt wij a1 voor de rust met 1-4 -'

;;;-"c;;à;r. Éaar in de 2e helft' was dui-
ilelÍjk hét gebrek aan uit'houdingsvermogen
tà-*Ëir.é", Zodat de Eegenscander erg goed
Ëàr"à to"'L"men. Maar àoor heel bekeken
ià..Ëri - o"r".z ij ds is het uiteinderijk 5-7

"àràrae". 
Dus jóngens de boodschap van

Éerè ,ea"ttiid is-meer conditie opbouwen
;;-à.;;;À raósen wij voor a's' vríjdas om

i;.;;-;;t ài= t"to.t-it s eett exEra.Eraining
ii. -it-Àà.p jullie dan allen E'e zíen' Tou-
fik speeldè voor het eerst meL ons mee en

à!"a-àài-ràr"r nieE onverdiens Eer ij k ' van-

LENS D4 - Croovll-eÈ D2 (16-0) door HARRY af heden hebben wij ook de man van de wed-
st.riid en dat was deze keer Carlos Lira!
i6E-s tot Ír,eflsE de hele ploeg vishal heel
vee] beEerschap met zijn gebroken arm en
hopen dat hij gauw weer op de voetbalvel-
deí ziin kunsEen mag verEonen. BerE nog
feaanfÉ voor het uiÉstekende keeperswerk
met fabelachEige reddi-ngen.

F-kIaBse nleuwE

verleden week zondag sPeelde alle F-teams
eàr, io.rrnooi; F2 en 3 vertegenwoordigden
I,ENS bij VET.O en QuinEus en werden 4e' De

Fi Oenaàfae een 1e plaats bij Quintus' De

woensdag erop speelde F2 uiE bij HM9H en
sDeelde daar keurig f-f. Jeroen eh UmuE

ÉËààntc voor het méespelen. onze F1 speel-
àè arqelopen zaEerdag Ehuis Eegen oDB-
nà:.àaÉ ,"iloren ze mét 4-3. Geen slechEe
presÈaEie boys. De jongens van ODB waren
àrukken qroter, maar wij lieEen het pu-
ËiËi;-;"Ëi ,i.à aut wij - karakter 'hebben ' ..
we bleven knokken (1-0 achEer - 1-1 gelrlK
ànri. afti scoorde 2x en rlkay wist slech-
Ë"-i* 

-nËt 
doel te vinden. Bdwin sÈond als

éln tijger zijn doel Ee veÍdedigen ' umuE

en votÉàn warèn een beetje aan heE- zwer-
ven. Manuel en jeroen liepen $'eer heel waE

meEers en Rodney sEond vaak t'egen eel ove-
rÀààÉt ààn ipelërs te verdedígen' llelaas
;;ËË Éij eèn traaie free-kick Eesen de

iàË.-Jrïi'aó" santos-Freitas speerde ook

TR LE]

noq even een half wedstrijdje mee, ma-ar

waé als nieuvíeling nog nieE opgewassen.
teqen dit qeweld. ilongens, prima gewerxÈl
veéI komen Erainen, goed luisteren en 

'lcll-ràn dan is de volgende wedstrijd voor: -ons '
iËË à"' a"-uàisu kómende THurswedsErijd.
houde-n wij na de wedstrijd een bespreklng'

-t
de LENS-revue

lay-out / grafisihe vormgeving!
C.l. Alting en A.C.J. Miltenbug

reproduktie: . . LENS-huisdrukkerii

reàfisatie: . T. van Zilfltout
verwerking: woensdagochtendklub
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Spoícomplox,"Escamp l"
Hengololaan 600
rol.: (070) 366 13 14

P.F. Grons
Rogontorrclaan 49
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RABO-bank :
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Sonioaen zondag / zaal ,

W.J.M. Hoilnon, tel.: (O70) 346 1O 88
G.J. van d6r Kl6ij, r€1.: (0174) 41 8l 49

REDAKTIE:
A.C.J. Miltonburg, t6l.: (070) 321 32 85
c.J. Atting, t6t.: loTo) 389 98 75

aanKo: garromiissie' ' '
mw R.P. Bruijstons, tol.: (07O) 397 97 22

Sonioren Zatsrdag
J.C. Ham, tol.: (O7O) 387 98 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. Komparman, tol.: (0174) 212602

AKKO ; Akkommodatiokommissio
W.J.M. Heiinon, tol.: (0701 346 10 88

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hoek, tel.: (Ol821 521353
H. Kooyonga, té1.: IOTO) 352 38 84

EKO : Evenomentonkommissio
mw D. von Strion, tol.: (O7O) 361 52 68DA(O : aÍd6lihq

mej. K. Muns, tol.: (O7O) 397 54 59

JUKO: qdaÍd6liho
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P. BoB, tel.: lO70) 368 03 S2
E.V. Gane, tol.r (O70) 397 55 59P.J.M. v.d. st.on, tel.i (0701 397 01 54

DE COMPETITIE BEGINT, DUS ALLE

@oo0 ,VERZAMELEIV @@@c

Wij wensen iedereen (spelers, supporters) een goed, gezew
. en vooral sponief seizoen;

.;
VAN.DE REDAKIIE

Lever uw. kop[i vóór maandag in :

- Redalttiebrlevenbrs, klubgebouw
- Hmgelolaan 981, 2544 GG Den Ilaag

wdzlglngen tot maanÍlagavond mogelijk !

UITER§TE INI,EVERTERMIJN KOPIJ :

. mnantlag 20.011 uur in het klubgebouw
wedstrlJdverslagen : zondag 16.fi) uur
e-mail : arlltenb@worldaccss.nl

FAX : @70) 32132 15

. (zater-, zon- en maandag *)

Zet je beste LENS-beentje
voor; en ..... houdt de
nanm van onze vereniging
hoog. ;

VEEL SUCCES !!!!!

uw redaktie
L-_----l-gp-eegl9ge-$lsrltl!- tot 1E.30 uur te berelksr

{
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nieuws uit de bestuurskamer
.E .-,

r-
I

samenstelling Be§tuur

Lto (vtcE-vooRztTTERl
W.J.M. Hoijnon
Tol. : (0701 346 10 88

SEKRETARIS:
P.F. GÍ€ns
Tol. : (070) 363 54 18

Lto:
P.J.iil. van don steon
Tol.: IOTO) 397 01 54

Maar dat kan de verenÍging IJENS ook. Het
kaderprob!.eem wordt steeds groÈèr. De
bar,de seko,de jeugdafdeling overal is
er een gebrek aan medevJerk(st)ers. Het.
projekt LENS 2ooo gaat na het zomer-rè-

. ces binnenkort weer aan de slag, Een
duidelijke strukEuur en goede taak-om-
schrijvingen van diverse funkEies moeten

. ; er snel komen om daarmee Èe'gaan probe-
ren nieuw kader voor onze vereníging te

' werven. wij hopen dat dit gaat lukken,
maar vragen de LENSleden of leellicht.
familie van onze leden om zich nu alva§È

'te melden voor een of andere funkt.ie ;

binnen IrENS zodaE er geen.roofbouw meer
gepleegd hoeft Èe'i,roÍaen. op een Ee klè+-

' ' ' ne groep medewerkers.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
L

VOOBZITTEB :
J.G. Colpa
Tol. : (070) 394 '19 74

PENNINOMEESTER : .
G.J. van dor Kleij
T6l. : (O1741 41 81 49

Ook de besEuursleden zijn bijnà allemaal'
terug van hun vakanEie. Slechl3 de pen-
ningmeesÈer moet komend weekend nog uic
'Frankrijk terugkomen. Een van de
eerste dingen die hij zal doen is naar
het. saldo kijken op de girorekening.
Ér is immers altijd heel veel te betalen
in deze periode. Gelukkig moet er ook aI
vee] konE.ribut.ie binnen zÍjn. t'Ii j zijn
benieuwd of dit ook het geval is. Nog
steeds zijn er wanbetalers over he,t vo-
rig seizoen. l,li j hebben hen ' '.:':.
inmiddels een train/speelverbod opge-
Iegd. Een verzoek aan a1 onze leden om
de kontribuÈie zo snel mogelijk te betsa-
len, zodaE onze penningmeester gok alIe.-
rekeningen op tijd kan betalen en nog "

even rusEig kan nagenieten van zijn va-
kanEle, zonder direkE aI weer in de
stress te schi.eten.

De afgelopen weken hebben wij ons veelal
rnet. uitvóerende werkzaarnheden :
bezig gehouden. zo is er een brief uit.-
gegaan naar alle bij ons.bekende :
barmedewerk (st ) ers . via een enquet.e ho-
pen wij de benodigde informatie
Ee verkrljgen en daardoor het bargebeu-
ren waE.soepeler te LaÈen ver)-open.
Natuurlijk hopen wij dat iedereen posi-
Eief reageert op de enquete en deze dan.
ook spoedig ingevuld t.erugstuurE. Geen
enquete ofltvangen en toch ook geinteres-
seérd' Looprdan"erien langs bij Rina
BruysEens óf wil aeynen. Meer barmede:
werÈ (st) ers zijn beslist. noodzakerijkl

Daarnaast zijn wij,door heÈ ontbreken
van een sekozondag,aan de slag gegaan
met heE seniorenbestand. Een 'schoning
heeft' plaaLs gevonden, gesprèkken zijn
gevoerd met aanvoerders, tra iners en spe-
lers en elfEallen zijn samengevoegd. Dit
heefE. voorlopig geresulÈeerd in achE

' seniorene lftal len op de zondag- Nu maar
hopen dat we diL nivo (kwanEiEaEief)
kunnen handhaven. Sommige E,eams kunnen
besE nog weL wat aanvulling gebruiken.

U vindt bij ons.
een prima. '": ,"'
Íngespeeld
team 

".'- :i... . .,.:'- ï.- 1 .r

'Rabobank: 
-

Qe4, H.aag,e.4 a m gevi ng

zij r,"uué., ae argèróien $,eken weer heel

. dat wij komend weekend meE aI onze teams
de kompetitie in kunnen gaan. HeÈ' be'stuur is hen hier heel erg dankbaar
voor en wij hopen vogral, voor hen maar
zeker ook voor-de ovérige leden dat. heE
ee-n _heel geslaagd seizoen gaat worden '-
niet alleen voor wat betrefE de resulEa-

'ten op het veld met leuk en sPorcief
- voetbal, maar zeker ook voor' waÈ betreft:

aócÍtcndc

: :"*

Í
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het orqanièatorische deel van LENS. Wij zijn positief gestemd en wilLen onze schouders
er besE onder zeEten in de hoop daE er voldoende resPons gaat komen. Veel plezler op
l,ENs in het seizoen 1996/f997 woor iedereen

HET BESTWR

Club van Hondetd >>>>> de.geur van het §roene gras is afgeloperi weekend door.menig
amaE.eurvoetbalbeoefenaar .. ( leuk vroord voor 'Rad van Fortuin', -red.) weer opgesnoven- rk'
noem het de voeËbaftente (komt niet voor in heE groend bóekje). Bij heE begin.van een.
nieuw voeEbalseizoen kríjg je zo'n voorj aaÍsgevoel . De lclub van Honderd' beginE ook
aan een nieuw seizoen. niéuwe mensen, nieuwe ideeën. nieuwe voorwaarden. Na een week '
'c1ub' zijn er a! gerenommeerde namen binnen het ÍJENS korps die hun toezegging gedaan I
hebben om-1id te wórden van deze posiEieve, bevoorrechEe Club van Hondeid. BalvirEuoos
paul schuiEen - bekend van het GAi - heefE. zijn roèzegging gedaan om l,i d Ee.yrorden van
de 'C1ub'. Ook de veranEwoordel ij ke mensen achter hec LENS - J ubi leumbqe-k -:roop Willems en
Guido Halleen wil1en nieE onEbreken in de 'CIub'.-' :,

Diegene ctie kennis willen maken, 1id wl1len srorden of aI lid zijn van de 'Cfub van 'l
Honóeid, vrorden uiEgenodigd zondag 15 BepteEbèr om 12.30 uur (voor de eerster Ehuiswedj.
srrijd van IJENS L) . Ook bij afkeuring gaat de afspraak door. Hier r,rachÈ dan een - - i
heerÍijk kopje koffle met èen stukje cake. r- - ; -. + i..... '

De voordelen van de club worden dan verEeld, hieronder zIJfl ze nog even opge"o*a, - "- een persoonlijke 'CLub van Honderd' kaarE;
- vele oud-LENS- leden zullen benaderd worden voor deetname; ,... ,, '- ..

- 'club' teden besluiEen gezamenlÍjk wat. er met het 'club'ge1d bij LENS moeE gebeureni
- een 'C1ub van Honderd'commissie meE de LENS coryfee dhr. ,Joop wiIlems,
--'speciale akEiviteiEenr , :,
- eèn aantaL zondagen onEvangst meE koffie en càke :, re ontÍaà-gsE .volgende week. zondàg

15 sepLember 12.30 uur 1n !{ater}oo: 'heÈ CIub van ltonderd huis';
-- graLil Eoegang vooÍ de thuiswed8t.ri j den .(geld voor -nieE-/oudleden en suzanne)

Ho6 hunt u deÉlÍreE€Ír? Eénmalige bijdrage van honderd gulden. per seizoen. . '-

Eo6 beta1en? SEorE í 1oo,- op gironumner 336711 o.v.v. -'CIuh van Honaleral' of à conEanc
aan één van de commissieleden' 

.. .- :' i -., , .. , rl
voor nadexe informatie en inschrijving kunt u terecht bij de commissie van de 'CIub van
Honderd'

Namens de 'club van Honderd'
Henk Hoppenbrouwers, Ee}. 070 - 3250789 t'

f,innengevlofen herichten' - :

LENS Bl .BAKT ZE BBUIN >>>>> en dan wel de pannekoeken Ee
verst.aa4. Àfgelopen vrijdàg organiseerde Fïed Grens, gerugge-
steund door een aanEal moeders, met zijn Eeam een gezellig
dagje op LENS. c)p heE programma sEonden voor deze dag o.a. een traÍni ng; _een
en een gelreldig diner. De E.ijd werd opgewuld met pannekoekenbakken. Nu is he
tussenlBl best we1 een paar koekebakkers rondlopen, maar zeker is heE daE ze

wedËrriid
È zo daE er

sÈuk voor

am. zij
I staat. Er
meeëten,

k zo goed

stuk tolleerde Éanilekoekenbakkers zijn.' Dus moedeis a1s u geen zin heeft. in koken? ...... Huur dan gewoon het B1-Ee
zorgen ervoor daE er in een recordtijd een §t.apel van deze koeken op.uw Eafe
is échcer één 'maar' aan verbonden en wel" deze:.Iaat de kokkies besligE niet
want de bussen poed.ersuikèr zijn in huà Èanden'een geliefd 'wapen'. Of ze oo
kunnen sEofzuigen of dweilen is nog maar de vraag.

' t.
Het ia wel zo daE Pred met e1k team, welke hii onder zijn hoede héeft, alEiid ÍeEs
heefc meE poedersuiker. wie herinnert zich nieE een paar Jaar geleden een oliebollen-
feest? wij-in iedergeval maar aI te goed.' Hoe het ook zei, het werd een gezellige dag
en de, lezérs weEen ÉeE'.bij deze: 'LENS 81 bakE ze'bruin.' Uiteraard in posllieve zin
deg woords . : .. '
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adrcÍrak

ComPutercentrum

FotokopÍeservice

'Nu ooh CAIION digitate §otofolie
in kleu!

.:: Voor maillnggemak

Dírect Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)359O7O7 Fax (070)32351 68

s
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advcÍtenda BAR NIEUWS

BAB ROOSTER
ZÀTERDÀG 7 B€PÈsEbsr

. .'- Henk en Joop

Jacqueline Taal

Eric en cor Peterg

Nel en Jan Lamers

Rina.'en Ne]

,fan en Henk

ZOI{DÀO I ssPteEbaÍ

I

Rina, Nancy en Eric ,

EI en Peter

t{enk en Rina

' s -middags

KEUKEN :

sluiEen.

openen

s luiEen

.10 
. 00 uur .'

KEUiGN

S(BlÍ@ r tel6foonnummer : zie de ofon oD o. 1

club van 100
bent u al lid ?

voor lnformatle kunt u contact opn€men met.
Henk Hoppenbrouwers - tel.: (070) 325 07 89

Se IOÍ na L

TENS

,.,- W ED ST R I J D PRO G RA M MA

1.1, O9 -.

13 ,09
17 .09

20.09

20.00
22 .00
21.00
20.00
19.00
22 .O0

Duindorp sv 2
Í,ENS 1
I,ENS 2
Snoekie 4

-' IJENS 1
- 

- 
Quintus 6

- I,ENS 2
- Quick ].
. HMSH 2
. IJENS 3

zuidhage.
oranjeplein
Blinkerd
Oranjeplein
Oranj eplein
Transvaal

A. Dihal
eigen scheids.
eigen scheids.
C. de Bruijn
eigen scheids
elgen scheids

qwo 1
LENS 3

'tío

vr
di

vt

-4-'aercNsnwuE'

39751
41647
40997
397s2
40988
41653

openen

10.00 uur



OPSTELLINGEN,

I,ENS 1 :

Seniore .zÀrpnDÀ

.LIGGING van de SPORTHALLEN njn BEKEND

G

o.
M.
À

F.
D,

I,ENS 2 :

IENS 3:

v..d..'Laar, C. Bolinan. E. warmenhoven, H. Kooijenga,
zaalberg. t
Kuypers, E. Miggelbrink, s,'de Nennie, A. schÍjf, P
Schuurman, E. van Knijff, J.l l.lasserman.
PoóI, Y: wu1f, R. Planken, M. SchouEen, M. Bruin. M

iI. BuitelaaÍ,

- SchuLten.

. Vi-sser.

UITSLAGíEN) LENS 1 RÀS

WEDSTRIJDPROGRAMMA

I 3

scholdsrechteÍ velddatum tiid thuls ult

zs 7 BepÈ

za 1{ sapt

BtJ afkguïíng :

14 . 00 .LENS 1

14.30 S.À],TIUS 1

18617 H.

r862L A.
t'' "

ÈraiEeÍr on 12.00 uur,/ vorPlich! af,belIen blj-nlet koEsu tralnon It
I

-1
- RVC 1 ,

- I,ENS 1i

Merkestein

van Klaveren

AFSCHRIJVEN Fred IJancel '
Gerard Sinke

LENS. SEMPER ALTIUS (O-4) EN TRAININGSI(AMP ARDENNEN

teI.'
teI . :

(0r0)
(079)

521
362

39 80
85 59

door LEO VERKIJK

De 1e iredsÈrijd van he! nieuwe eeizoen betrof gelljk een ÀmEtel Cup Èegen een Eegènstander -die we

ook in de comfieriÈie tsreffen, s.À. nam na s min. dè ]eiding na een mieverEtand in dè vèrdediging.
De rest van. dÉ.ite heIft.:bleef s .4. ' sterker -dan 

' LENS, dat aLleen via wr-iJe.tIaPpen voor het doe]
van de tegenatander kwam.

De 2e helft gaf het. zelfde spelbeeld èD s.z. Iiep in het laatEEe kirarÈier, door een betere
conditie, weg naar 0-4,

Dezè wedsrrijd gaf een indicarle, dat als de cJnaiti" nieÈ op p.if iJ .i ," ." ,ri.tit.Ll....1 .roor
loot voor Xnàt<fàn, we een loodzwaar eeizoen tegenoet. gaan, waarblj ve!ÉÈerkíng in de breedte geèn
overbodige luxe ie. Een aantsal apelero krijgen n'l. toch.al een Hat bejaarde leeftijd.

MeE dLt gegeveD in het aëhtserhoofd verCrold<en rrij naar de Ardennett voor. een trainingakamp I -om-
ii.:o "rri ieden wij weg bIJ ÉE{s en omdaÈ Rona1d H. een bètere weg wist etsónden we gelijk in de
fi1e. Dit zou nieÈ-de ÍaatÉce kecr zijnl Na een aantal 'vosÈen' Eézien te- hebben bereíktsèn tre de
villa waar we een friedrankje íof een Ítis drankJ ez red,J nuttigden alvorene naar bed tè gaan.

zaEerdag vroeg gp, een ontbijt en op naar La Roche om wat tè drinkèn en te rrandelen. van het
wildwatÉr Xanóén- j-e nieE.veel van gèkomèn omdaÈ er hiets genoeg yrater in de rivier 6Èond en daar
we àe mountainbikee niets konden vinden vervolgden we onze weg naar Murche om te carten. Hierbij

"i.i "J da! Marqel K- eruic gereden werd door-een boer op een oude tractor cn Peter K. aardig
vale eÉelen kon. Hij werd geàiEkvralif iceerd i.v.m, !e 6nel rljden door de piEsstraac. Fled Ir- won
de racà en noestsen we rnec à man llillem K. uiÈ zljn carÈ Erekken. Om 15.00 uur trainen; maar regen
en onweer gooiden roeÈ in hets eten. DiE laaC€Ce hebben we maar ale eerstse gcdaan met een
frisdrankjÉ en daarna alonog hets veld op (20.30 uur). Na afloop even hèt uitgaansleven verkend (1

kroeg) en r,reeï naar bed.- Zondage hebben we nog waÈ getraind in het darts- en biljartspel, lraarbij Bu(rt)s B' 2x lron
van Marcel À nonald te 6Eerk b1eèk voor Marco s. met darten. Om 13,00 uur aanriaarden r're de
iËi"giài. rnet de nodige oponthoud door.de plaEpauzeE van Ronald. om 18.00-uur lr,aren we weer in
Den Haag tscrug.

HeÈ was een zeer geElaagd weekend dat beelisc voor hèrhaling vatbaar is. De enige achade
daÈ iE aangericht in het huls kwam op naam van Marco, die op ae 1e- avond- door zijn bed zakte. ToE

slot bedanÉen wij aEcoND EolrE gERvIcÉ (vak..!.tÍo$onlngoD) voor het beschikbaar stellen van de
;rii.-;;-É;;à vàór net. orsaniseren van dits e,eekend'

'de LENSBEVUE' '5'



! i' * 
r

@

Se ioren ZONDAG
advcntndc

UITSLAGEN

IJENS 1
OLIVEO 3
BMT 1
BMT 2

- EXCEIJSIOR 2
- IJENS 3
- IENS4.
- LENS5.

. *. z -.:

. 0-5

....5.1

. 4-1

. WEDSTRIJDPBOGRAMMA
datum tiid lhuis - ttit scheldsrechter veld

^WnderVeide ^d\tYeentje ,. ffiffi
Zlnlrrllcrl 27
2544 ÉC Dcn HarS
Tcl.: O70-fó63134
Fax,z 07O-1675193

ZoltcÍmccr
TeÍ.: O79-16l02ll

'..' zo g sep

zo 15 aep 74

14 .00
11 .00
10.00

. 10.30
. .- 11.00

13.00
L1.00

, t2 .00

FOREHOLTE 1 -

I,ENS 2
vcs 4
H . v. HOIJIJAND 4
LENS 5
],ENS 6
],ENS 7
DUINDORP 5

- IJENS 1 ,
- LISSE 2 "
- iJENS 3
- LENS 4.
- CROMVIIET 3
- BMT 4
- HBS 9
- Í,ENS I

55L3
7225
907 4
934 0
103 95
!2LL2
13s63

J. Hageman 'H. TaaI
Vargas J. ,

S. v.d. TogC
N. N.
N.N.
N.N.

1

vriendschappel ij k

2
2
3

1

3

72 .0
11 .0
11.0
10.0
14.0
L2.O

5 519
7234
9085'.'.
9347
10403
12 118

J- 13 571

0 O I,ENS 1
O FOREHOIJTE 2
O LBNS.3
O I,ENS. 4
0 RFC' 95 2
0 QUrcK 9
O DUNO 4

VOORBURG 1
LENS 2 :
GONA 3
RKSVM 5
],ENS 5
LENS 6
LENS 7 ' r.:

v.d. Berg
HoIEkamp
Datihij n
Schoenmaekers "

Koning, . .

Bekker, '

F

"H"P
P
N
N

,'. N

N
N
N

TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN: ELKE DONDERDAG 2O.45 uur

.OPSTELLINGEN
'1 -- 1r.

lelts r c7m.e r' worden door de trainers békend gemaakÈ

. Àmmerlaan, !r..BuiEe1aar, C. de Graaf, A. de Groot, M.

. ,Molleman., R. van Oven, A, Treuren, E. warmenhoven, ,.-.f .

.'.van wijngaarden, J. zouÈendijk, M..Mol ., -.,:t

. Disseldorp, w. Kouwenhoven, ,J. Colpa, H. Dietz, F. Schuurman, '. VierIing, tÍ. Heijnen,. P. Schulten, .R. Keus, L. Reeslnk, *. I:"1.7
,IJENS 6 nl. ,jit den BuLt.en,. i. Sekeris,- À. zuppeli, M. van Ballegoàien; -''

M. croenewold, M. cuÈh, Lr. VerstraÈen. F. van Knijff, D. BronkhorsE,
C, Ozturk, A, Ozturk, M, PertoE, G. GroenewóId

; ''.'' ' ' - '.'

ÉENS 4 E
M
À

F
À

I,ENS 5

LENS 7 G. Goosen, 'P, Heijnen, B. HoIt, Q. van NoorE,
R. Scholt.en, G. v.d. velde, L. v.d. velde, ,1.
À. van Rijt,hoven'.

À. Bildefbeek,. r,.,End1ich,
Heyink. J. Rozema,

R
c
M

EIsinE. M. Knops,' C. Lipm
v.d. BoogaardE., F, Siliak
,rama-À1i, À. .Tewarie

àI1r
US,.

.f. Muns, R. v.
Z. Gungor, À.

d. Boodaardt, 1

Eg?1, P.: tensink, À.

'de LENSREVUE

LENS 8

6-

van Zon,

1

t'



4ET

AFSCHRIJVEN LENs 4

kontaktperEoon

. de Groot
Heij nen
Sekerig
Scholten
cungör
Lensink

3 wÍ1 EelJn€n - TeI' e.;;à i.à. xr.i: - iÀi
3 Bert viorllng - T61

(070)'325
(070) 345
(070) 323
(079) 361
(070) 390
(070) 323

15
10
L7
84
03
10

50
88
30
15
33
28

LENS
LENS
LENS
I,ENS

Èe1
teI
EeI
!eI
!e1
Ee1

i
6

w
F
R

P

SonLoren zondag

wedBtrLlddag

(070) 345 10 88.
(01?4) 41 81 49
06 5{ 67 31 54
06 - 54 573 154 .'

LIGGING VAN DE TERREINEN
vcs
FOREHOITE
H . v. HOIJLÀND
DU]NDORP SV

SporElaan 1 'r voorhouÈ'.
Lemaireweg 9 Hoek wan Holland
Gèm.SporEpark'HouErust' SporElaan, h. Mezenln.' :'

EeI . i
Èe1 . :
EeI . .-

tel.:

(070) 366 23 90
10252) 27 07 5a
(0174) 38 31 ss
(070) 364 94 88

De volgende spolers (van LEils t/m 8) hebben noq nlet aan hun contributiev€Íptichtin-
gèn volclaan: J. Lamers, M. Diilhuizen, L. Hartev€ld, R. Lucas, E. Roos,.M. Br€edv€ld €n
A. Ehl-Hassan.' .

DAMES Voetbal NieuriÍs '

, 
: 

, * U 
! .iriidaSa.noizd 

van 18.15 uur tot 19.30 uur

AFS CHRIJV EN : Ktistet Muns tet. : (O7O) gg7 5459

UITSLAG(EN)

datum tiid thuls

I,ENS 1 VREDENBURCH

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

ult

0 - 10

scheidsrechter veld

zo 08 Eep 14.30 LENS 1 - wesElandia 3 (rrr) N.N. 3

I
T

SUDMEIJER ZONWERING

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG .Tel. 323 35 62

ad9èrÈëD Èic a

'tlo LENSREVUE' 7-



Jrrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPEBSOON en
HooÍdleider A an B jeugd: Paul van den steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tql. 397 01 54

Hoofdleider C-jeUgd: ', HoofdleideÍ. D-jeugd:

HooÍdleider F-ieugd:Hooídleider E-ieugd:

Ruud Vereecken
telefóon: agt O+'àS
Leo §traub
teleÍoon: 06 54 64 57 67

HaÍry ter Linden
telefoon: 06 52 706 156
Ruud van HeÍp
teleÍoon: 367 98.58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

. 1 i^ : -

zo snel mogèli.ik, doch uiterlijk de avond voor do wadstÍiid :

tussen 18,00 en 19,00 uur, bi.i de desbetreffende.hoofdleider.

. , ln uiterste nood nog op de dàg van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 1 3 14

(zateÍdags vanaf 08.oo uur en doordewe€ks r 30 minuten, en niet eerder, voor venameltiidl

AÍbellen ninoen: t 45 minutsn voor aanvang van ds training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vrioen/o roblemen : bel in eeÍste in§tantis de hoofdleider opl l" ' ,l I " .'' '. t,,'

NS-af keuringslijn (0701 367? Bel
-qii.

rwijfel op zàterdag na 08.00 uur naar de LE 05 22A e

WEDSTRIJDPROGRÀMMA A.B.C-D-E EN F JEUGD

tdoenstandef ui thuis veld/terrein sam-kelftal aanvana

A1

lJ -t

o't
,' rr

07' 11

.. o7
1 09' .07

09
.r: 

"07

11
07
07
o7

s
s

s

ep 15.00 HBS At
ep.18.30 BE FAIR A1

sep.1g.30 BE FÀIR BI
ep 12,15 VELO 81 uit

uit
GDS 81
I,ENS 83 .. .

VELO 83

FC UErechE Cl
Quick cl
Tac'90 CI .
Laakkwartier C3
LaakkwarEier C5.

Daal en Bergselaan
- .,Waddinxveen

Noordweg/waEeringen
. waddinxveen

. Erasmusweg .
'' tt t '

Noordweg,/tIat eringen
v.2 : .
V1 . "

Sav. IJohmanlaan .
v3 .

,J. v. BeersstraaE
v 3.. .

Brasserskade,/De1ft
._ . Maalesreijn
' Kerkepolder/Delft
J. v. BeersstraaEv3 ..

v3 :

J. v. BeersstraaE
Daal en Bergselaan

v2. .

. . Erasmusweg .

Noordweg,/t,laEeringen

v2 .v2 .
Y 2'-. . . -

14.00 (HBs)
17.00 (auto)

11.00 (auÈo)
17.00-(auÈo)

12 .45 ( fieEs )

18.15
10.45 (fieEs )
].a.25
t2 ."00, . '
17.15 (auEo)
10. 00
11.30 (auto)
oB r,45 r. .. .. . !

. .uiE
ï uit.

B2

B3

ói

14.00
19.00
12.00
19.00
13.00
18 .30
1L
L2
09

sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

07 sep
07 sep
07 sep
07 sep
07 sep

uiE
Ehuis
uit

thuis
thuis
uit

Ehui s
uit.

t.huis

thuis
thuis
thriis

c;
c3
c4
D1r
D2.
D3.
D4r
D5

E1
E2
E3
E4
B5
E!1

F2
o'?
o7
07

sep 09.30 ODB F1
sep 09.30 TriomPh F]'
sep: l-1.15 - IJaakkwartier F3

11.00
17.15
08 .45
08.00
13.00
12.30

.00

.45

.30

sep
sep
sep
sep
sep
sep

13 .00
18.30
r.0.00
09.00
14.30
13.00

11.00
08 .45
11.15
10.00
11.00

uiÈ
uit

r.hu i s
uit
uiE

10.00
0s.00
10 .45
09.00
10.00

o7
11
o'7
07
o7

DHC Dl . UiE
cDA Dl (vr). ... : ul!
FulI Speed Dl (vr) uic'
LaakkwarEier D4 (vr)uit
Cromvliet D2 thuis
DVIO D9 thui§

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

_ (auto)
( auto)

(auEo)
(auto)

LaakkwarÈier
HBS E2
VELO E4 (vr)
GDS E3
VELO E8 .

E1

09.00. .

09.00 -
1o',.45

i * oud"rs vaa lsNg D7 eD D4 OD1EÍ.E!: vooratgaaade aai de vedBÈÍL7d 79 cen bespreklag l ! :

.BIJZON'DER.HE.D'EN,

aanwez ig' j eugdkornÍni s s ie op zaEerdag 7 sept.
lees de vàlgende kopy eens goed door:

-8- ,ae LewsnevtlE'

H.t€r LlEdell, iI.MrurE en J.Taa1.



kontribut ie - achterEtand over vorig Eeizoèn dan niet tïainen/voetballen
Èots dats alleE beEaald iE'

vragàn/opmerkingen neam dan 'g-avondc konuakt 9p -mèÈ de hoofdlsider'
pó"-ait iutt.n Íg.oo en 19.00 uur. Nu gaaE vaak de Eelefoon nog.na '
Ià.oo-"ui. óiÈ ie "cfrt niet de bedoeling. , ^" -'

- ooetellinqen À1,B1,c1,cZlbf en D2 worden door de ErainerEj geregéId na- 
;:";;;;;Ë3-Ë.;i;i;;. íooi a" overise oPEcellingen zie kopv. hieronder"
Door de laEe vakanÉie zijn diÈ nog nieE de defj'niEieve oPsEeLrLngen'

' .. , Er kunnen duE nog wijzigingen opE;eden ' LeeB iedere week due de LENS-
'" rertue goed. '' ;" 1 ' -' ", "',i

man; "P..Bodàan, K.BouaIi, P.Dahoe, M'EsEiad, F'GaEmi' K'Iliev'. K'M'harrdi' ir'

§

IrEN9 82:
R. Mulder
IJ6id.!a i

R. Àg-ye
,..R.v.

..r'.s"ura"rr,'A.Blom, F.Elkadiïi, A'Faulon, o ' Lagadeau '
M. Tut en V.Yildirim,

??? (gogrdÍgd6B EogioÀ ELch t!'IdqE)
ÉENÍI . 83 :
H.saËin,
L6ldorr

LENE c3 t !v . dé
R. NanaperEad,
Lriderr...
LBN9 C4!
R. KipP,
Ír61d6E !

A. Azahnoun,
N . siliakus,

F.Benali, R
T.YiIdirim,

akker,
inden,

o lÈas, F.Daamen, o.Duman
R,Kosedag, o.RaeiBe, J. Taa

W, ilabbar, I ..fahangir,
, D. VermaaE .

Bruin,
J. Pr6nk

z.Ëlbouiamai, v.v.d.GeeEt, D.Hoos, R.de Kterck, F'Ruik'
, n.n.rÉott., c.schmits, H.v.d'spiegeI, M'v'd'voorE'

N . Malouki,

s.de .fong, T.Kamouni,

??? (gcgedLgdra urogea, zlcb uclden)I

Í.d. Klqrck.

U.Ki1ic,

_ 
Tb.Éoofaagol .

M. e1 Mahi,

. .': P. Eoct

,,
+i+++++++++++i+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
àÈ opsrsr,r'znegn zrJN Noa Nrar DatÍNZTÍ's t cÍrlzrcrvogN zr
+t****+++ .*+*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

K.Àkav, o.Àldemir. s.eI AÍadi, v'Berberoglu. T'tiotard''n.s"iàjo.p"trad, J.Schi1d, D.Terronee, E ' Terronea '

M.Boutier, ,l.Burgmane, J.da coBEa, D'de
R . SpièsBens .

" ' í't'E Í'ladou '

eèn konLltibutie-
t moment oP
naar een

IJE§S D3 !
J, Poncin,l
LeÍdcrr I

Í,ENS D{r K. Eadal;
Jong, M.Kuik, M. Ee
Lqialsr a

M.Borsc, A. el BoUEEàti,
c,Rijkere, s.schrijver,R.B

rL

LENS D5t À.Badat, s.Durak, K.Faloun, M'Gelderman'.8'Groenveld' M'Gueirero' s'Kalicharan'
T.Leidenan, M.IJetBch, N.iltà;; -;. ó-ti"iupoor, À'RatstanBingh' s'samla1' R'soegilo' R'sÈaag'

À.v"t<r.,, t.Í:-e, M. vrouwenvelder, E 'Yilmaz '

p.6. een sroot aantal epelere Jan Ds hebben ï: l"q l1:È-9:3ii"::l,l::t:-" ?
àchteretand over vorig eeizoen. vandaar e"n (È91- groot aanEaL Epererg oP qr'

;ö;;;;-Ë; àpreekt "óo= 
ii.r,--a"t 

'àíE 
in. prakEij k- Eeruq zar worden gebÏacht

redelijk aantal . Deze ,""t-r.:. na de traiiring è.e.a. worden geregeld.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++t àoaaztt ,rt'LE 1PBLER1 v,lN'ol.ot EN Ds vooR Ír(N EÍíEN ÍrENsBsrEl tttlllt
++++++++++++++++++++++'l+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

IJENII E1! R.Dayan,J.de Graaff,M'de 'Jong'
A.oufrighe.
ÍJclAcEt-. . . 

"'

Y.KuI, R.Nij huis, R.oosterveer, ó".oiedein,

P.Hoet, D.Lope6 de BriEo, ,f.Loiee- de BriÈo'
IrENg E2: À.Àncharad, M.DrieBÉen,
D.v.d.sande, N.veraar'

ÍJBNS E3t M.Àbarqi, R'v.d.Broek, G

R. de $liE .

LsLdsr:.
lENs B4: T. Àyyaali, M.v.Egmond, N'Houweling'
V.RamauÈar, L.SEraub. -
!aLdor:

,t'

LEIS Eï5I V.Badri. W.BriLcijn, M'BruyEtsens'

L.ldeÈ6r.

channan, R.Duyndam, N.Essiad, À'Prahladeingh' R'RaEta'

. ' (gogrdJ'"d"o tor"Ir ztoL rqoldon)

s.v. a. xru:<, c. Lira,- À. LoilarEoBain, yl'v' d'Meer'

L 'SÈraub

K.Hendriksen, .l.oosÈeivóer, L'sahin, o'ural'

- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ooí DB OPSTBT.ÍrÍllcEÀ, ,Àfl E7 rA[ Fj zr',lr NOG NrBT', DEATNTTTEF I t t I .

***r**'i*ii**-*-*-ir.*.****i*lIir**iír**********.++++++++++++++++++++++++++++

1' ' 'de LENSREVUE' ',- I -



I,ENS 
'1:IJold6rl

M.Penge1, E. RombauE, À.Thoha MachBun, f. Yonyul
R, v.8.rp

LEIE F2t O. Gogtaa,
0. de zwarE. .

IJ6Ídèr r

o.cogta6, S.de Haan, ,f .,fémiI, O,Oredein, E.v.d.Spek, R.Sookhoo,

g. OÈtorspoor.

LENtt tr3 !
,Jcid6È6r3

T. Demir, S. Gungor, D. Heeneman", C. Mi chaloliakoB, R. Rocha., M. Straub, V.Tarba.. f.
. . Íh.v.Bouol.

P ASFOTO INLEVEREN >>>>> onder-
eEairnde spelers nioeEen nu enel een pae
foto met hun naarn achter op inleveren

PauI v.d.SEeen: .

bedanW

V.Dag1i, R. v.I{erp, U.Kuzu, .I.v.Oech,

bij

De paefot.o ie nodig voor het aanmaken van
een nieuw kompetit.ièkaarEj e, ceen kaartje
betekent niet Epelen in de kompetitie.

SneI regelen nu due.

Hierbij wil i* 81 en B2-combinatie.bedanken
voor de kaort. Fred Grens, Chris, Wesley en
Harry l*iler voor het beztek in het ziekenhuis.
De Jeugdkommissie en Fred vooi ile kailobbnileh.
Familieleden voor de Íruitnand. Famihe v.d. ,

Heyden voor de kaart en alle belang-
stellenden, Tot gaue weer oi de grasmal, ' 

".,
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c-kt . :
D-kL . :

!-k1. :

. Elbouj amai ,

.Vie - E-kl.

. sEràub

R, KoEedag
c . ChammanT

M

A
PAW KNORR

TTENi\E OUDÈRS ,i,,, ros.u"r" ,""-
zoeken wij onderetíande oudera om z!6.m. te beIlen naar Paul v.d.SEaen: T.Demir,
S.Durak, M.GeLderman, L.,rahangir, O.Lagadeau, N.Malouki, D.Ta1ga, À.Viku.

§
TART VAN DE KOMPETITIE >>>>> zacerdaqÍ a. s. begint de kompeticie. scfc hdlemaal
klaar hier voor liin we helaae nog niets. Door de late schoolvakanEieB hebben tre een
(te) groot aantal leden nog niet gezien. L,aÈen we hopen dat ze er zaEerdag wel zijn.'ookhebbeneenaant,a1jeugd1edennogeenkantsributie-achEéretsandovervorigeeizoen.

r Spelen/trainen is voor hen werboden totdat dèze achteretallige kontributie ie betaald.
DaarnaasE hebben we nog de nodige organioaEori Eche problemen. ceen begèleider voor.Al,geen
leider voor 83 en c4,geen trainer/ Ieider voor D2,geen leider voor E3 en te weinig hulp vooz
de zaterdag. Te denken vaIE hierbij aan scheiderechters voor de jeugd maar ook on anlere
uitvoerende werkzaamheden, Kartsom: HIrr.P fs ECEr NooDzÀxELI'rK,

Toch gaaE a.6. zatèrdag de kompetiEie van start en ...... er is heel veel get-raind
en geGpeeld de afgelopen weken. Nog in veel gevallen-niec met. de vaste Eeams,BonE zelfs
inkompleec of maar waE ónderling. Een moeilijke BtarE derhal,vè door de late echoolvakantieE
maar àaar hebben alte vereniginlen last van;-Een kompetitie met een aantal nieuwe zaken
zoals: ._

- de KNVB aÉdeling Den Haag bestaaL niet neer. Nieuw i6 KliryB district west--III die onze
voeubalzaken gaae regèIen, i

- de lidnunners die op de konpeEit iekaarEj ee etaan zijn niet meer geldig. De leden
, (epelere, IeÍderE, trainers. §renerechtera ) kregen,allemaal een nieuw relaEienunmer,

Deze moeten ook op de ruilformulieren worden vermeld. fe diE-nummer- nog niet bekend
dan moet de leboorÈeiiatsum worden vermeld ale ddmmj j

- bij alle jeugdelfEall,en (À1 t/m D5) mogen er 5 wiBBelapelerE worden ingezeÈ.
- bij a1le j eugdzevental len mag je koneuanE doorlrlaaelen. .-

- ,. . ook bij de F-jeugd mogen de leiders nieE meer in het veld lopen.
bij de E- en F-jeugd vervallen de ruilformulieren. Ile1 moeEen.de leidera na afloop de

. uitBl,agen doorgeven. op LENS.
- LÉNs cí speelt-.,ooi frèt èàrut in de hooggEe regionale c-poule, iit zal naagt eEerke

, tegenstandera (FC UErechc is zatardag om 13.00 uur de eerste op IJENS) ook verre'- reizen gaan betekenen (veenendaal, Utrecht etc.). Wij komen hier bij de oudera nog ap
Eerug,,

Natuurlijk i,e niet alles nieuw dit seizoen. Te denken vaLt aan:

teleurgesEelde speJ.ere of ouderE omdaE er niet geepeeld wordE in het team waaraan
zíj zelt gedacht hadden. Te leurst el lingen horen echter bij de sport. Probeer je op
eei eporcieve manier Eerug tè knokken. Meestal komen er voldoende kanaen in een
Eeizoen.
wij hopen op goed en vooral sportief voeÈbal van d.e LENS-teams, Bemoei je niet met de
EcheidÈrechter en voetbal eportief. De 1eÍderE vragen wij om hier oP Eoe terzien en
zelf het goede voorbeeld Ee geven, Ook de oudere verzoeken wi.j om elechta te kijken
naar de Eeams en zich niet te bemoeien met vrat woor voeÈbalzaken dan ook.

voo. het vervoei moeg ieder jeugdlid zelf zorgen. Komt er geen vader of moeder meE de
auto mee zorg dan voor een fietB of een' striPPenkaàrE. I{ij kunnen echt niet ieder:een
gaan brengen,
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.!.-àfbel1eir a1e Je nièÈ kan spelen is verplj-chLrop vrijdagavond tutEen 18.00 en 19.00
,'luurbii,dehoofdIeiderEhuiE.B61dusnietnaar'LENs.
.. 

"è""i.Éfàr, ào.. *,. altijd op LENS. Bij hoge uitzondering mag je rechtatreeka. Be1 dic
ooK wri j da§ayond .even door.
-- ,.,. I r l!::r..r..:,._: ;i'

Lt
'^l ': i ..1.:

traihingen^:gaan,.albi
kontributie beEalen

J
a
d daor. BeIIen naar LENS i

I{e verzoeken de ouderg om dit pu onel
':

an ook niet. nodig.
tse regelen.B.een muEE.

sd

sl

i^ i

BovengEaande . zaken zijn regelbieB die ons enorm.zouden kunnen helpen aIE EènminBte isdereen
ià rri g..t leven.. Wij-rekeie; óp.een iedere medewerking. Lukt het, dan hebben íÀ,ij-weer.waE
*..i tÍia -over om ahéere- zaken ïoor. jirlLie te regelen. Zijn er problèrnen/vragen FeoÍn.dan-,.-
f.ài.È"fÈ" "p met de hoofdleider of. korn-op maandagaiond eene lange oP. LENS.- Prater. kan lgrmeqg

, tí'i' r:'- :'r. ' .:'

f HDERSBIJEENKOMST ,rr» op maanciag 9 Eeprember vererachten we aIle leidere op

I-l f,gfS. Gewoori even wàt zaken' doo4iraten an afstemmen net elkaar. We hebben het in
!l öià!i.i-'àià"Iià"tl*l ,--- 2o.oq t/* z:-.oo uur alre leiderE van Bi"t/m F3=' i

- ] *'''21 .15 t/Ín 22.30 uur aIle leidere van À1 t/m Ds

Kan'je nieE be1 dan.even..af bij Harry,ter LÍnden (3616143)..., -:.,;:

twee

'-1

...'.
r.i

.; ,' . 
"!

en

, ;,. 1

t en ueÍU,l ?s

,.' .. .'... .", .',i.
LENS 81 du.. ,'' :
eereidwillige moedere(in de keuken) ,en-en-

, Ehouaiagbe íaderE, chauffeurs in otervloed,
6Erijdlustige Epelèra rond- een gcied gevulde
pickiickmanà. r,ÈNs B1 dur" viër gewonnen -.
wedEtriJden, Eegén vELo, S,Jc, soccer- en, .,
Quick aóye. ; één gElijÉepel '(,rod1n, EoyE],.'
en een EàreehE verloren wedetrijd Eegen. vre-:
denburch. r.ENs Bi du.. zeer Pittige EprinE--
tseetjee, poeitieapelletjee, combinatÍevormen
en- te vaak te veeL 'vergeten' ballen uaE de,
bo8jes halen. LBIS 81 dír', Spelere die zo..i
gedieven.met alIee meegedaan hebben, daE ik
íet .vee1 plezier een viij ruime Belektie- - -qroeD van 19 man qemaakt heb, uaarvan tqaalt
Épe1Ëre Bl qàan u-itmakèn.' r,ans 11 du!. Den-.
nie, met de:be6!a condiEie van de he16 ,,:

.groep,,én wès1ey, mec de màeete doel'punt:ti,.
iiin-..men aanvó-er-der,. aanvoerder van LBlg "

81-dur. Diane en tl"Is. heËËen voort.reffelíiL r
'- Éoodechappen gedaan en lneer dan voorEreffe-'

lijk gekóàkt, -waarbij er gelukkig 'nog vele )

helpeàde handen \Éijwillig uit.de mouwen
weràen geetoken. De.ouderE van IENS 81 Èu,9..

il -'' . seer4EGELTJEs 
-',-il.l'.'; 

;t., . - ,,. l-r ' ;, .: ,l ',r 
:

ook àlE.!,o(ro.a la'..z B.EuÍlrlltk 'vèc.t
rulnÈa voor v..reltg.'a. 8t zlJD ocàÈer qci :
or.àr caÀvoid,lgo rcgelttae.. Ea.a 'uttc,adoTílk I

ïoisoel< vtt oazc ka.zë os q àícrrgJr -È' Àou-
doa. àrz|.g zí:98-v7! uw uotz-719.,4!.;, 'i ,: ; 

.
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, LENS i\1 ^ +- ^ ' - Quick Boyi À1 '-' :-'. i
. LENS È1 ..: . ' ":' euick Boys. B2 .í;." ,

LENS c1 .j ' ' ;.' . :- , Quick Boyà p1 
" 

I .. r': '
LENS c2 'i -. '-l euick BoyE ca . ,

'Jodan BoY6 Dl -- LENS Dl . '. ' '.
;;à;; B;í;.ó, '- LENs D2 .'.. ::.:.. ..
RKÀW. D3 - . - LENS D3 . ..-. .-

,iiàw ó+ '. : ::à LENS D4 .'. I .":. '.

, RI(ÀVV D5 -- r,ENS D5 .' ..' . ' . ' ., .

, Jodàn BoYe E1 - - IJENS E1 . . :-'
:;;à; B;i; È3,':- LENs E2 ;'. .',::,..::'

.ródan Boy6 ES , ':- LENS E3 . . . ..' . ' .--

, ,Jodan. Boye F2 -. -. LBNS ..EI '.. - r :"- 'I'.-'Jàài" s"!" F4 '.- LENs F2..t. .:.' ' :

4

0
5
L
4
1
4
4
I
6

I
1

ÀIe de voorbereiding niót bedriéit,. wordt
diu aen fantastisch eeizoen, waarin 81 ml's-
eehien kane zieE op een 7e of 8e plaatB'Ee
eindiqen, zonder dèqradatie zorgen. À18 heE
a." oót nog erg gezóttig ti'ordt ' in en- buÍEe!
het ve1d, Éunnen epelera, ouderÉ,l llane ", ' --'
èrrii" én'ik. meer dàn tevreden zijn, tevreden
over LENS 81, dus ièderBen een lekker voeÈ-

r d!7a[àJ-If, qa.ch.tcvoB
t iÀ' otzo'btlcvatbus zozdr.g rooi 76.00 utti 

',

Ht'í Èoldc.u oot'.h.t roèbt voo, oE v.t!l'ga!'
!2,1 Ec kortaz, oÍ zolfe ta w!.igqr6Bl -' '' I

{ -. .:r r .1i ,.. d. r-d.}Ëro

baljaar.'l ! ! - l

RKAW D3 : IrBÍS D3 (2-6)
doori Guu6 v- Oort ' Sr. '

B 1! o6n prioa lcaloàgdl voorberel'díug

rip mËi appelmo'e6, een wateri§ röndje Àm- i
6Eèrdam, 

-ràde oortjee op de wa11en, en
pannenkoeken uiL eigèn keuken.

,t.r.;.,.,..,..."....
ob 31 auquBEuÈ bleek weer eenË, dat D3 een '

à',rràÉt"tí"nl.re aantrekkingskrache heeft oP

i Àn.iene van- buitenlandae orillne: zuidameri-
É,aaË", Fran", surinaams, IndiBch, Marokkaans

"" iui:.o.''u. zult zeggen een wereldelftal
à;". N; Ès het gekke-àat, ondanke het.feit
dau door, Eeveel, afwezige epelers.er epe-.
lere 'rqeleendt moeEten. worden,' er lnderdaad
."n ptÍ*. D3 team irl heÈ veld sEond'
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Na zea,reken geen wedstrijden waB het dan'
eindelijk veel. zo Ver. Onze eerEÈE rr,edgErijd
van dit nieuwe BeLzoen wa6 tegen RKÀVV. Met
een vernieuwd €Iftat, de keeper van heE sei-
zoen 95\'96 glng naar de c-klassè waar we hem
heel veel Euccea wensen. Deze werd vervangen
door een ware openbaring (Rièardo,B) .'Had
hij de voorgaande jaren aI bewezen dat hij
een zeer goede middenvelder cq EPite trae. nu
beweee hij daE hij aI een zeer goede en fa-
na!Íeke keeper ie. NieE ge vergeEen net al
een tweede prijE op zak. (keepere kamp)
Tweede nieuwe man in ons elftaL iE KaviEh B,
vorig jaar D.5 dit Eeizoen bij ons in het
èlfÈal. Ook hij heeft aL zijn waarde bewezen
door goed Eamen cq overepel, klaaee jongen'
De derde nieuvie man iB eon hele nieuwe in
onze vereniging Jimmy B. Nog nooit in ver-
enigingaverband gevoetbald volgenB ziJn va=
der. Zonde ,zonde en nog eens zonde. Deze
jongen io nu aI een genoegen om aan het werk
te zieh, en kan dug al1een maar groeien in,
het apelletje. Klaeee jongen. De reBE van
dit olftal zijn de zelfde spelers aIB Eei-
zoen 95\96, met. de zelfde waarde en kwali-
teÍten ïIs het vorige seizoen. DaE wil duE
zeqgen dat ook deze heren van zéèr grote
kla66e'zijn. De wedetrijd tegen RKÀW wae
een gelijÈwaardige wedBErijd Eot dat de :

Echeidr'eèhter zich erneè ging bemoeien. zelf
de leiders vàn RKAW waren het hier nieÈ mee
eenF, maar ja'zoals Èeleenó meer gebeurd
zijn er menàen bij die het riodíg vinden om
heL epelplezier var. 22 kinderan Ee verPes-
ten. tk -kan niec ardere zèggen'dat dit een
zéeï mieeelijke manler van doen iE. Ílaénsdag
noqen we Èeqén hec altijd BEerke LENS D5 en
dai hópen wé ook onze Ewee ontbrekende epe-

Good old orhan Ecoorde 2 x, KemaL, Volkan,
Thierry en carlo ieder 1 x. oP I EePÈenber
ging D3 op de ingeelagen weg voort. Met
overmachE werd het vELo-tournooi gewonnèn,
ondanke de blikgemgnelIe trangfer van carlo
(in die zin: D-3 kan nieE meer over hem be-
échlkken). Àangezien D-3 een doelpuntenfea-
tijn aanrichtte in ziJn 3 vrgdgtrijdèn kan ik
ge6n opgave geven van de doelpuntenmakere en
heL aantal geecoorde goaIe, vrant daE zou,
zoal6 hat zo fraai heeE, het beetek van dit
verslag Eebuiten gaan.- Ik ben benieuwd waÉ
dlt D-3 dit Eeizoen gaat pregteren, maar ik
heb daar weI een goed gevoel ower,

RKÀW rr3 - Í,BNs D{ (4-4) '"'-
door: Harry

F-teams nieuwà l
door: Ruud van Herp

moeilijk. Nu konden we merken daÈ eomnige
apeLerE nog een maatje Ee kJein zijn voor
het groEe werk.. Door vermoeidheid yan een
aanBal epelere werd déze parÈlj met 5-3 ver-
Ioren, .IongenE 2 partijen op 1 dag waE Eoch
letB te veeli toqh hebben ju11ie laEen zlen
wat katakEer is,
zaterdag mets 2 volledige F-Eèama vertrokken
we naar Gouda. onze:Fl gaf .radan Boy6 Fl
voetballea en wionnen makkelijk mèE 8-1. Een
mooie preaÈacie ale u.bedenkt dat er 3 echte
Fl-Bpelera lnllepen. 1 nJ.euweling. en de res.-
Eerende apelere epeelden vorig oeizoen bJ.J
F4 en 5. Onze F2 verloori hefaag.mst 4-1. Dlt
Eean bssEaat, m.u.v. 4 epelere uiÈ btjna "
nieuwelingen.. Uit dib oogpunt hebben deze '
boye zeer zeker nÍeÈ elecht geacteerd. ÀIe
dit tean op. elkaar ingeepeeld ie, kan menig
tegenEtander de mouwen opEtropen. Maar Pro-
beér even geduld tse oefenen, want a1le begin
ie moeilijk. Zondag hadden aIle F-teamo een
Eournooi. De behaalde reeulEaEen leeat u in
de volgende LENs-revue. ..,-

JongenB, doe allemaal je beeE. Dan komen de
re8ulEaEen vanzelf, - . ..:_.*

advrrunde

woen6daE Epeelde een F-combinatie 2 uitwed-
strijden. van GDÀ F2 werd met 9-0 geu,onnen.
A11e-goala werden geacoord door' Erik; -hij -

werd Àteede vrij voor.het doel gezeu door
Rodnev en Edwin. Edwin, onze keeper achoot
vaak àe bal over de hoofden van de tegen-
Btander heen. Rodney maakEe veelvuldige ac-
tier en gaf hele Et.iakke voogzetten. Manuel
en .feroen Iiepen heE vuur uiE hun voeEbal-
echoenen. Orhan en okan liepEn gebroedelljk
oD trets niddevèfd en MichaèI van Egmond had
eèn vrije ro1 (nog bedankt voor heE inval-
1en).' Tégen GDÀ FÍ hadden wij het behoorlijk

VOOR EEN

HYPOTHEEK

GA JE NAAH

DE

HYPOTHEKER
Zoveel mensen, zovsel hypotheken.,Als dnaÍhankplijk,

hypothe€kspecialist do€t do Hypotheker daaíom zaken met

.'i'"f"J""0Éïï',1,,""#ijiffi ix'J;iHil' lof, :

lffiJHlff ïff:itl3i,iÍ:ïl*i3ï.ir:lÏl fl .,gratis' De llgpotheker

Konlglnnegracbt 3 5G/hoak oavaatraat
2514 AC Den Haag

rér.:(070)352 11 88 faxr(070)364 13 93
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1E ddirmlen lDO

I . 29 augug.tus 1996

LENS

KONTRIBUTIE BETALINGALGEMEEN SEKRETARAAÍTERBEIN en XLUBGEBOUW

, 
' 

.,!)

BARKO : Ba.kommissis
mw R.P, Biuijetons, tol.t l17ol 397 S7 22

P.F. Grons
Rog6ntessolaan 49
2502 cN Don Haao

tel.: (070) 383 54 18

BE9A(I!E:
A.C.J. Miltonburg, tol.: (O7O) 321 32 85
c.J. Alring, t6l.: (o7o) 389 98 75

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
'G. K6mP6rman, rel.: lo174l 212602

§EgN§g-BZA-Glj
R. v.d. Hook, tol.: lol 82) 521353
H. Kooibnga, 1ol,: (o7o) 362 38'84

Sportoomplei'Esoamp l" _

Hongelolaan 60O
tel.: (o7o) s66 13 14

Seniorsn Zatordag
J.C- HaF, tol.: (O7O) 367 96 87

DAKO : damesaÍdolinq
mol. K. Muns. tol.: (O7O) 397 54 59

'JUKO : iouodsfdolino
PIA.M. v.d. steon, tol.: (O7O) 397 01 54

AKKO : Akkorfloodati€kommissie
W.J.M. Hèiinon, t6l.: (0701 346 1O 88

PosT-bsnk :

RABO-bank :

336711 '
129924229

SEKO : sonioronaÍdelinq
sonioron zond6g / zEal
w.J.M. Heijnen, tol,: (o7o) 346 I O 88
G.J. vEn dor Kleij..t€|.: (0174) 41 81 49

- '. ' E.V. Gans, t6l.: (O7O) 397 55 59 
"1

t-.

EKo : Ev6n6monlonkommissio
.* O, 'r"" Strl"", t.l, (O?O) SOt SZ Oti
! r., -i *
TRAINERS:
P..Boe, t6l.: (070) 368 03 62

k
WERK AAN DE LENS'WNKEL .

(zo veeL ts doen - zo r,rElntE ttjat)

De compeEit.ie komE met rasse schreden nadeibij wanE'over-Èwee weken §linkÈ het sEart-
sinóu'.zóaisatii1aworai-èrindevoorafgaanàeperiodedrukgespecureerdin},elke
=àmà""t.iiing- dè íerschillende elftallen Ín hec weekend van ? en 8 sepEernber heE veld'
zullen betreóen. . Voor de ,béste stuui-Zui' iS er dan ook veel werk aan.de winkel.

ook is he
net buiue
nu eenmaa

oosheid en onbegrip. t.IaaiQm va1 =lts nu'
egrijperÍ en soms ook niet'. zo lrerkt heE
heE spellet.je voetbal; - i,'.,- .:.",

eriode..'Er."is zq veel Ee doen en er i9'
zo weiniq ti'id. KorEóm voor hen is ervoor de trainer

ijd.van stress, teleur
elecEie ? Soms besÈ aI
eze voorbereidingsperi

s, Leiders ls dit een

uàet
ndes
I ind

stelling, b
1emaa1 te b
ode en bij
hecEische p

f
I

I
I VAN DE REDAKTIE

I*ver uw kop[i vóór maandag in :

- Redaktiebrlevenbrs, klubgelouw ' ,
- Hmgelolaan 981' 25tÍ4.GG Den Haag

Een''schfale' tsroosE is dat ze nieE al-
Ieen sEaan. ook voor de diverse kom-
misaies geldt. 'zo veel te doen - zo
weinig tijd' .

onzè BÀRKo-organisaÈie staaE nog niet
geheel op de rails en de JUKo kampE
met waE personele pxoblemen. De ter-
reinmeeaters .zijn nog druk in de vreer
om ons complex pico, bello in orde te
krijgen voór het begin van de competi-
Lie

ÀLs u Eoevallig benaderd
eordE om eeg.handje te hel-
pen aarze] dan niet en sEeek
de handen uit de mou$,en; er
is n.1. nog veeL werk
aan de r,ENs-winkel.

Ao LENSREVUE' -

uw reilahie
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wijzigingen tot maandagavond mogdijk !

IJIIERSÏE INLEVERTER,VUN XOPU :

maandag 20;fi) uur in hel klíbgebouw
wedstriidverslagen : zondag 16.fi) uur

e-Eail : amiltenb@riorldaccess.nl

FAX : .(o?o) tzl!2ts
(zater-, zon- en maandag t)

*

18.30 uur te bereiken

t-

Él maandas uiterliik



nieuws uit de bestuurskamer
'1\'

.Er .-,

samenstelling Bestuur
- '..i

VAN HONDERDCLUB
.,1.
li:
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
It'
Ii,t-
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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VOORZITTER :

J.G, Colpa
Tel. ; (O7O) 394 19 74

SEKRErARIS : -
P.F. Grons
Tol. r (O7o) 363 54 18

PENNINGMEESTER :
G.J. van dor Kloij
Tol.: (0174) 41 8t 49

LID íVICE-VOORZITTERI
W.J.M. Hoijnon
T€1. : (070) 346 10 88

LID: ,
, P.J,M. van den Steen

T6l. : (070) 397 0't 54

i.:" . I

,JJ J,r,rJ.r.l,, JJ,r,r,ru,rrJÀÀÀÀÀÀ;ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ,
een nieuwe start, een nieuw seizoen. ile i.
hebben zelfs beter gras dan de ÀmsEer_
damse ÀrenÀ. Het. IJENSbesEuur is aI eenEijd aan heE werk. De kanÈine is atnieuw. De jeugd heefE de schoenen uithet vet gehaald. De mannen van peter Boszijn al een hele Èijd aan het Erainen.DiE beEekent dat. Íre LENS weer een heelseizoen kunnen gaan ondersteunen. De
CLUB van HONDERD, weeE. u nog wel. Oh ja?

Nu, er ie enigszÍns een nieuwe opzet. j

.Door ervaring wijs geworden. Dezè posi_Eief ingestelde club van ',wijze" mènsengaaE-dit.nieuwe seizoen I,ENS op eed ón-. gelofel.ijke rnanier steunen.

IJ

rdvenende

Wat. betekenE aI dac nieuwe gedoà:
: - u kr-i_jgt een. eigen persoonlijke ,Club 

rvan Honderd, kaart;
- op een aanEal - nader Ee bèpaLen _

zondagen onEvangs! met.koffie en cake;'- deelnemers.besluiten gezamenlijk uater meÈ het geld bij LENS moeÈ íebeu_ _

reni
- veei oud-LBNSIeden zuIIen benaderà', gaan wordeni '

-- àet'de ,c1uË van Honderd,kr"=t cnÀtts
toegarig voor a1le EhuÍsweds Erij den van
LENS ,' - een corÍunis§ie wan de ,CIub van'.:. Honderd, met daarin de groÈe

. . LENS coryfee dhr . .,. Wil 1ems ; ,'- speciaLe acEiviEeiten.

Deze 'C1ub van Honderd, is Èoch. een leu_ke manier om op relatj-ef goedkope rvijàà
een sEeentje bij te dragen aan onze ta-vorieEe cl.ub IENS. wlj hopen uw inEeres_
se te hebben gewekt voor deze ,CLub van
Honderd..

Eoe hunb u deelneÍ€n? Eénmalige bijdragevan honderd gulden per seizoei. -

Hoe betalen? Store Í 10O,= ep het. giro_
nummer van IrENS 336211 o:v.w. ,CIub vanHonderd' of à konEant aan één van de.
commissieleden.

voor nadere inforÍnatie en inschrijvingkunt u t.erech-E bij de commissie vàn aË
_'CIub van.Ilonderd. . .,
; ;''

Namens de , CIub Van HoÉdeid. ,

Henk Hoppenbrouwers, tel
. ::.-.'. . ..i1 . '

' : -.-,...r.. + : ,' t. ti

VOOH EEN

HYPOTHEEK

GA JE NAAR

DE

HYPOTHEKER

,i
KonigLnnegrracht 3 6c/boèk ravastraat

2514 ÀC DéE Eaagtel: (070)362 11 88 fax: (070)364 13 93

- 2- 'do tttsnwue'

J

(070) "125 97 s9

Pas als hii uit het onorm€ aanbod de
hypotheek gevondsn hs€tt die bii u past,sluit
híj die ook aí. Zijn diensÉerlening is volledig
gratis. i I

I - .. -______._.
De flgpotheket

,



adr€Írak

Computercentrum ^-"

Fotokopieservice

, Hu ook: CANON digítale lotokopie
in kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6

rei,lozopssozoz
2544CW Den Haag

Fax (070)3295168

Uv,, verrcuwde aCres voor hel volledtg veru'Jerken van uiv marltngs

advertende ,BAR NIEUWS

{
BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 31 augusÈua

Henk en Joopopenen

10.00 uur

KEUKEN

sluiEen.

Nancy en Àngeligue

BIiISPRTNGERS GEVRÀÀGD III

. llarry Doutr, ..

ilenny de GrooE '
Carla Groos

Rina en Henk

ZOIIDÀG 1 sepÈerber

openen

10.00 uur

KEUKEN :

sLuiten

Tinus en Henk

Eric 
,en 

i.lancy

El en Peter
;..f'Henk en klna

t:
.ln,.

at

f,innengeulogen berichten

RING, RING......BEL, BEL..;.... (de telefoon)

Hets regenE een beetje en dan beginE het. De telefoon st.aat.
niet st.iI, De vraag .lui.dt sEeevast of de trainingen / $red-
strijden door gaan. Voor de vrijwilliger's en barmedewerkers
zijn deze telefoontjes (vooral de jeugd maakE zich hieraan schuldÍg - maar vlak de
senioren ook nieE uiE) een bron van ergenis I

voor wat. betref! de wedsÈrijden krijgt. men de eer van de twijfel, maar :

{
o trainingert

gaan ALTIJD door
dus bellen naar LENS is volstrekt overbodig .

'deLENSREVUE''3'
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Geen koPij ontvangen '

s
a RDe IO e

0-4
TJITSLA.GIEM.\.

r = ÀmsEe1 Cup

I,ENS 1 semper Àltius

WEDSTRIJDPROGRAMMA

za 31
rla 02
wo 04

aug
aeP
sep

12.00
20.30
19 ,30

EeÍ.íi; (oi..o)
rel. i (079)

. .,,:

.' .-' ; .lr. ' tràinen
.Erilinen

Éfainen/wédstrij d
{

à2.1-;9s: 4.9. ;"
362 85 59'',,,

BiJ afkèurlng ! traluen o!tr 12.00 uur ,/ ve4r1tàiit "rtàrt"" 
biJ niet koíen traiDeÍr tt r

AFSCHRIJVEN

@

IIITSLAGEN

-. Í,ENS 1

-'- LENS 2 i
: wrppolPrn t .'

-GDS2
-.LENS 1 t* 1 .' .'- 

QUrCk STEPS 2
- QUÍNTUS 5

- ourNl'US 6
- LENS coÍnb.: C :

Fred Í,anceI
cerard Sinke

a
e

adv.!tscaÈLo

TBMPO
oLrvEO 2'. -
I,ENS 1*I
I,ENS 2
DWo 1 i.-'.
I,ENS 2 T
LENS cornb. À
LENS comb. B

QUINTUS 8--

I
0
3
I
0
4
2
7

10
-4

L
,
3

5
4

.3

* = Àmste1 CUP

-4-'deLENSREVUE'

)

'li!"Íií!*'fuffi
Zlakwe*l 27
2544 EC Den Haag
Tel.: O70'1663 t 34
Íaí,| 070-167519l

ZoeÍcrmeer
Tel.t O79'76tO2ll

rr = Dwo-t.ournooi

t



,-.t
,t '.+.

+WEDSTRIJ.DPROGRAMMA

-..-:. Í
do 29 Bug L9.00 IJENS 2,/3 -.r .DEI,I HoORN 3 . J..
zo 7.

. 
seP . ..

14.00
11.00
14.00
1r..00
11.00
11. 00

n.n.b.
OI,IVEO 3
BMT I
BMT 2
TENS 6
LENS 8

IJENS 1
],ENS 2
I.ENS 4
IJENS 5
IJENS 7
LENS 9

Àmst.e] Cup '

: Àrnstel Cup k '.;

.. 2

dt

do

zo

3 Bep

5 sep

8 Eep

OPSTELLINGEN

I,E§S 4

IJENS 5

20.30 í{rK 1 - IJENS seLect.le conÈi;atie
18.30 ÀDo D.H-i '.'-..- I,ENS 2 -' ': - *".ui,àrp

. ., §EÀRT CODíPETTTTE 7996 / LggT

.TRAININGEN NIET GESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAG 20.45 uur

-1.

M
\T

,I

,8.
M.

i r l- . - _'

Àmmerlaan, ,I. Buite]àar,'c. de craaf , 'À. de croot.,
Mo1le-man, R. -van Oven, À. Treuren, f . warmer:fró.rà.,;van Wijngaarden, J. ZouEenaiit, u. r,lof

Disseldorp, ' w. Kouwenhöven, ,.T. IJaEers,vierling, [Í. Heijnen, p. sènuften, n.

Koning,
Bekker,

F ,1. Co1pa, H. DieEz,
Keus, L. Reesínk, M.

F. Schuurman,
Reuver

LENS 6 R. uiE den BufEen, r. sekeriÀ.'À. zuppeli,M. Groenewold, M. cuth, .r. Verstrateà; F.C, Ozturk. À. OzEurk, M. perlot

G. Goosen, P. Heijnen, B. HoIt, e.R. Scholten, c. v.d. Ve1de, L. v.d

M. Van Bal legooien,
van «nijff, E. van Knijff,

l-

LEÀIS 7 van Noort, À. Bilderbeek. L.veIde, J. Heyink,,J. Rozema
EndI ich.

LENS 8

I,ENS 9

. E1sing, M. r.nàps,

. v.d. Boogaardt, F

.À. Mahad '!
Lensink, À. van Zon

SenLoren zondag

w6de tr4 datag Í

R

J

P

lr'

c..r,ipman,"J. Muns, R. v.d. BoogaardE,. StJ.rakus,.2. Gungor, À. Egal, E. EImi Hassari,

koD.EaktparEoon r WiI Eeijnen
G€rard v.d. Kloij -

! EelE Vlerli.nS -

adyertentie

Tè
Te
Te

1.: (070) 3
1. r (0174)
Lr 05 54 6

46 10 88
41 81 49
73Ls4

,,1
s,,v D,M E t J E R .ZON W E',R t N G

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG Tel; 323 35 62

",_í:

'deLENSREVUE'-5-
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DAMES Voetbal Nie

T R A I N I N G : vrijdagavond van 18.75 uuÍ tot 19.30 uur

A F S C H R lJ V E N : ., Kristel Muns tel. : IOTO) 397 5459 "

UITSLAG(EN) : LENS 1

dahtm

SCHEVEN]NGEN 2

WEDSTRIJDPROGRAMMA.

Schevingen niet. genoeg spelers

thrti§ tri, sahcidsraehtar " ' veld

zo 1 6ep 14.30 IJENS 1 - Vredenburch

. ii i,:. .-'-. .: .,,'. ."- l . ! -i i

DE DOORGEEF PEN

veïzamelen 13.30 uur

J

2

I

Àfgelopen seizoen is door de dames zelf deze ,pen, gelnEroduceefd. Í,tij
van de redaktie nemen aan daE men dit seizoen hieïmee doorgaaE. en.onder
het mcitto 'A7s eÍ één schaap.over de dam is .......,, zullén wij danook
de spiEs afbijuen. i ' . '

via een telefoontje kreeg één van ons de mededeling daÈ de kopy van LENS-revue nr 1,
herhaalc diende te worden in nr 2. vreemd, want'naEuurlijk wi,éL iedereen de Erainings-
Eijd,.en de.lokaEie waarop dit. plaaEs vindE. Was er echt geen nieuws ? wij dachten vàn
weI ': jullie keepster (Mariska). begint. het nieuwe seizoen niet zo best.

. t- .'

zij heefE ï,1. hua, enkel dusdanlg gekneusd'dai èr van trainen, laat sEaan s
{geinÈje MarÍs !

p
)

elen -
)zij doorsprake is.

het ]even.
Dik ingetapt loopt (of moeten we zeggen strompelt
Mariska beterschap !!!

',' 1,'. :t .,

^VAN HET JEUGDFRONT

De poule-indeLing waax ons damesteam in gaaÈ uitkomen is 6e KLÀSSE B en de EegensEan-.,
ders zijn SchevenLdgen, S v. DSo, Blaurv ztdart en Bernardug'. volgens ons een ÉijzonAei
zware poule en heE. zal weeL van jullie inzet. vergen om eï een goed seizoen van te
maken. Maar wij a1s 'voeÈballeken, hebben daar heE volste vert.iouwen in.
Ter voorbereÍding voor- de nieuwe compeEit.ie werden.r'cr.L (loodÀare-zware ??!!)
trainingen afgewerkE en zou er afgelopen zondag vriendschappel ij k gespeeld worden tegen
de dames van Scheveningen. Helaas kon Schev. nieÈ genoeg dames op de Èeen breÍgen en
gingen juIlie a1s aLEernaEief gezellig Erainen in de duinen. _;..i....... .( r-....

DiE was het.wan'oíàé kànE, 'rÀ,ie neemt.. voigende v,eek de pen t.er.hand .....?- 
"{ ''

de redakcie

t rr lí@
. -1'Í r

4
ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en., . :- " . .' i
HooÍdleideÍ e in'B'jeugd: Pàul van den'Siéen, Chàpinitraat 1O'3, 2551 SV Deni Haag, tel. 397:01 5

Hoofdleider
i
Hoofdleider

C-jeugd: Ruud Vereecken .

... - i {.-leleÍoon,391 04.89 .1 ,.'
E-jeugd: Leo Straub

, .telefoon: 06 54 64'57 57

. Harry ter Linden. : ' .-
telefoon:r06 -52 706 156 .
Ruud van Herp. . .. '
telefoon: 367 98 58

Hoofdleider D-jeugd:
i ,,í.;.

!-j*q1'

- 6 - 'ae uusnevug

Hoofdleider



Aíbellen voor de wedstriiden: zo snol mog6lïk, doch uiterlijk de avond voor de W€dstÍijd :

. . tussen 18.0o en 19.0o uuÍ, bij de desbetreffende hoofdleider.
ln uitirste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, retsfoon 366 1 3 14

(zaterdags vanaf 08,0o uur en doordeweeks + 30 minuten, en niet eerder, voor venameltijd)

Afbellen trainingan: { 45 minuten voor aanvang van d'e training. alleen op LENS, telefoon 366 13 l4
Vraoen/oroblemen : bel in eeÍste instantie de hoofdieider op!

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

elítal aenveno Jedarrailàntlat ttit/rhrri§ weldltarcin LENS

À1

c3
c4

D 3-.

D4

D5

E5

F

F2

F3

t2 .30
19.00
14.30
14.30

thuis
thuis
Ehuis
Èhuis

thuis
uit

thuis
uic

Èhuis
uit

thui s

'uit:
uit
uiE
uiE
uit
uit
uiE
uit.

thuIs
uiÈ

Èhui s

uit
uits
.uit
uit
uiE
ult
uit

t,huis
uit.

thui s
uit

31 aug
02 sep

31 aug
02 sep
31 aug
3L aug

14.30 Ouick Boys A2
19.00 Q'uick SEePs A1

thuis
Ehuis

13.30
18.00

1.1.30
18.00
13 .45
L3 .45

2
3

3
3

V

v

v

)

B1

B2
B3

QriÍck Boys 82
Quick Steps 81
LENS 83
'LENS 82 . .

Quick Boys C1
GDÀ C2 .....
ouick Boys C3
QUflirTUS - tournooi
],ENS C4
PEC Den Haag C1
LENS C3

Jodan Boys D1 .
,Jodan Boys D2
VEIJO-tournooi
RKSVM D].
RKAW D3 .
VELO-tournooi
PEC Den Haag D1
RKÀW D4 ,.
],ENS D5
RKAW D5
IENS D4

,Jodan Boys E]. .
VELO-tournooi
Jodan Boys E3 :
QUIMruS -tournooi
ilodan Boys E5
VELO- Eournooi
PEC Den Haag EL
I,ENS E5
VELO-tournooi .
I,ENS E4
VELO-Eournooi

,Jodan Boys F2
QUINTT S- tournooi
alodan Boys F4
VELO-tournooi
HMSH F1
VELO-tournooÍ

v2...
. Madesteijn

v3
, KwinEsheul
.. v2...
1.Me1is Stokelaan. v3

zie rout.ebeschrijving
zie rouEebeschri jving

Noordweg
MonsEer...

Kas Eelenring/Í,' dam
NoordvJeg

Melis Stokelaan
KasÈelenring,/r,' damv2 - - -.
KasEelenring,/rJ' dam

v 2 . ...

zie rouÈebeschrij ving
. . Nooïdweg

zie rouLebeschri j ving
. KwintsheuL .. ,

SporE.laan\couda .
Noordereg

- Melis SEokelaanv2 -...
Noordwegv2,...
Noordweg

c1

D1.
D2-.

auEo
auto
auEo
auEo

31 aug
20 aug
31 aug
01 sep
31 aug
02 sep
31 aug

3L
3t

aug
aug
sep
sep
aug
sep

aug
sep
aug
sep

aug
sep
aug
sep
aug
sep
sep
aug
sep
aug
sep

01
04
31
01
04
31
04
31
04

31
01
04
31
01
3l
01

11.00
18.30
12.30
13.30
10.30
r,9.00
10.30

10.00
r7 .30
11.30
12.30
09 .45
18.00
09.45

09.45

(auEo)

(auto)

(auro) I,
(auEo)
(auEo)'
(auto)
(auEp)
(auEo)

(auro)

_(auÈo)

(auto)
(auEo

(auto)

(auto)

(auto)
(auto)
(auto)
(auto)
(auto)
( auto)

10.00
10.00
10.45
19.00
12.15
10 .45
17.00
11 .00
17.15
10.45
17.L5

08.30
08.30
09.45
77 .45
11.00
09 .45
16.00
09.30
16.30
09.30
15'. 3 0

E1

Éi

31
U1
31
01

10.00
10.45
10.00
1,0.00
r0.00
10 .45
17.00
09.30
10 .45
09.30
10.45

08.30
09 .45
08.30
09.00
08.30
09.45
-tb.15
09.00
09 .45
09.00
09 .45

1
o1
31.
01
o4
01

au9
sep
aug
sep
sep
aep

11.15
r.0.00
11.15
10.45
18.30
10.45

uiÈ
uit
uiÈ
uiE
uit
uiE

.00

.45

.45

.30

.45

zLe

zLe

rout ebeschrij ving
. Kwint.sheul
routebeschrijwing
. Noordweg
Vrederustlaan
. Noordweg

09
09
09
r7
09

ROUTEBESCHRTJVTNG JODAN BOYS ,,,,, zaEerdas gaan een ó=oót aantal teams naar
Jodan Boys in Gouda. We rekenen op voldoende vervoer. Leiders stem even met elkaar af
en ga niet. zo maar sreg. Samen uit, samen thuis is ons advies. De route gaat als volgÈr
Neem de gróte weg Den Haag rÍchting UÈrecht.. Neem de afslag MoordrechE. Einde afslag
recht.saf over de spoorbaan. weg volgen en links aanhouden. Bij rotonde rechEdoor. Bij '
brug de sluis over en weg.vervolgen. Langs.'Unilever sreer de weg vervolgen. Na brug '
Iinks naar beneden aanhouden en dus niet de dijk oprijden. DÍt is de sporÈIaan.
Dooffijden en na sporE.hal Springers ligE Jodan Boys in sportpark Oostersrei.

'de LENSREVUE. 7-



BIJZONDERHEDEN,

aannezig van de jeugdkomniEgie op zatèrdag 31 aUguÉEuE
)-,

, . p, v.d. SEeen en Lr. TaaIlees onderEtaande kopy éenE goed door.

- kanbribuEiè - achLer6tand over vorig Eeizoen dan niet trainen/voeEballen. Eot daE a11eg betaald ie. r

vragen/opmerkingen neem d"., 'r-"ror.d,ol kontakc'oi..r a. r,oorai.iaà.. ,o. 
-jrr'i;."." j

18'00_en 19.00 uur. Nu gaar vaak de-telefoon no| na 22,00 uur. oic iE-ÀàrrÈ-ni;;-;;"'bedoeling.

op'Èellingen À1, El, C1, C2, D1, D2, EL en eZ i.rorde; door de íi"inàfe geiegeld na delaatste training. Voor de overige opscellingen zíe kopy hierondei,

Q

IIIPSIELL/NGEN 82,83,c3 EN c4 ,,r,, in overres ner de lrainere/reiders zulren we ,

\4:'Ë,f"iiï3"4_3i_ï:ï-gËiï"r,Ë ;:u:ir#nE,ï;u:ïii:,Ë'.:':lïl'fil.,;ïï";i:,'f,i"'3í33;"1
LENs-tenue. ÀI1een FRBE Rrcf, sPoRf op de Í{èimaiecraat veikoopt trit oriqiÉf e IJENs-tenue enEegenwoordigookLENs-kou6enmeÈhetI,ENs-Iogaerin!!l'...',.

IEiIS P2 6n E3: ÈpeIen een onderlinge vredgtrijd. W
À.Àzahroun, F.Benali, R.v.Beurden, À.B1om, K:Boua
M.Faulon, K.f1iev. o.Lagadeau, K.M,hamdi, R.Mulde
.I.Ve1derna, T.Yildirim en V.yildirim. Àanvulting v

e
1i
t,
ia

lEllg !3 6a C4: spelen een onderlinge !.redsErijd. We verwachten: O.ÀraE,A.er BouEtati, w.de Bruln, F.Daamen, o.Dumanl z.Elboujamai, v.v.a.èÀà!r, D.HooB, r{..fabbar,'f .,Jahangir, S,de Jong, ï'.Kamouni, U.Ki1ic, R;Kipp, R.àe Klerck, F. Kuik, ' 
W.l,tolorËi.,R.Nandperaad, J.Pronk, o.Rae-i_Be, -N.Rampone, tt.RèÉep, M.niedewaÍd,' C.icÉ.its,.H.v:à.spi-"g.f,J,TaaI, M.Tut, D,Vermaat en M.v.d,VoorÈ

fiesrruuruaeu Da. D4, Dg, Es, E4. 85, Fr, F2 EN Fg >>>>> in overles rne. een aanEal
\r;::iï:"niïk];'*ï"1;!1";":: ;:::::'f,$;:":pstetringen 

gerormeerd' De komerde lieek

III DEZE OFSTEÍJIJINGBI ZIJN DÀN OOR NOG }TIET DEIINITIBF lt]!t .'.

verwachEen I R, Àg'yeman,
, F.Elkadiri, M. EEEiad,
H.Sahin, N.Slliakus,
Fred Grene.

+ + + + + +++++++++++++++++++++++ +++ ++++++++++ ++ ++ ++++++++++++++++++ ++++++++ ..

ZOBGEN ÀTIJB SPEÍ'ERS VÀII D3,D4 EN D5 VOOR EI'N ETGEN I,ENSSSIRT llttttt
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++* , - ,

' K.Àkay, O.Àtdemir, V.Berberoglu, C.v.d.Llnden, T.LioCard,_c.v.Oort,i p. nefie-.,aier, J.Poncin, R. Sardj oeperàad, .I.Schi1d,. D.Terroneg, E.Terrones.'
Leidera: R.Liotard en c. v. Oort :

R.Bakker, M.Borst, À.'el- Bouegati, M.BouEier, J,da Cósca,' D.de Jong, :M.ter Linden, c.RijkerB, s,schrijver, R,spieBËenB, .
Leider: H. ter Linden.

S.e1 Àyadi, À.Bada1, B.Badri, s.Durak, K.Fa1oun, M.c"Id.r."rr, B,Groenveld,
M.Guerrero, S.Kal,icharan, R.Keraten, T,Leid6man, M. Letch, \T.OEterepooï,
À,RaEtanBingh, S.Sam1a1, R.§oeeilo, R.StaaE, A.Vaku, Iit. Vrour,renveldei, B.yiImaz.

MochEen- er_opmerkíngen van- epelers/ouders zijn over deze opeLellingen neem dan kontakt opmet de hoofdreider. .wij zullen zien of we dan nog iet.E moeËen doén-aan onderBtaandeopstelLingen. onÉ uiÈgangepunt ie echter om zo mIn mogetijk in de teame te echui;;n, maar
Eom6 ontkomen,wij daar ook niet aan. IIet Eprgekt voor-zicÉ daE Ds nog wat epelers gàaEleveren aan D3 en D4 en dat F1 nog aange\ruId moet worden. ook dat. zuÍIen we- de koménde weekgaan bekijken. Kijk voorlopig dus EÈeeds goed in dè LENs-revue in welk team jà .tà.f- ---
opgesÈe).d. Sel bi] Er.rÍ j f eI de hoofdleider op.

I,ENS D3 r

IJENE D4. K.Bada1,
M. Kuik,

I,E{g D5 !

LèiderE: . Guerrero en R. Ra taneingh

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++i****aaaa*a*****a
ZORCBN ÀIJJE SPEIJERS VÀI{ D3,D4 EN D5 VOOR HI'N EIGEN IJENSSEIRT t,ttIIII

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++i+i++++iï+ '

IrENS E3: M.Àbargi, c.Chamman, R.Duyndam, N.E66iad, R.RaeÈa, O.Ural, R.de t{it. en y.yanik.
,' Lei

IIBNS E4 :
, ' ' " :,

M.v.Egmond, N, gou!,reling, S. v. d. Kruk,
V.RamauÈar en L. Straub.

i. r,i.., À. r,oitargosain, w.,rr.d.t',t""",

- 8 - ae LENSREwE'

Leider: L. Stsraub



IJENS E5 :

Í.ENS E1s

I,ENS tr2 :

H

" V.Badri, W.BriEtijn, R.v.d.Broek. M.Bruystens,
À . Prahladsingh en L,Sahin,
R.v.Hèrp, E.Rombaut, À.Thoha Macheun, f .Yonyul

K.llendrikEen, M. eI Mahi,' Leider: ?
(aanvrilling via de hoófdleider) .

f,eider: R.v. Herp

V.Dagli, O.Gogta6 ,O.cogtas, S.do Haan,
E.v,d.Spek, R,Sookhoo, 0. de ZwaïE.

U.Kuzu, O,Oredein, M. Pengel,
. Leider: s.Oeter6pqor.

LENS F3 rT.Demir, S, cungor,
en V. Tarba.

D.Heeneman, .7.*remi1, C. Michalol iako8, J.v.Osch, R.Rocha. M, sEraub
Leider: ?

ET VELO' EN AUNTUSTOERNOOI >>>>> op zondag 1 septenber organiseren zowel velo
als QuinÈuE een toernooi qraaraan diveree LENs-tean6 nee doen È.w:

QI'INTUS I

- LENS C2 epeelt
- IENS E2 epeel t.

het. afgelopen.
- LENS F1 EpeeLE

tegen
Eegen

teEen

RVC,Westlandia,H.v.Holland en Quineue. Binde:1?.00 uur.
Quintug, Weetlandia, Verburch èn Excelgior '20. Om 12.30 uur

GDÀ, Weatiandia, Schipluiden en QuintuE. Einde om 12.30 uur..

fB

VELO r

LENS E- eelektie
LENS Dl selektie
LENS 81, 82 en 83
D-E- en F- keepergÈraining
C-keeperstraining
LENS A1
A: en B-keeperBtraining

- LENS
- LENS. LENS
- ],ENS
- LENS. I,ENS
- I,ENS
- I.ENS

ï

D2
D3
E1
E3
E4
E5
F2
F3

speelÈ
6peé1È
6peelt
6pee1t
Epeelt
6peelt
EpeelE
BpeelE

tegen
t.egen
Legen
Eegen
tegen
tegen
tegen
Cegen

Velo,Quick SEeps en ZoeEermeèr. Einde: 13,00 uur.
VeIo D4 en DS en tlegElandia, Einde: 13.00 uur.
Velo,Quick Sbepa.en GDÀ. Einde: 13.00 uur.
Velo,Quick Step6 en cDÀ. Einde: 13.00 uur.
VeIo,Quick SEeps en cDA. Einde: 13.00 uur.
Velo,WesÈlandia en Zoet.ermeer. Einde: 13.00 uur.
Velo,Quick StepE en cDÀ. Einde: 13.00 uur.
Velo,Quick Steps en Westlandia. Einde: 13.00 uur.

onn
alci
geld

RAININGSSCHEMA JEUGD SEIZOEN 1996/1997i >>>>> met insans van vorise week
trainen aIle jeugdgroepen weer. Kon allemaal zoveel mogelijk Erainen. DiÈ hoort imnexs
bij een goede voorbereiding, Een verzoek van de medewerk(6t) ere achEer de bar'van LENS

iet meer te bellen naar LENS neE de vraag of de trainingen doorgaan. Deze gaan immersjd door. Neem alt.ijd eport- en voeEbalschoenen mee. veel plezier en zonder Eegenbericht
èn ondereÈaande erainingslijden voor de jeugd: ii

15.45
16 .45
L8.00
18.00
18 .30
19 .15
19.15

-' 18. OO
- 18.00
- 19 .15
- 19.00
- 19.30
- 20.30
- 20.15

I(aandag:

, 19.30

. DoEdoldàg:

vrÍJ d.g !

16.00
1?.15
19.30
19.30
r,9 :',0 o

21. 00 uur. LENS À1

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DLEadag, ????? LENS D1 en D2-eelektie (via Reno)
18.00 - 19.15 uur LENS C1 en C2-selekEie

wo6Dadagr 14.00 - 15.00 uur LENS F-klasserE
15.00
x6.00
17 .15
18.00
18.00

uur LENS 83,84 en E5
uur IJENS E- selekt.ie
uur LENS D3.D4 en D5
uur LENS 81,82 en B3
uur KeeperECraining ÀL,Bl,C1,Dl en E1

16 .45
18.00

18.00 uur LENS Dl en D2-aelektie
19.15 uur LENS C1 en c2-s1ekÈie

16.45 - 18.00 uur LENS C3 en C4
16.45 - 18.00 uur LENS C1
18.00 - 19..00 uur LENS À1

Bij welke groep je hoorts Ee trainen gtond in de JONG LENS maar ook in de eerEte IENSrevue
vermeld. Kijk er eene in. Heb. je desondankc toch nog vragen bel dan 'a-avondÉ naar de
hoofdlelder toe. r'i -

L IEUWE HOOFDLEIDERS >>>>> sindB dezé week hebben zowel de E- a16 de F-jeugd een
l! nieuwe hoofdleider. voor de meeete spelere/oudere zijn het. echEer geen onbekenden. Leo

-Straub 

ig vanaf heden hoofdleider van de E-jeugd en Ruud van Herp van de F-j.eugd. In
de beginfaee krijgen ze nog de nodige ondersteuning vaR Xuud en Harry.
De ouders en de leidere moeben vanaf nu echte! kontakt gaan zoeken meE de nieuwe hogfdlei-
der. Leo en Ruud, veel plezier in jullie nieuwe Eaak. . ...

ders van de mm1E61eI1e hoofdle

'daLENSREWE'\9'



À-klesaora: M,sarikaya - E-lcla.r.rs:
kIaBE6r6r À,eI BouEtatsi - E-k1.'stéE!:

P

A

ASFOTO TNLEVEREN >r'>> ondersiàande Bièlers moeÈen nit Enel een pa,foEo met hun

naam achEer op ÍnLeveren bij Paul v.d.Steenr . , , t ':
K.Bouati en F.Elkadíri - c-k1aasó!6: z.Elboujamai D-

G, chanman - F-klaeserer M.sEraub. r .:."

De pasfoto ie nodig voor heE aanmaken van èen nieuw konpecitsièkaart i e . Geen kaarEje becekent
nieL apelen in de konPeEitie. snel regelen nu due.

TTENTIE OUDERS >>>>> nogmaala verzoèken wij onderetaande oudere om z,e.m. Ee bellen
naar Paul v.d.Sceen (070-39?0154) :

- B.Badri, v.Badri, B.BekEaE, T.Demir,
gLr, o.Iragadeau, N'Malouki, D. ?oLga,

UITSLAGEN

rori.rr, ' s . Durak, "lq. èelderman, r.;^fra'ri-
aku en T.Yildirim. ,- '.

\r. D
À.v

uit-'en ueÍslag'en
ook afgelopen week werd er lreer gevoeÈbald door onze jeugd.
HeÈ valt nog nieU mee om tseama kompleets het veld in tse
krijgen. De vakanties zijn immero nog nieÈ afgefopen. Een
aanÈil wedstrijden zijn alan ook niets doorgegaan.

Niet aIleen LENS kampt meE deze problemen. ook bi
verhalen. Toch weÈen wij daÈ er meer lrENs-ers thu
len is ons echter een raadsel ????

j andere verenigingen horen wij dezelfde
is zijn. waarom zij niets komen trainen/voeEbal -

een die thuis. iE nu ook naar de trainingen/s,edetsrij den gaab komen zodaE wij dr

amensÈellen. Op- ? 6epte[Èer BEarE imners de kornpetitie aI. ook a.s. weekend
jeugdtseamB van r,ENs gevoebbald, sommige ceam6 spelen zelfE oP zaterdag en oP
ijn-er ook noEl een groot aantel avondwedotrij den gepLand in de week erna.

I{ij hopen dats ieder
tseams kurnen gaan s
wordÈ er door alle
zondag. Bovendien z

Kljk goed in deze lJENs-revue en koln allemaal op tijd op de verzamelEijden naar LENS. Bij vragen
be1 dan naar de'hoofdleider coe. Doe dit irel bij voorkeur 's-avonds tussen 18.00 en 19.00 uur en
zeker niet meer na 22.00 uur.

advenende

I,ENS À1 T

Soccer Boys BI
LENS 81
LENS C1
soccer Boys C2
Soccer Boy6 D1
Lakwa D1
soccer Boye D2
Lakwa E1
Lakwa
Lak',Ja

'=ge a

Jordan Boys À1
LENS B].
Jordan Boy6 81
Rijnb. Boy6 c1
LENS C2
LENS D].
LENS D1
IJENS D2
IJENS E1
I,ENS E2
LENS F-comb.

m. onPeer

VERSLAGEN
Laakkr,raEclcr P1 - IJENSI P-co!ÈíaaËi6 (3-3)
door R. v, Hèrp (leider F1)

op de 1e Eraining van diE Eeizoen werden 14
epelere uitgenodigd om op zaterdag een wede- -trijdje te Bpelen tegen Lakwa, Op de bewuete '

zaÈerdagochtend kwamen I spelers op LENS.
DiL iB naEuurliJk geen goed Eeken, 6 epelerB
niet aar$rezigÍ.
Zodoende wa6 LENS genoodzaakt om 1 team op
te éteLlen. Deze jongeng werklen hard en li-
eEen zien hoe het weI moeE. Hoewe1 Lakwa
veel Eterker was dan onze combinatia, wigÈen
wij een 3-1 achEerËEand om Ee buigen naar
een gelijkepel. DaÈ was gezien de om6Èandig-"
heden een perfecte uiEalag, '
one team beeEond uit ': EdwÍn (keeper) - Rod-
ney (aanvoerder) - Erlk (EpiEB) - okan,
Oran, Manuel (3 nieuwe epelere), ileroen en
volkan,

U vindt bij ons
een pnma
ingespeeld
team

Rabobank
Den Haag en Omgeving ,

Jongèng jullie hebben een frieee parEij
vogEbal Iaten zieni wij kunnen trotss' zijn opjulIie.

ak

E2
F1
§ta

1
3

1
1
2
1
1
2
1
3

1

0
0
2
2
5
3
6

4
4

- fO - ue uusmwg



DE LENSREVUE

wukblad van de voàtbalveteniging LENS

70e jaaryang, nunmer : 2

22 augustus 1996 opgericht
1t deember 1920

LENS

TERREIN 6n l(LUBGEBOUW ALGEMEEN SEKBEÍABIAAT I(ONTRIBUTIE BETALING

Sponcomplex "Escamp l"
Hongelolaan 600
tol.: (O7O) 366 13 14

P.F. GÍ6ns
Reg6ntoÉselaan 49
2562 cN Don Haag

tol:: (070) 363 54 l8

POST-bank :

RABO.bank ;

33871 I i .

129924229

SEKO : s€nioÍenEÍdolinq BEqAEIIE:
A,C.J. MiltenbuÍg, t6l.: {070) 321 32 85
C.J. Alting, t€1.: (O7O) 389 98 75

CAB{9i-Ee4@i§4s
mw R.P, Bruiisrons, tel.: (070) 397 97 22SonioÍon zoMag / zaal

W.J.M. Heiinen. tel.: (O70) 346 1O 88
G.J. van dor Kloij, tol.: (0174) 41 81 49 AKKO : AkkommodatiokomnÍssio

w.J.M. Hoijnon, tol.: (070) 346 rO 88

EKo : Even6msntenkommisslo
mw D. van slri6n. tol.: (070) 361 52 Og

Sonioron Zatetdag
J.C. HEm, t6l.r (O7O) 367 96 87

SEKRETARIAAT TOTO/LOTTO
G. KEmpoÍman, t6l,: l0174l 212602 .

OAKO : dam6sàíd6lino
mei. K. Mune, tal.: (O7O) 392.54 59

SPONSORZAKEN:
R. v.d. Hook, tol.: (01821 521353
H. Kooyenga, tel.r loTo) 352 38 84 TRAINERS:

P, Bos, rot.: (0701 368 03 62
E.V. G6ns, tol.; (o7ol 397 55 59JUKO : iouodaídBlino :

B.J.M. v.d. Sroon, tol.: {O7O) -397 01 54
.P

EVEN NIET AAry VOETBAL DENKEN
(de accu opladeu)

HeE is aflossing wari de wachE; deze jongen mag weer achEer de LENS-PC plaatsnemen om
diÈ 2e nummer van de LENS-revue in elkaar te knutslen. HeE is voorbij - mijn beurt. is
geweesE. en mijn compaan 'in heE kwaad' rijalE op diE moment met zijn gezin in een volge-
pakE.e auto meE dito aanhanger waarschijnlljk over 's-herenwegen richt.ing 'E Haagje.

Itoe noemt men 'àet op vakantíe graaÍi' ook alweer zo neÈjes ? O}r., ja 'de accu opTaden' en
daar bedoelt men naEuurlijk mee even lekker uit de sleur, nieuwe krachten opdoen en
vooral even nieÈ aan voeLbal denken. Maar is dat wel zo .....????

Onwiltekeurig dwalen mijn gedachEen af naar de vakanEie, welke net achEer.de rug is,
naar de camping in DuiEsland,. vraar wij gepoogd hebben de accu èp Ee 1aden. -.

À1 bij binnenkomsÈ zagen wij heE
DuíEsland is 'wieder EK-meister'
het debacle van.oranje zeEÈen we
schuchEer de EenE op. .

al:
en na
waE., UAN DE REDAKTIE

', 
Lcver uw kopii vóór maandag ln : .

\
- Redaktiebrievenbus, ldubgebouw
- Hengelolaan gEl, 254/ GG Den Ilaag

wiizlgiogen tot maandagavond mogdUk !

TJIITR§IE INLEVERTERMUN KOPU :

maandag 20.fl) uur ln het klubgebouw
wedstrijdverslagen : zondag 16.fi) uur -

e-mail : amiltenb@r?orlàccess.nl

FAX : (o7o) 321 32 85
' (zaltt-, zon- m rnaandag +)

onze duitee campingrvrienden verwelko-
men ons hartelijk en voor daE we heE
in de gaten hebben zijn we in een dis-
cussie verzeilÈ, geraakL over ,.. , . .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

ja wel, voeEbal.

Even nieL aan voetbal denken I

fk loop over het. campingEerreln en
lees de aanplakbi.l j etlen van de
campingevenemenEèncommiss ie .

.Ie kan Je öpgeyen voor voetbal en in
tournooivorm beipalen wie er van de
campingteams de sportieve sErijd mag
aanbinden Eegen de plaaEslijke club
S.v. Rint.eln.IL-- -----'-gp-n:rl$g-glle!U k tot 1830 uur tÉ berÉikm

',tà , FÀI<PFVI lF' I



Even nieE aan voeÈbal denken I Ik besluit dus me niet op Ee gèvenj voor
diE spektakel en kijken ga ik ook niet.

Voor m'n tenEje plof ik in een sEoel, zeE m'n IJENS-pet. oP (even nieE.
aan voeEbal aénkèn) en wiI neE samen met vrouwlief gaan genieEen van
een lekker koel drankj e als de boys naar me roepen :

'Hé ouwe - effe lekker een partijtje voeballe ?l

Ik bedank; de accu moeE opgeladen worden l!? uw tl rcdrktlG

advcrtentlc

i
26 verschltlende soorter Ylaaien

elke dag VERS utt Limburg
Dierenselaan 1l - Den Haag

.el. 3637845

,',|y.Irt]ll-ll ll-vit_,tÀll

.E §

tsamenstelling Bestuur :

LID IVICE.VOOBZITTEBI
w.J.M. Hoijnsn
Tol. :,.lo7o) 346 1o 88

I
I
I
I
I
I
I
T
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
IJ

74

18

49

LID :
P.J,M, van d6n Sto6n
Tol. r (O7o) 397 01 54

uit de, bestuurskamernreuws

GOED FOUT

We'weEen heE allemaal. Maar toch probereen ere

weer aan heE begin van het seizoen heE sEeeds
maar vreer opnleuw. we zijn wat hardleers, maar
eche beste autobezit.ters u mag Èc.Lë EËtqE over
heE bruggetje uw vervoermlddel parkeren. 

:

Het is natuurtijk'makkelijk om"van achter heE-
stuur zo de kleódkamer in te rolLen' De poliEie
en boswachterij is echÈer een andere mening
toegedaan.

auto over de brug
parkeren is een

bekeuring rtskeren.

Àfgelopen dinsdag leek ons complex op een pa-
keèrplaaus; dat onE.ging de hermandaE niet en
witdè net het bonboekje Erekken (een bekeuring
is í 80,00 ll) ware het niet dat opleEEende
LENS-ers op een zeer correcte manier de die-
naars der wet er van konden- weeÍhouden..

Deze keer bleef het. bij eèn waarschu'wing. u :

benE dug gewaarschuwd. Parkeer uw auEo.goed
(voor de brug) anders-ziE u GoED FOur !! I

- 2- ze ttusalue'



DOMINIQUE seboren op 3r iuti ree6

dochter van Jannle, Richard en zusle"van lordy van der Hoek

Beukenmolenplantsoen 16, 2807 EL Gouda

adreÍrak

Computercentrym

Fotokopieservice

Nu 
1ok 

caxor u*ïlï:,;]i*"

,; i

voor malllnggemak

Direct Mail ;

Kerketulnenweg6 2544 GW Den Haag,

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Utv ver rotlv/cle adrea voor hel !olled,g verwerken von urv matlings

advcmndc BAR NIEUWS

BAR ROOSTER
ZÀrERDÀG 24 augusEus

openen ' . .' . JooP en Henk

. Inge en Jenny

- BLTSPRINGERS GEIIRAÀGD t I I

's-mlddags NeI en .fan Lamers ',

KEUKEN : NancL
-l

..- . **,rdn'.Lamers,:*.",-, . . _"

sluiten

zoI{DÀGt 25 auguEtus.

openen Tinus en Henk

10,00 uur Eric, Rina en Cees

BrirsPRrNcERs gElrRÀÀGD lrl
KEUKEN : EI en PeEer v. Fessem
bijspringen:... Nansy

i sluit.en . ?????

B innengevlogen berichten

Dit keer, hoe is heE mogelijk, geen binnengevlogen berichten.

HeE feit, we1
Ele plechEig
meer van die

heiraan ten grondslag ligt, is daE uw redak-
efE moeten beloven daÈ we dit seizoen nieE
Lauwekul' dienen Ee publiceren in uw clubb1ad.

Dit blijft. moeilijk, Í,ranE er is altijd we1 ieEs dat binnen LENS opvalt en diE.ter ore
komt - óf eiger nog - gezien wordt door uw redaktie.

Maar betoofal is beloofd en dus.doen we het nieE ! Maar ja. het bloed kluipÈ waar het
nÍeE gaan kan dus ..,... daar gaan we :

ke
he,f

'de LENSREVUE -3-
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>>>>> VIIST U DÀÍ :

nkkuur Ee,ondergàan, Íoordat je ieer
gaaL nemen aan de Erainingen ?

* de speelEuin een face-lift. heeft. ondergaan ?

+ er waarschijnlijk 'oud' graszaad gebruikE is ?

* een vaste medewerker onderscheiden is meE eeÍi visorkonde - n.1. de ' guppenr-bokaal' ?

*. een barmedewerker er weer achEer sEaac en heE 'gezeur' moe is daE hij er weer staaE ?

* wij iedereen veel succes toevJensen in de competie, welke binnenkort, van st,art gaan ?.

SíBIÍ@
Senioren ZATERDAG

seizoen 199ól1997 zzaterdag 5e klase C

Croinvllet - GDA - Jai Ilsnurnan - IIPSV - WIK - Marine - RFC'95
RVC - sv Sctrlpluldm - Semper Altlus - TeWerve - LENS

NtEatWE OUTFTT en TRATNINGSWEEKEND )enoeruruzv voor de'à*raug

Het seniorenzaterdageLfEat zal ook in hets nieuwe seizoen L996/1997 keuríg gekleed het
veld betreden. oankzij de contacten van een oud zaE.erdagspeler meÈ sporElevera4cier
TRADEWAY (spui 240) werd een compleet nieuÍ., tenue gesponserd door bovengenoemde
flrma en de firma S/r4 6 ( auromatisering ) . Menig tegenst.ander zal reeds voor de
wealstrijd geimponeerd raken van onze verschiJnlng.

verder zaI in heE weekend, van'24/25 augusEus door de zat erdagselecEie een hoogsÈage ,

worden ondergaan in de Belgische Aerdennen. Door de tírna SECOND HOME SERVICE
(vakant iewoningen) werd een vilLa beschikbaar gesEeld. Gedurende heE weekend zullen
diverse krachE inspanningen moeEen worden geleverd in de vorm van wildwaEer kanoën,
kart.en,, mountainbiken en natuurlijk kraEEenleggen

Namens de zaEerdagspelers wil ik aLle sponsors danken voor hun g,ulle gaven en Í^,ij hbpen
daÈ dit alles zal leiden tot verhoogde prestaEies en resu]ÈaEen gedurende heE.nieuwe
seizoen.

FRED I,ÀNCEL

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tiid thuis uit RchehfsrechÍer veld

24
26
28
31
02
04

za
DA
vro
za
ma
to

u9
ug
ug
ug

a
a
a
a
aep
seP

20.30
20.30
12.00
20.30
20.30

weekend Àrdennen
Erainen

t.rainen,/wedstrijd
Erainen

. Erainen
trainen/west rij d

zaterdag 7 september START COMPETIETIE

-4-'detm§nevue'

\ Voor telefoonnummers: zig ds colofon op pao. 1



@

,SenIOren ZONDAGa

UITSLAGEN:

RVC L - LENS 1
Soccer Boys 2 - LENS 2 . .
LENS 1 - Quick SEeps 1
Quick SÈeps 2 - IrENS 2
Rijswijk 1 - ]JENS L
Rijswijk 2 - LENS 2

E-1
4-3
4-0
4-2
4-3
4-0

.avorÈ.ÀÈI.

veldddtum tiid thuls

(OEFEN) PROGRAMMA
- ult I actlvltell

YonderYelde z,rtVeentyb ffiqffi
Ahkwcrl 27
254+ ÉC Dcn Haeg
Tcl,: 07O-1663114
Fzx,r Q7O-167519!

ZoCTCÍMG€T

Ícl.; 079-16lo2ll

do 22 aug

vr 23 aug

zo is auà

19.30 LENS 1

DWO 1
I,ENS 2
BTC 2
f,eNS comb. a
Í,ENS cornb. B
QU]NTUS 8

WIPPOIJDBR 1 DWO toernooi

DWO Eoernooi
ÀnsEel Cup

19.30 LENS 3
19.00 GDS 2

OT,IVEO 3
T,ENS 2

2

Dw0

DWO

.2
14.00
11.00
11.00
11.00
13.00
13.00

. IJENS 1
- OUICK STEPS 2
- LBNS O/23 jaat
- ourNTUs 5
- .ourNTUs 6
- IJENS comb. C

3
2

dí 27 aug

alo 2 9 aug

zo 1 aep

18.30 r -.IJENS 1 ÀnsEel Cup
19.00 J,ENS O/23 jr - VREDENBT RCH O/23 jr

19.00 Í,ENS 3/4 DEN I{OORN 3

2

2

L4.
L2.
L4.
11.
11.
r.L.

30
00
00
00
00
00

OLIVEO 3
BMT 1
BMT 2
Í,ENS 6
],ENS 8

- LENS
- Í,ENS
- ],ENS
- LENS
- IJENS
- ],ENS

1
2
3/4 '

5
7 't" .
q

AmsÈe1 Cu
ÀmgEel Cu

p

3

dt

do

zo

3 sep

5 sep

I Eep

20.30 t.lrK 1

18.30 ÀDO D.H 2 LENS 2

6TÀRT COMPETITÍÉ L995 / L997

LENS selecEie combinaEie

ÀmsEel Cup

r = winnaar CromvLieE (zol - PZH
*r = winnaar Tac,90 - Cel,eritas ,/ Vredenburch (za) - GONA

TRATNTNGEN NLET GESELEKTEERDEN : "ELKE DONDERDAG 20.t15 uut

OPSTELLINGEN
LEUS coólnatle À :

i .. ,.

F. Disseldorp, Vl. Kouwenhoven, J. Co1pa, H. Dietz,
P. Schuurman, A. vierling, w. Heijnen, P. schulten, R. Keus,
L. Reesink, E. Àmmerlaan,, A. de GrooE, C. de Graaf,, M. MoI,
À. van wij ngaarden.

ÀFSCIIRIIÍVEN : w. Kouwenhoven, ÈeL. t 1,0701 39! 24 'la

'deLENSREVUE'-5'



LENS coEblnatl€ B !

LENS coroblnatls e :

UiE den BulLe,
BronkhorsE, M.
v.d. Velde, R,
Endlich..

R
D

Í,

F. Sekeris, À. Zupe11i. M. van Ballegooien,
Groenewold, M. Guth, L. v.d, velde,
ScholEen, .r. Heyink, B. Holt, Q. wan NoorE,

ÀESCmrarvEN : R. scholEen. tel.: (079) 351 05 34

R. Elsing, M. Knops, C. Lipman,, J. Muns, R. v.d. Boogaardt,
C. v.d. Boogaardt, F, Siliakus, R. Heidel, z. Gungor,
À. van Rijn; P. IJensink, À. van zon, G. Goosen, P. Heijnen,
A. Bilderbeek, J. Rozema.

ÀFscHRrÍvEN : z. Gungor, Ee1 .: (O?O) 39003 33

KOIITÀKIPERS OON BèBioron zondag

$ealBtrlJdal,ag

LIGGING VAN DE TERREINEN

: wt1 HÉiiJneD
Gerard v.d. Kletj

. Eert VLerling

T€
Te
T6

1
1
1

(070)
(017{)

88
49

10
81

346
41
9a 37 49
673 154

99
51
08

(070) 3
05-s4

D}IO
BTC
QUINTUS

westerpaÍk, zoeEermeér
Eerrein CeleriEag, Leyweg
Leuwerik, K$rinEsheul

t.e 1
tel
te1

(079) 3s1 78
10L74) 29 5r
(oL't 4) 29 42

DAMES Voetbal Nie -§
G

T R A I N I N G : vrijdagavond van 18.15-uur tot 19.3O uur

AFSCHRTJVEN : KristelMun" ta. )ruzu 3g7 5459

ÍJet goed op de EraingsEijd (verzamelen om 18.00 uur). De training wordt gehouden op het.
veld van Groen-wit' 58 .

WEDSTRIJDPROGRAMMA DAMES

elftal da aanvano la@enstander uit/thuis veld/tarein sam.k LEflS

LENS 1 25 aug 14.30 Scheveningen 2 . thuis

adveí!nde

13.45

il SUDMEIJER ZONWERING

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG Tel. 323 35 62

6 - 'ae urusaevue'

Í,!é)

I



Jrrlí@ ,;". VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN KONTAKTPERSOON en {
HooÍdleidor A en B jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103. 2561 SV Den Haag, tel. 397 01 54

HooÍdleideÍ

HooÍdleideÍ

C-jeugd:

E-jeugd:

HooÍdleider

HooÍdleider

D-jeugd:

F-ieugd:

Ruud Vereecken
telefoon: 391 04 89
Ruud VoÍesck6n (tiidelijk)
telefoon: 391 04 89

Harry ter Linden .

telefoon: 06 52 706 156
Harry ter Linden {tijdelUk)
telefoon: 06 52 706 156

I
AÍb6ll6n vooÍ do wedstíiidèn: zo snel mogolijk, doch uitorlijk de avond voor de wedstriid :

tussen 'í8.o0 en 19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdlaider.

, ln uiterste nood nog op ds dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 I 3 14
(zaterdags vanaf 08,oo uur en doordeweeks t 30 mínuten, en niet eerdor, voor verzameltijd|

Afbellen traininoen: r 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, teleÍoon 366 13 14

Vraqen/orgblemen : bel in e€rste.instantio de hoofdleider opl

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

elftal datum aanvans tesenstandet veld/terrein sam-k LENr

À1

B2

B 3. -

24 aug
28 aug

24 aug

24 aug
28 aug
24 aug
28 aug

24 avg
28 aug
24 aug
28 aug

12.30
r.9.00
19.00
r,4 . 00
19.00
14.00

r.1.00
19.00
19.00
11.00
19.00
18.30
12,00
12.00

1,2 .45
r.9.00
09.45
19.00
10.00
10.00
10.00

10.00
18.00
10.00
17,00

tiuiÀ
uiE
uiE.

op LENS
uit .

op IrENS

11.30
13.00
L7 .30
13 .30
17.45
13.30

10
L7
L7
09
L7
t7
11
11

.00

.15

.30

.t5

.45

.30

.30

.3o

11.30
18.00
08.15
17.45
10.30
10.30
10.30

(auEo)
(auEo)

(auEo)

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

( auto)

(auEo)
(auEo)

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

(auEo)
(auto)

14.30
19.00

thuis
uiE

,rodan Boys Àf
VEI,O A1

.Iodan Boys 81
s.rc 81 .ri . .. .

onderling voetbaf
VEIJO 82
onderling voeEbal

Rijnsb. Boys c1
sJc c1
VEIJO C1
Soicer Boys C2
VEIJO C2
GDA C2
onderling voetbal
onqerling voeEbal

Iràakkwart ier DI
S,]C Dl
Soccer Boys D2 .
VELO D2
onderling voetbal
onderling voeEbal
onderling voer.bal

Laakkwart.ier E1
GDÀ E1 ..:.
Laakkwart ier E2
GDÀ E2

v3
Noordweg

v3
Nooïdwijk
Noordweg

Noordweg ,. .

. v3
NoordÍ^ri jk
Noordweg
Bleiswijk
Noordweg

:':"."t."':"

,J. v. Beersstraat
v3

. Bleiswijk .
Noordweg

10.30
17.30 (auÈo)

26
24
26
24
24
24

cr.

;,:

c3

D1

D2

Di
D4
D5

B1

B

B2

Fl,

24 aug
26 aug
28 aug
24 aug
26 aug
24 alug

24 aug
26 aug
28 aug
24 aug
25 aug
29 aug
24 aug
24 aug

aug
aug
aug
aug
aug
aug

thuis
' uiu .

,r,tiE -.uit. .
,,uÍt.
uit.

op IJENS
op IJENS

uit
thuis
uit. .
uiE .

op LENS
op IJENS
op LENS

1

F1

F2

J.

,r.

J.

uit
uiÈ
uit
uit .

09.00
t7,15
09.00
16.t5

v. Beersstraat
Madest.eijn
v. Beersstraat
Madesteijn

v,'Beerssuraat
Madesteijn
v. BeersslraaE
Madesteij n

08.00
17. 15
08.00
16.15

Iraakkwartier
GDA F]
Í.,aakkwartier
GDÀ F2

(auto)
(auEo)

Er ,)

09.00
18.00
09.00
17 .00

uit
uiE
uit
uiÈ

'do LENSREVUE' 7



BIJZONDERHEDEN?
- aanwezig'v-an de jeugdkommi8sie op zaterdag 24 augustus :

' P. v.d. Steen

-Q - opst.ellingen worden door de Erainers geregeld na de laaEste Eraining.

- lees ondersEaande kopy eens goed door.

-_ kontributie- achtersÈand over vorig seizoen dan niet trainen/voetballen EoLdat
betaald is. -.. . . !::

- vrageí,/opmerkingen neem dan 's-avonds konEakE op meE de hoofdleider.

al Ies

advértlnde

U vind! bij ons
een pnma
ingespeeld
team

Rabobank
Den Haag en Omgeving

D , ro, *orr *EER,,,,, u" ."."r. '

- 
wedsÉriiden van de jeugd zitten er

aLweer op. Zoals aIE.ijd bijten de selek-
ties de' spits af. Langzamerhand komen daar
de EÈeede elftallen bij en met ingang van
31 augusEus spelen alle jeugdteams weer

er voor Ee zorgen dat de kont.ribuEie
over dit seizoen geregeld is. Het. is
verplichE om vooruiE te beEalen.

;
goed Ee luisEeren naa, je Erainer en
je leider.
goed'ieder'e week de l,Eils-revue te
lezen rranE daar staan wekelijks heel
belangrijke zaken in voor de jeugd
van LENS ,

ASFOTO INLEVEREN >>>>> onder-
staande spelers moeÈen nu snel één
pasfoEo meE hun naam achEer op inle-

veren bij PauI v.d. Steenr

TTENTIE OUDERS >>>>> de onder-
gEaande ouders verzoeken wij om a.s.
donder- of vrljdagavond ce bellen

naar P.v.d.SÈeen (3970154) na 1,9.00 uur

B.Badrie, v.Badrie, B.Bektas. ?. Demir,
J.Drosten, S.Durak, M. Gelderman,
I.,lahangir, O.Lagadeau, N.Malouki,
K.M' hamdi, A.Oufrighe, R.Pocornie,
R. Sardj oepersad, C.Schmits, D.Tolga,
À.vaku en T - Yildirim

laan verkoopÈ alles en vanaf nu ook
de originele LENsvoetbalkousen met
het LENS-1ogo erln.

Bovendien heefÈ alleen deze
echt.e LENSshirt te koop. ' Ze
de E-klassers van vorig sei
nu ove'rgaan naar D3,D4 of D

mugt .

M. Sarikaya ' ..

H.Bàyram, K. Bouali
en F. Elkadiri

I zaak heL
ker voor
zoen die
5-een

A

P
iedere week. Wij hopen dat juIIie
maal heel veel zin in hebben. wij
geval wel. De kompeeitie begints op
teÍrl9er. zorg dat je er kLaar voor
door:

era
ini
7s

benE

Ile-
eder
ep-

A-klassers

B-klassers:

goed qe komen trainen zodaÈ je kon-
ditie in orde is.
er voor Èe zorgen dac je voetbaluiE-
rusEing in orde is.

FREE KICK SPORT

op de weimarsEraae hoek valkenbos

-8-'tetENsnevue'

C-klassers:

D-kLassers:

F-kl.assers:

A. el BousEaEi,!í de Bruin
en z . Elbouj amai
À.eI BousEat.i,M.Drosten
en ,J. Otter§poor
S.Gungor en M. St raub.

De pasfoto is nodig voor heE aanmaken van
een nieuw kompeE lE iekaart.j e . ceen kaartje
beEekenE nieE spelen in de kompeEiEie.
Snel regelen nu dus.



'lt anwwGsscHEMAJEUGD sEtzoEN lggo/lgg7 >>>>> me. insans van deze week
I !Iti3!" aIle jeugdgroepen weer...I.Iij hopen iedereen zoveer mogelijk op de Erainin-

- 
gen re zien. Di.t hoorE immers bij eer_l_ goede voorbereiding. . eén vérzoèk van demedewerk(st) erg aèhter de bar van r,Blt§ om-iÏer meer re belten-njar i,rus ààË dà'lriàug "tde. Erainingen dlorgaan..Deze gaan_immers arcijd aoor. uéèm àitijà-"p"it- en voer.bal-schoenen.mee. veer plezier en.zonder tegenberlcht geraen onààiJÉaanàà- iraini."gei iJàenvoor de j eugd: - i' r .i

uaaDddg 3 15.45 -
16.45 -
L8.00 -
18.00 -
18.30 -
19.15 -
19.15 -

:. i.

18.00
18.00
19 . r.5
9.00
9.30
0.30
0.15

Dlasdag: 14:00
18.00

5.30 uur LENS
9.15 uur IrENS

D1
CI

Woengdac! uur LENS F-klassers

Í,ENs E - selekt.le
],ENS D]-
IJENS 81, 82 EN 83
D-E- en F-keeperstraining
c- keepersEraining
I,ENS À1
À- en B-keeperstraining

en D2 -se1ekÈie
en C2 -selektie

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

-1
-1

1
1
a
2

00
00
00

18
18
t9

(voorlopig)
I

Don'dèrdag: 16.45 -
18.00 -

18 .00 uur LENS
L9.. 15 uur LENS

D1
c1

vri J dag,

uuT LENS E3,
ur IrENS E-s
ur LENS D3,
ul. I,ENS B1,
ur Keepers t.raining À1,8L,C1.D1 en EI
ur IrENS À1

en D2 -selekt.ie
en C2 -se1ekÈie

14:00
15.00
15.00
17.15
18.00
18.00
19.30

15.00
16.00
17.15
18.30
19.30
19.00
21.00

en E5
kt ie
en D5
en 83

E4
ele
D4
B2

u
u
u
u
u

16 .45 -
16 .45 -
18.00 -

LENS À1

LENS 81

r-rr,rs 
' ir

Vredenburch

Vredenbufch

uur LENS C3 en C4 1

uur LENS C1
uur LENS À1 ' r-

Bij welke groep je hoort Ee trainen stond ln de .TONG IENS maar ook in de vorige LENS-
revue vermeld. Kijk er eens in. Heb je desondanks Eoch nog vragen bel dan ,s-avonds
naar de hoofdleider toe.

u I t s'la gen

de LENS-revue

ÀL

B1

1

2

6

5

9

5

5

Soccer Boys Cl : .

Rijn6b.Boys D1

lay-out / graÍische vormgevlng :
C.l. AÍtlng en A.C.l. Miltenburg

reproduktie -. . ..t ENs-hui$rukkeilj

vcrwerkint ï ... . .' de woensdagklub
oplage 530

realisatie T. van Zilfirout

LENS D1

'deLENSREVTJE'-9-
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I I

gezoch
"-'ï-r ' -
_-r:ii.

it
, o o ':'

meisjes ín de leeftijd
8 tot' 72 jgar

die gezehig willen
voetballen

o
I

o

e sfes team
inÍormatie I opgeuen hii RINA BBUIJSTEruS tel. : (070) 397 gl 22

t



, ,..,D8 LENSREVUE

weekbtad van de vetbalveiéniging LEIVS

70e jaaryang. numtner : 7

I augustus f996 opgeÍicht
18 deember Íf20

LENS

ÍERREIN en XLUBGEBOUW ALGEMEEN SEI(RETARIAAT KONTBIBUTIE BETALING

Sportcomplox "Escamp l"
Hengololaan 6OO ;

Tol.: ÍO7O) 366'1314

P.F. G.ons
Rog6nteeselaan 49
2562 CN Den Haag

Tol.: (0701 363 54 18

POST-bank
RABO-bEnk

338711
129924229

SEKO : sohlororraídolina
SenioÍon zondag / zoEl
W.J.M, H6iien, Tol.: (O7O) 346 I O 88
G.J, van der Kloij, Tel.t (01741 41 81 49

E.E!A.(IIE:
A,C.J, Miltonburg, Tol.: (070) 321 32 85
C.J. Alting, Tol.: (O7O) 389 98 75

BARKO : B€rkommiesio .

mw R. Bruijst.ns, Tol.: (o7o) 397 97 22

§EKRETARIAAT TOTOILOTTO AKKO : Akkommodali6kommissio
W.J.M; Hoijnon, Tol.: (O7Ol 346 1o 88S€nioren Zatordag

J.C. Ham, Tel.; (O7Ol 367 96 87
G, Kemporman, Tol.: lO1741 212602

DAKO r dam6safdelino
mej.'K, Muns, Tol.: (O7O) 397 54 59

SPONSORZAKEN:
R. v.d, Hoek, Tol.: (0182) 521 353
H. Koóy6nga, Tol.: (O7O) 352 38 84

EKO : EvonBmontonkommissiB
mw D. van Strlon

JUKO : iouqdaÍdolino
TRAINERS:
P. BoB, Tel.: (O7O) 368 03 62
E.V. G€ns, Tel.: (o7o) 397 55 69P.J.M. v.d. Stoon, Tol.; (O7O) 397 Ol 54

POWER OF THE DREAM
Àls fanatiek sporÈer (ik kijk veel naar sport..) had Ík zelfs geen wekker nodig om op
tijd mijn ogen te openen om rechtstreeks getuige te kunnen zijn van de. openíng van de
Olympische Spelen. Het eiflde van de nacht. heb ik niet gehaald, maar de mooiste sEukken
hebben mij Eoch wel plezier gegeven.

Met Àmerikaanse vrolijkheid (schijn?) werd er gedansE en gereden (in chevy's), er werd
gezongen 'EVBRIBODY I{EÍ.COUE TO IIIE WORLD' en er was vuurwerk. Het optreden van
Celine Dion gaf mij kippevell PïachEig. waÈ een sEem en waE een t.ekst:

,POWER OF THE DREÀM'.

WanE daarmee. werd de kern geraakE vraar de vele sport.ers op ÍJENS ook ln moeEen geloven.
' - Een nieuí geizoen met een nieuw e1fEa1

geeft je veel E.e denken. !Íie droomt er
nieÈ van om aan het. eind van een sei-

- Redaldiebrieveribus, Idubgeboriw
- Uddclstraat 137,2573 VE Dm lIaag

Maar je kan er ook in galoven; er
krachE uic puccen. De.wll oa to wlDnen
is heel s cerk.

VAN DE REDAKTIE
f.ever uw kopii in vóór 18 augustus :

zoen KMPIoEN te vrorden? Velen zul1en
zeggen: "Àch, dat is maar 'n dÍoomlr'.

Daarom adviseer .ik u nieÈ Ee laat'te
gaan slapen en lekker te dromen en er
in te geloven; dan kan
het lukken I

Een fijn seizoen en
Everybody.' i{61coE6 to
the reorlal van I,ENS I

uw tÉ redaktlc

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

l

wllzisinsen tot mflandagavond moge-lijk !

T,IITERSTE INI.EVERTERMUN KOPIJ :
vrtJrlag 17 au$§trrs 211.00 uur :

CJ. Alting '

Uddelstraat 137
2573 YE Den llaag

Tel. : (070) 389 98 75

LET OP : deze revue is vooÍ 2 waken 'de LENSREVUE' I



. nieuws uit de hestuurskamer
^I,

samenstelling Bestuur

.-.

Frank en zijn gezin veel sÈerkÈe en
voorspoed Èoe.

Het overleg met de andere Bscampver-
enigingen wordt iets formeler opge-
zet. De inEenEie is het om o.a. Ee
bekijken hoe rre als EBcampverenigin-
gen ons voordeel kunnen halen bj-j
o.a. de Gemeente en weIlicht. de in-
koop van maEeriaal etc.

2) .IoosE van Mierlo wordt de nieuwe ver-
zorger van LENS L. DaarnaasÈ gaat Mike
de Kieviet. dooi als verzorget van LENS
2..Zonodig zal lJarnberÈ Penniflgs. af en
roe bijspringen. De medische verzorging
is dus weer in goede handen op IrENg.

3) Vetd 1 en 3 kregen een aparte behan-
deling van de Gemeente. HeE beEekenE weI
een waE gewijzigde oplevering van onze
velden.

Het schema is nu :

- veld 1 Eerug op 6 BeptaDb€r

- ve].d 2 Eerug op 19 augustua

- veld 3 terug op 12 augustuE

- ale tralnlnggEtrook is beschikbaar -
vanaf l augru3tug.

advcn€ndc

LID lvtcE.vooBztrTEnl
- W.J.M. Heijnon

Tsl.: (O7O) 346 10 8894 19 74

63 54 18

LID :
P.J.M. van don Steen
Tol. : (O7O) 397 Oí 54

I
I
I
I
I
I
I
I
L

De afgelopen periode is er heel wat. ge-
beurd op LENS. Natuurlijk willen wij
jullie op de hoogte houden van deze ont-
wikkelÍngen. In volgorde zulIen wij er
even snel langs lopen.

1) De algemene wergadering vrerd helaas
weer minimaal bezocht. De conclusies
die we aan het eind van deze avond kon-
deà trekken vraren :.

- , Financieel gezien moeE. LENS nogj steeds behoórlijk oppassen. De kosÈen
blijven stijgen terwijl diverse in-
komsten achterblijven. Een geringe
konEributieverhoging na veLe j aren
was een must. DaarnaasÈ zulten wij
blijven bekijken hoe we de kosten
omlaag kunnen krijgen. Met o.a. de
redaktie gaan we hier binnenkort over
praten. De IJENSrevue kosÈ veel.

OrganisaEorisch kent LENS ook zorge-
lijke tijden. Te weinig medewerking
vanuiE de vereniging geeft Ee veel
druk op diverse hardwerkende vrijwil-
ligers. DiÈ kan zo niet langeï. Het
project IJENS 2000 moeE een eerste
aanzeE geven om IrENS uiÈ deze impasse
Ee helpen. víe hopen dat. het gaat 1uk-
ken en vragen de vaste medewerk-
(st)ers om nog even door te zeEten.
Nu afhaken zou funegt kunnen zijn.

PENNINCMEESTER:
G,J. van der Kloij
Tol. : (01741 41 81 49

Een fusie blijfE een zaak waar LENS
open voor zal blÍjven sEaan. HeÈ. be-
stuur blijfE zlch oriënteren op diE
gebied.

sponsoring is een iEem dats binnen
LBNS exEra aandachE zal moeten krij-
gen. Richard v.d. Hoek en Hans
Kooyenga gaan hiermee, aan de 81a9.

Frank veeren moet zijn aktiviteiten
binnen heL bestuur wegens
privéomsEandigheden staken. l'lij heb-
ben hier a1le begrip voor en lrensen

,\ I iU llll ll'ViI.,l\,:\ ll

26 verschillelde sooÉen vlaslm
elke dag VERS ult Limbug -

Dierenselaan 11 - Deo Haag
tf'1.3637845

IJ

J

We verzoeken de Erainers om rekening Èe'
houden met bovenstaande data. In heE
begin za1 er soms uitgeweken moeÈen wor--
den .

we hopen dat door deze aparEe behande-
ling de kwaliÈeiE van onze velden voor-
uiÈ is gegaan.

- 2 - ue LENSREvIJE' do votgènde revue verschijnt óp 22 augustus



',t advbrundc
Ook.hebben wij binnen het besEuur beslo-
Een om veld l, .2 en 3 wat Ee ont.zidn.

i'
De volgende maaEregelen moetèn hierbij
helpen : , '

r op oaandag èn wrtJdagavond mag er nièt
meer op veld 3 getraind riorden door $reIke
groep dan ook. f,Iij hebben heE oudeu veld
van Groen WiE '58 voor komend seizoen ge-
huurd vanaf 12 augustus. Het zal wel even
wennen zijn maar heE spaart vrel ons derde
veld. De trainingssÈrook is op deze dagen
natuurli jk wel "beschikbaar.
r op veld 1 wordt in principe aLleen nog
maar gespeeld door LENS zo0, L, zon 2' AL,
81, CI en D1.

i op veld 2 wordE nlet méer geÈralnd. Dit
geldt ook voor keepers- en/of indivj.duele
crainingen.

a) een aaíial 'medewerk (sr ) érs hÀbbeh oàs
komplex vreer behoorlijk opgeknapt in de
zomer"seopí. DaarnaasE is aI heE mate-
riaal weer aangevuld en/of vernieuwd. --

À1le post en ruilformulieren (ook van de KN\rB-e1ftal1en)
moeten vanaf heden naar bovenstaande posEbus gezonden
worden. _ :i. , . . . .i ,. -.,,. ..., .. ..1 I
De samenvoeging heefL nog enkele wijzigingen ÈoE gevolg:

t'
- geen compet it iekaart j es meer nodig bij de senioren,-'

maar nog wel bij de j eugd en in de zaa], ,, . ,' ,
.:--r

- voeEbal Totaal za1 verderijnen.
\

DE SBKRETÀRIS

wij bedanken aI aleze vrijwilligeÏs voor 
-

hun, grote inzeÈ en hopen dat de léden dit
waarderen door neEjes meE a_Lles bm te ,:
gaan. .. _ :..
5) Naast een aantal leden die. hun heé]
gaan zoeken bij een andere club moeten
wij noodgedwongen ook afscheid nemen tan
Peter Klomp. fn een vrij korte Eijd heb-
ben wij PeEer leren kennen als éen.se- ,,
rieuze voetballer en bovendien aIs èen

altijd'met vol1e inzet.. Een vervelende knÍebIeËsuru .aàkt hem ïeider voetballen
onmogelijk. SEerkt.e PeEer, want. wij wecen hoe erg jij het aktief spelen zal gaan
missen. Inmiddels is bekend dat jij de nieuwe leider wordL van ],ENS 1. t,Iij v.rensen je
veel pLezier en succes op deze nieuwe plaats binnen het Eeam en hopen dat je ook hierinje draai zulÈ kunnen vinden. o. .."i.

zo, d" ,oa"="top in een notedop. De belangrijksEe zaken..zijn *rofg"rr" ons even 
"bespro-

ken. MochÈ.en lre iets vergeEen zijn dan komen wij daar beslist in de'volgende LENS-tévue
(verschijnE pas op 22 augrrstus) op terug. r'í .'.
Wij hopen iédereen binnenkort weer op Í,ENS Ee zien. De Erainingen maar ook de wedsÈr.ij-
den gaan ereer beginnen. Ilees hiervoor maar de kopy elders in deze IJENS-revue.

HET BESTWR

Van het sekrctariaat

Sinds dit seizoen is de KNVB afdeliÉg Den Haag samengegaan met de-afdeling Leiden..Het
adres van het. nieuwe district is: .,.- . r i. \:

.Tr-
KNVB DistÍict W6st 3
Bloemerd 1, Postbus 11
2350 AA Leiderdorp
tel.: (07115812460
fax: 107í ). 5812461

I
-------J

adreÍrak

Computerèentrum

Fotokopieservice

OH digitale [otokopie

voor malllnggemak

Direct Mail

Nu ook CAN
in kleur!

Kèrketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel, (070)3590707 Fax (070)329516S

U!! veí rcu!'.de ildre.-t \,oor het !ollÈd !l vÈt1,,/É,ken !an r,,/ latIngS

LET OP : deze ràvue is wor 2 we*en ,de LENSREVUE. -3-
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BEDANKT.
DRUKKERIJ EDATIW &. JOHANNISSEN

Àan het. eind van vorig seizoen liep het
konÈrakt meE drutkertj Edaufl & 'Johannis-aen alsj sponsor af. Ook langs deze weg
willen wij hen mede namens spelers en
begeleiding van de de,À-sel-ecties bedan-
ken voor hun.jarenlange financiëIe on-
derst.euning, mede waardoor LENS zich op
heE huialige 2e-klasse niveau kan mani-.
fesEeren. . , .

Uit.eraard betekent dit afscheid al§ '

hoofdsponsor niet dat daarmee alle kon-
t.akt.en zijn verbroken, integendeet.
Naast de advertenE.ie Ín de LENSrevue zal
het de opleEÈende bezoeker vën ons com-
plex opvallen dat langs het 1e veld oèk
een nieuu reclamebord van Edauw & iÍohàn-
nLB8e[, is opgehangen. ],ENsleden ÍreEen
dus wàar ze voor hun kr.ral iÈeiE.sdrukwerk
moeten zijn.

WELKOM AAN NIEUWE SPONSOR
DE.'HYPOTHE,KER

zoals u elders aI heeft kunnenllézen,'
heefE de nieuwe sponsorcommiss ie er geen
gras over laten groeien, want, nog nau$re-
lijks gelnstalleerd kan gemeld worden
dat de onderhandelingen met. DE Ir:rpoTIrE-'
EER als sponsor van de A-selectie voor
het nieuwe selzoen succesvol zijn afge-
rond.
Sinds de insEallatíe van het brachtige"'
elecEronische scorebord afgelopen sei-'
zoen- is DE IIYPOTIIEKER, gevestiqd aan de
KoninginnegrachL 36G hoek,favast.raaE;
bij IENS naEuurlljk geeÍr onblekènde Íneer..

Ook de rechterzijrls van de E,ribune zal
van een reklametekst voor DE IIYPOIHEKER
worden voorzien. Heeft. u een advies no-
dig op hypot heekgebieal daí weet u waar u
terechE kunE .
ER TS TdÀÀR ÉÉTT TYPOISTXER. DÀT TS ZEKER.

FREE KICK SPORT OOKINHET
N IEU WE SEIZO EN KLED INGSPONSOR
Evenals vorig seizoen is FREE KICK SPORT
ook de komende jaargarig kledingsponsor
van de À-seLectiè. we zijn er dus wàn
verzekerd dat ons eeÍste er weer perfect
bij za1 lopen en dat wij in ieder geval
ook op dat punÈ onze EegensÈanders kun-
nen aftroeven. Àan het begin van ieder
seizoen moet er misschien ook ieEs aan
uw IJENSout.fÍE vernieuwd worden. Víeet dat
FREE KICK dé voetbalspecial ist op gebied
van kleding en schoenen is,

HEEFT TT AL EEN JUBILEITMBOEK?
Op 1 juni j.I. vond de officiële presen-
taEie van het LENS j ubiLeunÈoek-plaaEs .
Hectische weken voor samenstetlers,' be-
stuur en drukker waren daar aaó vooraf
gegaan, maar heE resulEaat. waà er dàn
ook naar.
Het BIÀITWBOEK is een prachEig boekwerk

, geworden dat op een preEtige manier be., Iangrijke en iÉ ieders geheugen gegrífEe
.gebeurreriissen uit de LENshistorie de
revue laat passeren. : :

SaBenst.eller Guido Halleen kon onder
.toeziend oog van veel 19den en oud-Ieden
met terechEe troÈs het'boek overhandigen
aan onze voorzitter Jaap Colpa, aan de
nestor van onze vereniging de.heer l'PieÈ ,Juffermans en aan jeugdverregen-
woordiger Michael van der Voort wiens
geschminkt.e blauwcritte hoofd de opleE-
teide lezer ergens.op de kaft .wan het
bóek- cerug kan vindèà. . 

. l ,. ".i.., i
UiE ale enthousiaste reacEies mai worden
afgeleid daE heE boek een 'MUST' is voor
teder lid, oud-lid of.andere geinteres-
seerde. Et zí)n nog genoeg exemplaren ,
van het boek beschikbaar. U kunÈ het

-boek (na)bestèIten door ,overmaking van'
Í.25,-- (voor leden) of f 35, -- (voor
nieE-leden) op girorekening 33.67.11 of
bankrekening 12.99.24.229 E.n.v. LENS Èe
Berkel en Rodenrijs. wiIt. u heE bóek '(
Ehuisbezorgd hebben dan moeE u de ge- .
noemde bedragen verhogen met / 7,50.ver-
zendkosten.

r : Í.-;. Voor vragen.en/of t.ips meE adressen Jan(mogelijk) geinteresseerden kunE u Ee- i
- ?echE. bij Gerard van der Kleij -'

(0174-418149) of een van de andere be-
. ,- sEuursleden. , .

p.S. Inmiddels zijn alle besEelde boeken
- afgeleverd. Mocht u desondanks nog niets

hebben onEvangen, neemE u dah.s.v.p.
even kont.akt met. ons op want misschien

, ls er'dan ieEs mis gegaan. i

,

:

:

, GEBOREIT II
lSlS.enna catharlna -

967 luli 19

Anoushka en Eric warmenhoven
Daal en Bergselaan 60
2560 AG Den Haag ,,

I
I
I
I
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LEDENMUTATIES JULI'996

1854 R. Keus, SEZO, 31,-05-1961, Vestalreg 6?, 25).6 BW Den Haag, tel. 3479121
23?O D, LamerB, SÈz,O, 2a-07-1975, IJuitstsraat LS, 22A7 TN Den llaag, Èe1. 3930796
2'156 J-D. Dameri, sEzo, 26-o4-L974, oranjeplein 41a, 2515 IJJ Den gaag, cel. 3194203
2911 H, Ramman, sEZo, a9-o4-68, Blalicumsepleín 4, 2514 SM Den Haag, te}, 3640994
2981 D.,r. Gougon, SEZO, 25-a2-a972, St eenhouwersgaatd,e 3' 2542 ÀÀ Den Haag, EeL, 3675212
3161 D. Vermaat, C, 30-01-1984,' Sterrenoord 65, 2544 ,rÍl Den Haag, teL. 321-2382
3179 D.J. (oers, SEZO, 04-09-1,972t BoddaertsEÈEaats 7, 2522 HD Den Haag, tel. 3950419

l,-sgre n-p.c. Ilageraate, SEZo, o4-11-19?2, DamaBEEraaE ,r35 , 2522 TM Den Haag, teI. 3903131

-4-'deuusntvue' de volgende íavuo vorschlnt op 22 augustus



voteolg 7édonÀut^èlcs
sie+ sl e"dri, D, 11-04-1985, Hertenrade Lgt 2544 HC'Dén Haag ' 

-
iisi c.s. Mir;r,'DÀMEg, zl'óà-:.gzg, schoutendreeéf 260' 2s42 LT Den Haag' teI'' 3210612

3566 N.M. Bruy6telra; peMss, or-oz-i9?6. iran RomeinsÈraaË li, 2552 RD Den Haag' tel' 3919722 '
3568 z. ÀkdogaD, c, or-ro-igsz, zuÍdlareneEraaE 217, 2545 wí Den Haag' tèI' 3664809
3569 N.P, Guigchke, C, 11-06-19s3, De silleetsraat 2OO, 2593 vc Den Ílaag ' EèI' 3472+26

àizó u. e"o.rr.*old; sEzo, ol-o+-tölz. Meli6 stokelaan s62, 254L E8 Den tlaag, Eel. 3676477
35?L M. oulali, B, 11-08-1981, Í'íegÈhovenplein 1oo, 2s32 BD- Den Haag' Eel' 3080813 :-
iizi o.n. surlgàr, À, 13_05-19i9, À. NooràèrwierBÈraac 290, 2s51 Srr Den Haag, Eèl- 397!642
3573 L.L. Worler, C, 13:o9-1983; R. Vig6chersEraat, L63, 2533 VG Den Haag, te1. 3492529
3574 R- Postma, c, 08-11-1983, ÍlierboomstraaE 527t 2s64 \'G Den llaeg, t'el ' 3253417
35?5 E,M. Ou1a1i, SEZO, Oe-O+-tgz+, 1è BraamstraaÈ :r, àse: HT Den ÍIaag' EeL 06-53317076 -

35?6 À.iI.B. da cruz, sEzo, 24-01-1i64, Medehblik6lraat 8, 254? GX Den gaag' tel' 3235520
3577 P. Kroonenberg, sEZo, o2-og.]-g70, NotènPlein 4L, 2555 zg Den Haag, teL' 3257975
35?9 F. Hendriks, ó, ze-o:-L983, want6nij deràgaarde 339, 2542 6'' Den Haag, Eel' 3296630
3580 F. Benali, B, O5-04-1981, Ànsloótraàt 55, 2533 KB Den Haag, ÈeI' 3883239
3581 H. sahin, B,' o5-09-1940, Gabriel HeÈ6usÈraaC 34, 2525 xs Den Haag' tseI' 3800003 

"
3542 À,M- strotder.s, DÀÈíEs, 10-06-1979, Randveen !59, 2544 RJ Den Haag' tel' 3294006
:ii8i ,{,p. Prika, o, l-6-09:1984, JlmEÈeIEgraat. 30, 2515 xN Dèn Haag, te}- 3352491
3584 O. UnLu, \.23-04-L9OA' v. O6tsadesbraaE 25O, 2526 GE Den Haag, Èel' 3840068
iiei rf. niy"àrn, É, zs-oz.!ga2, KockEtsraats ro7, 257L Tc Den Haag, Èè1-',3605656
3586 D.c. Gonesh, C, ZA-os-:,,gà2, weatseinde 143, 25L2 KM Den Haàg, ÈeI' 34685?4
3587 ,r..7. Bodmann, sezo, og-or-ig69, stomper8di)k 7, 2615 ED Hoàsèr1èrsdij k,. te1' 017{-640003
3588 R.H, Hup, sEio; o9-03-19i0, M. carPslaan 445, 22a6 TB Rijs!'tijk, te1" 3960879
3549 T. Dannèr, SEZO, 3O-11-tg74t Dr. C-.g. dè GrooÈgtraat 45, 2552 MN Den Haag, tel' 3971117
3590 o. Raeise, c, 15-11-L983, Looaduinsekàde 107, 257L cz Den Haag, te1' 325a962 ''':'
3591 R.A. Sam6on, SBZO, 24-f)--Lg7Lt FrambozenstraaE 39, 2564 XK Den Haag, ÈeI' 3232154
3592 À, Fa1oun, B, 2A-06-L'A2, Jonkersdreef 3A, 2542 XC Den Haag, ÈeI. 3657409
3593 K. Faloun, D, 09-10-1984, ,Jonkersdreef gA, 2542 XC Den Haag, Eel. 3567409
3594 .I-À. CerpenCíer, SEZO, 11-04-1959, iI. Steen€traat 38, 2526 ER Den Haagr tel . 06-52886594
3s95 D. ?olga; F, 14-11-1989, MarcensdijklaaIJ L54, 2547 xT Den Haag, ÈéI' 3664633
3596 s. Yilnaz, c, 1,4-02-LgB4, Hoefkade LL1c, 2526 BM Den Haag, EeI. 3840593
359? G.À. Dennen, À, L1-O7-Lg?9, De Drèef L4a' 2542 ND Den Haag, Èel- 36698e3
3598 c.E. Brènknian, SEZO, 29=01-19?4, Mon6terseweg 93, 2s53 RJ,Den-Haag, te1' 3916194
3599 M.s. sarikaya, À, o1-01-1980, LeyvJeg 1344, 2545 HI' Den Haag, tel' 3678902
36oo D-s. ÀmEdori, A, 01-oL-1'g7gt MéIio slokelaan 830, 2533 Ew Den Haag, Èel" 3213987
3601 G, Qureslu; À, 25-oJ.-I98o, Noordwal 492, 25L3 DV Den Haag, cel. 34É644L
3602 N.c. Daneri, c, 23-o7-L984, Neherkade ?9d' 2s2f fiE 

" 
Den gaag, ÈeI- 3194203

3603.Y.D. wulf, zÀÀÍ,, 02-01,-1,974, vlnkensEijnstraat i2a,- 2562 'Í'v De Haag, 'Èè1. 3615859 r.

3604 R. Planken, zÀÀÍr, o9-L2'1g74, wenckebaóhstra at 67, 2s22 cK Den lIaag, cel' 3070417 *'; '
3605 U.. Àrif, À, 19-05-1979, Beeklaan 98, 2562 ÀM Den Haag, CeI. 3653980
3606 M,.r. schoucen, Z,AAL t !2-1L-Lg?3, l'Íanhille L0t 3213 x[I lieBtmaas, tel' 0186-571946
3607 M.H. de Bruyn, ZÀÀIr, 14-08-1975, OoÉÈblok 33, 22gf xH Wateringen, c€t. 0174-295656 t
36os ,r.R. oÈtsenapoor, D, 04-12-1985, Haogween L98, 2544 sZ Den Haag, tel' -3297oa7
3609 C.c.À. v.a--f,inàen, D, 26-11-1984. Élantenoord 27o, 2544 KT Den Haag, E'eI' 3673760
Àdreg wii ziqinq:
1914-M.,il-" FrèI lrordt r,indeÈove 3t 22gs R.T Quintssheul
3337 M, MoI wordE Hertenrade 296, 2544 HN Den Haag, tse.I'
3424 o.A. Oredein vrordc Grravendreëf 2L, 2542 NM Dén Haeg'
3451 V. Éagti i{ordb t{olvJever6gaarde 52, 2542 Nf Den llaag
3452 o-À. Oredèin wor.dts 'Gravendreef 2a, 2542 NM Den llaag,

3293!60
LeL. 3669162

010I
013 0
0194,
o239
o270
0283
0303
0354
o§s3

Wil zioins lidmaaÈBchaD :'
G.À. Coomans van NSt naar VRIBND
c.M.À. Duive6te)m van SEzo naar Ns
c-H. Haltèn van NS naar VRIEND
Hi.r.A. Hoppenbrou ers van SEZOZAÀL' naar
G.W. Kemperman var SEZO naar NS ,

G . v. d. -xt.ij van ZAÀr, naar Ns ' ' : I ''
i{.'Kouwgnhoven van sEzozÀÀ! naar sEzo
À.C. van Luxemburg van NS* naar VRIEND'
i[. ÍlasEerman vàn sEZoZÀÀL naar ZÀÀI,

1105
L374

2LO2
2435
27 36
3334
3443

VRIB{DIN

I{.À. Endlich
H. Arrd.re
D. Àrslan
À.U. BaI
o.lí. Beyer
K. el Bouyoufi
O.D. .Cameron
w. Daamen
A.C. v.d. Donck
.r. Eckhardb. .

E. Endl.ich
s,À- Glaudemans
L eI gaddioui
T..r.R. Ilarmseq
IJ. Hoos . ,

M, Keus I
T ..,, Magaa
R. Nadper8ad

Le]-. 3669762

w. Kltlnnen van sEzÀ naar NS
.r.l{, Bergenhenegouwen van NS naar
F.E. de Vries van sEZÀ naar Ns
O. WitÈeman van SEZÀ naar NS
.Í.c, Í{illens van NS* naar VRIEND
s v. Kíijff van sEzo naar zllÀIr
D. Pool vqan sEZo naar ZÀÀÉ
R. vergeer van SBZO naar NS

NS

e..1. Perreijn
N. Àkkabi
J.R. Àpperloo
N.- Bakker

Àfvoeren a1s 1id:
DoNÀ \r. M, Ruyters
230
3]-1
279
343
294
276
349
3!7
347
335
331
2LS
296

343
' 251

DONÀ
2374
3458
3490
3 313
3L2L
2657
3444
2405
3523
2943
3069
2208
3151
32L4
2249
3440
3206

DONÀ
3327
29 A6
2472
3464
345 6
3403
2267
2542
3574
29L4

267 3'
356?
3s49
22L3
2835
3375

9A
1H
OR
'lc
8C
8J

3D
5À

2F

7Í
7J
9R
9V
5M

. Àkkabi

.c. F. Àpontoweil

. v. ÀEsen

.J. v.d. Berg

.8. v.d. Bosch

.w, de Bruyn
, Chong'
.G. Djaelani
- iÍ. Dunn
- Elouartl
. Fetstoueh
. eI Haddioui
. eI Haddioui
.c. HeinB
. Houwaard
. KooLEEee
. MaEEheyer

R. Beuker
s. Bouali ' ",L, Bukman
R,R. creebEburg
M. C, v.d. Donck
c. c. Dunn
M. Endlich
P .4. v. cilg
F. el Haddioui
s. Haddouch
M,.v.d. Heyden
o. F. Huis
P .,r. Kool
Í{. Mulder .

LET OP : deze ,evue is voot 2 weken AàLENSREVUE'-5-



vewolE lédoo,!,utdtlea
2903 R.M. NiamaC
15?6 c..r. odenkirchen I

N.M. NiahaÈ
K. Poeran
u. satrin
À.- Sen
C,C. Sprockel
R-?. TeEEer.o
J.M. Verhey
D. P- Hille

3416
2202
2665
2059
2270
2949
19 51
3307
3550

3 477
144 o
3 071
192S
L7 45
2? 3s
3484

319 6
3 511
3247
2268
295)-

'1926
?2AO
329 4

,r. RilL .,
M. schuurman
T. SPa
R. ar. Tettero
E. À.T. Trommelen
R.H. Waggermatl
F. Yildi z

E.U, Nederbiel
B.J. v. d. Nouland
,r.S. Pronk.
H. A. Scheepmaker
P. sinkè
c . c .. Sp].ocke] '.. ,

R, P. v. d. Toorn
LT: .Versèeeg ,:-
N, wonnink

BAR NIEUIIVS

openen

10.00 uur-.

sluit.en Rina . ''

openen

" .t1

BAR ROOSTER
ZÀTERDÀG 10 aug Btua

,Joop de Roode
Henk Kouwenhoven

Eric RieEveld
j . ,- nila Bruyst.ens ,r: l

BAR ROOSTER
Zo!IDÀG 11 aU$taÈus

. : . Tinus van zilfhout
Henk Kouwenhoven

. Rina Bruystens

. . r.' .- RinasluiEen

Biroengevlogen herichten'

:_
NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN .. I .

:"
De weiden aan de Hengelolaan zien er vreer
grazig groen uit. De velden 1 en 3 hebben -
een bijzondere behandeling ondergaan, éie'niec meer zichtbaar is, want de smalle
sleuven meE lava-gruis worden door heE
verse gras aan heE zicht ontnomen. De be-
doeling is, daË door deze nieuwe aanpak de
waterhuishouding beter wordE geregeld. we
zullen zien., - -. l. 

-

Misschien kan de gemeentelijke Eerreií-'.
meegter ons :nogeens meE 'lneer: deskundighe-id
dan ondergetekende verEellen waÈ er' nu
precies is gedaan?

De sefecties zijn meE frisse mcied begonnen
de vakanÈielijven weer voeEbal-kIaar te
maken. De senioÍen gaan heE nu proberen ln

De senioren- selecL ie is na de over-
schrij vingsperiode nogal ger,rijzigd. ÀIs je
de Eransferlij sE j es van de verschillende
klubs dooÍneemE, dan valE het aantaf mUta-
ties bij LENS nog mee.

:1
Het. blijfÈ naEuurlijk pijn doen om spe-
1ers, die van jongsaf in LENS zijn opge-
leid. naar andere klubs Ee zien verErek-
ken. Misschien moeten we de komende tijd
vJeer eens waE meer aandacht. besEeden aan
het onElrikkelen van heE LENs-gevoel, zoal.s

'daE de afgelgpen :.'-- : ,-

?5 iaar tóc. ve-
)._t,1er genoegen

heefE. besÈaan. D'e mooiste Eraísfer was die
nat.uurlijk van de korE voor de EK-finale
in het huwelijk geEreden Tjechlsche int.er-
natlonal vladimir smicer. naaÍ LENS. WaE

een aanwinst ! '.r., : i:' ,.

De Leidse politi€ikó partij meE de violijke
naam "Léiden' weer gezellig" ial Ín voeE-
balkringen weinig aanhangers 'hebben. Rood-
enburg is door de leidse zusterverenigin-
gen leeggeplunderd, tervrijl Lugdunum" met
t,VS openlijk ruzie maakt over het door IryS
ronselen van jeugdspelers. HeE gedrag van
IJVS tijkE veel op daE van RvC,. zo heefE
LENS kunnen merken.

het district. met de nieui{e naam 'f.lEST- 3 '
Afdelingsvoetba] -.bes taat níet meer. .- We. zouden eigenlijk met z'n

weigeren om nog tegen RVC Ee
allen moeEen
spelen, dan

houdE daE geronsel vanzelf oP.

-We gaan het komend seizoen het eersEe i
hoofdsEuk van het nieuwe IJENS-boek schrij-
ven. DaE moet natuurlijk een leuk hoofd-
sEuk worden. DaE kan. 

.

Een nieue, seizoen breekt aan en dus: Nieu-- we ronde, nieuwe kansen, nieuwe prÍjzen.

we gaàn ervoor ! ' l
' . r " GÍJS LÀNGSDELIJN

-6-'deLENsfrewJe' do volgende revue vorcchiint op 22 augustas



SPEEL-

TUIN en.GOED.,,.
k
\\h.tiiN.r\-ry"'... Ti j.rens. de vakantieperiode is er meE een aanEa1 vrijwllligers.eenbegingemaakt,metheÈopknappenvanonzeIENs-spee1iuln.-

HeE begon al1emaa1 meE. heE opruimen van aIle rotzooi en ook het vel,e glas (zouden onzer,ENs-kreinEjes-.dit kapot gèsmeten hebben ??). Daarna was heÈ de beurt. aan onzegras zaadspecial lsE; hij zaaide, maaide en sproeide.
i'-

Ildl:-lij.. -a-._"s 
Eernming gegeven had kvram de afbrand- er, ,erfploeg in aktie. .zíj voorzagenoe aEcrr.buEen van een fris kleurEje, waarbij ook de muur niet. ierd vergeten.

onze LENs-sDeeltuin zieE er perfekt uit en om nu dit. zo te houden is deze speerpraaÈsa1Ieen maar her domein woor o-nze junioren mei h,rn speelkameraaàióÀ cài 11 jaar !

rye gaan echEer werder. ïe-E is -aI Jaren een doorn in trei oog ,ià., ,""r r.rbr;-"r" dut ",999I- 9"1" jeugd gevoeÈb4I9. word op het terras ,àor ons krubgàbouw, wàardoor veef schadeontst.aac aan.de planEenbakken. en ópstat. .. r ,

Om di.t een ha1È. t.oe Ee roepen liggen er plannen klaar om ditpeuterspeelplaaÈ s en bezoekerst.erràJ te mat<èn. we gaan aus Éeiuàdit gedeelEe bedoeld is: -t . '...:' .. ' l-.

ge
na

bied treer toÈ LENS-
arr daE gene waarvoor

zljn n,l.'opzoek naar
het : rollend materiaal,

Om dig Ee kunnen' tealiseren hebben wij uw hulp nodig;'
SPEELGOED ! I ÀIIes is'welkom, . *aa, onzd gi""i"cË Uenoeïcezoals driewielers, sEeppen, IoopwagenEjes eïr.. : ' --'------

wij
is

HeefE u deze over neemt.u dan konEakE- op met. onderget ek_enden. onze alrer jongsEe r,ENs-ers zullen u er zeer dankbaar voor ziin,- -- --' - - -. ----
INGEen INÀ

í

SeIí@
teleÍoonnumm : zie de colofon o Dao. 1

KONTRIBUTIE-ACHTERSTANDEN SENIOREN

: SENIORENELFTALLEN I 996/ 1 997

aan de-'ciainers, leidérs eri aanvoérderg wanhoe vervelend ook, rekening mee E,e houden
betalingen kan geschieden bij Ma*rEin R€uver.

de diverse elfEalten word.E verzocht hier,. Navraag over achtersEand en evenEuele

ï:1?11 'Íj." er een aa4Ear senioren die een belangrijk deel van de konLribut.ie over het.vorrge serzoen. (> Í100,--) nog niet hebben bet;àIA, ondanks herhaalde verzoeken engemaakEe afspraken daarover. -Dit is niet tanger acceptabel en het. besEuur heefÈ daarombeslot.en deze leden uiE Ee sluiEen ,an t.rairírrlen .en wedstriiden ÈotdaÈ ae actrierJiai_lise .bedrasen,. ' verhoögd mec de helrÈ wan de- vooi' Ë.r -;l;íË' 
"-;ir;;" 

-;.;;;Ëiil;à.
konLribu.Ei.e, zijn ber.aard. psr 30 Julr beLrof hec-à" iià"oig-"nà. rËàË",'
u.a*orcn' ,. roriS*ur,"" l.r. ':oi1rnuir", i. -".,. ... 

- 
,'D. Cohen J. Lamers l. Haiceweld ,r_ ní.."r ".

s. zupelli i R. aransen .. K. verkiik . R: í;;;- '
D. 'rongel an J. verstraten _ , E. Roos À. ef-lràsouaiiÀ..Elmi Hassan ,. *"Jk'. ' .' M. Breedveld '- 

r

Een nieur{, selzoen staaL weliswaar voor de deur, maar op dit momenE is heE 
.nog 

nieEzeker met hoeveel elfra11en IJENS aan de nieur^,e compeEitie zaI funnen àaan deelnemen.'De balens p_er 3t mei kwam, voorzichcig scirirrenà;';i; -;; i"iri"I]ï-ii Yzondagerfrarlen 
en1 zaterdaselfral. zo ti j.t<gn .a.q e-]fcalÉn s E/m 9 , l"u" "olij =ài;;;"i ;" zarerdag 1 (re)' krap bezet, is nog onduiderijk hoe de bezetting van her. 3-e elftai 'ei uiceindeÍij1 ';i;gaat zien en is ook van een aanEal aangekondigdé nieu"u aaÀelaiilliri-nog weinig gerechE

gekomen .

LET OP : deze revue ts voof 2 w*en .de LENSREVUE. 7-



Daarnaast is er nog een aanLa1 spelers die een behoorlijke kontribut ie -achier-
stand over vorig seizoen hebben en van training en wedstrijden worden ' uitgesloten
zo]-ang zíj de achterst.and verhoogd meE minimaaL de helfÈ van de nieuwe konEiibuEie (zie
elders in deze revue) nog niet..hebben beEaald. '. --!.
'; KorEom er za1 nog heeliwat gepast en gemeEen moeEen wordén om alle .e1Ïtallen

kompleet en meE perspectief de kompeEiÈie in te lat.en gaan. : - .

;' ook is het'zo dat ÍIim Kouwenhoven Ee kennen heeft gegeven zijn sekoEaak neer ce
leggen en er vooralsnog geen opvo1ger.,i.s - gevonden, laat. sE.aan opgest.aan. van.bestuurs-
zijde zu1len daarom liil Heijnen en Gerard van der Kleij voorlopig de konEakt.en meE de
aairvoerders/elftaLl en onderÉouden, waarbij wim Ee kennèn'heeff legeven voorlopig nog
support Ee wilfen verlenen,.l , . .: "" '.

Het spreekE vanzelf dat daarbij nadfukkelÍjk op de medewerking en flexibiliteit. van
alle. bet.rokkenen (Erainers, leiders,-spelers en . aanvoerde4s ), wordt. gerekend. In ieder
geval is er ook voor de. lagere elfEallen op bescheiden schaal een' oefenprogramma
geregeld en hopen we maar daÈ aIle sÈukjes van de legpuzzle straks op hun plaats zu11en
va1l,en.

'Als gevolg van de omvorming van 20 afdelingen naar g.dist.ricEen, zoà]s bijvoorbeeld
Den Haag/Leiden naar wesE. 3 en Rot.t erdam,/Gouda naar west. 4, spelen a1le amaEeurs vanaf
heden in klassen van de IG'IVB.'. Dit. impliceerÈ daE.voor dlfE.a1len, die voorheen in de' afdelingen uitkwamen, in, hec nieuue seizoen vijfde- en op zondagi zelfs zesde klassen 2ijn gefolineerd. "

. Nieuw in de zaterdagcompet it ie is de insEelling van hoofdklassen meE 'aIÈ geíoIg
daE de clubs een klasse in benaming opschuiven (2e-klasse woIdE le klasEe enz.)..' DaaÍdoor zijn de'" ploegen, die zich Ïorig sèizoèn handha'afden in de' hoofdklasse
van de IÍVB, nÉ-ingedeeld in de riierde klasse van de KI,IVB.
broa : Haagsehe cóuràt d.d. J- juti 1996 I , --- -i -="-' 

' "

ALLE TEAMS VALLEN NU ONDER DE KNVB

LBNS zaterdag komt dit. §ei2oèn dils uit. in de
Eweede kLasse C.

vÍjfde klasse c en LENS zonaag in de

HET BESITIUR

ZONDAGenroren
@
.. 

1

s
a

"rdv.rÈonÈLc 
:'

J

seizoen 199ó11997 : zondag 2e klase C'

Blarw ZwaÉ - Forelolte - trMSII
WSB-Lugdunum-DSO-SJC
Roodenburg - SIC - Verburch

Voorburg-SW-LENS
'I

----J

datum ta'd

OEFENPROGRAMMA
thuis uít

SELEKTIE
actlvlteit veld

VonderYelde dH"-r*
VBH'MS

2S+4 ÉC Dcn Haag '
Tcl.: O7GJ6óf,1J4 '
Íax.z O70-167519l

Zo€aelmctr
Tcl,z 079-16lo2ll

do 8 aug
vr 9 aug
zo 11 aug

dt 13 aug

r.9.30
r.9.30
14 .00
14 .00
r.9.30
19.30
19.30

L

K STEPS
o/23 jr

selekE.ie
selekEie
RVC 1
soccER B,s 1/2 -'
],ENS 1

QUrcK STEPS 2 -
overigen -

Èrainen
s Erand/bostraining
H.' de Hartog Eoernooi
H. de Hartog Eoernooi

. i- r

LaakkwarEier
l,aakkwarEier

I.ENS

IJENS
IJENS

QUIC
I,ENS

Erainen

8 - 'ae urusnevue' de volgende rcvue versch nt op 22 augustus



c
OE FEN PR OG RAM MA'S ELEKTTE (ve,,,orgi

&turn ffi ,rtt tt&
do 15.a
vr16a
zo18a

ug i9.30 selektie '
ug 19.30 seleËEie,,
ug - .- 14 .00 RI,ISIVIaIK 1

11.30 RIJSWIJK 2

:-- \ trainen
., traineh

trainen
1e ronde ÀMSTEL CUP

1

]JENS 1..

IJENS, 2 "
Rijswijk
Rij swij k

di 20 aug '

do 22 aug

vr 23 aug

ug
ug

dl 27 aug

do 29 aug

.lrt
zo

rL
1

overI.gen
8.30.
9.30 oLMO 2

18 .45
19,30
19.00
19.30
19.30

]JENS 1
- I,ENS 2

?9 !aly. finale.Harry de HarEog Eoernooi
IJENS 3 - OIJIVEO 3
GDS 2 - LENS 2
LENS 1 .. WIPPOITDER 1"- . DWO toernooiDwol ' '-'sJc1 ' owoaoailàói

Oliveo
LaakkvrarEier

],ENS, GDS
DWO

DWO

Laàkkwartier' DI,IO
DHO' Dl[o
DWO

celeritas

DSO
EMT

24
25

za
zo

30
1

a
a

17.00
'' 14.00

14.00
' 12 .00

12.00
11.00

18 . 4-5- 19.00

19.00

19.30
14.00
1L,00
14 .00

20.30

19.30

19.30

finale Harry de Hartog toernooi
DWO 1 LENS 1' DWO Eoernooi | "'
SJC 1 - WIPPOÍJDER 1 DUIO Eoernooí
IJENS 2 - SiIC 2 DwO E.oernooi :'-
DVIO 2 - WIPPOIJDER 2 DWO toeïnooi
KNUB bekerwedstrÍj den reserve - eI fEal len te rondei.'r.. : LENS L 2e ronde Àmstelcup
LENS. O/23 j r - VREDENBURCH O/23 jÍ r.:_ " .i
overigen irainen
ÍJENS 3/4 - DEN HOORN 3 ..

overigen trainenselektie , : .,:. . trainen.',

'...-:.i

a
6
ug
6p

EEP
aeP

LENS 1
DSO 2 ,; - - LENS
BMT 1 "- ÍJENS
KNVB bekerrredstri jden
WIK 1 - IJENS
overigen
selekEie .

KÀIVB bekerwedaEri j den
selektie
STÀRT CO}IPETTTIE 19 96

3e ronde ÀnsEelcup

3/4"
reserve -elfEal len 2e ronde
selectle combinaEie

. trainen
Eralnen

reserve- el fEallen 3e ronde
Erainen

/ L997

dÍ. 3 Eep

a" 'i .*sLp

(NB .

.-WIK

vr
zo

5
I

intorma!Íe van z+ juli)',

OEFENPROGRAMMA G ES E L EKTEE R DE S EN IO:RENNIET
veld

DON.

zoN.

22.08

25 .08

DO.N.

zoN.

29.OA

01 .09

20.45 IJBNS o.rJrig.r,

11 .00 QUTNTUS 4
11.00 LENS 5
13 .00 IJENS 7
13.00 ourNTUs I

- . I,ENS 4
- OUÍNTUS 5
- QUTNTUS 7- LENS 8

- LENS cornb. 3/4
- IJENS 5 ,
- Í,ENS 7
- .IJENS 

9

oefenen
oefenen

. oefenen'oeienen

Lrainen

trainen
"i--

IJENS

QUINTUS
2
2

QUINTUS

20.45 ÍJENS overigen

14. 00 BMT L
12..00 BMT 2
11 .00 IJENS 6
11. 0o ÍJENS I '

oefenen
oefenen '

oefenen
oefenen

TRATNINGEN NIET QESELEKTEERDEN : ELKE DONDERDAO ZO.+S uir
Àanvang_ van de competitie zondag g sept.ember,.
eersEvolgende LENSrevue

opstellingen. en indel ingen

LET OP : deze rcvue ls voor 2 weken 'deLENSREVUE'-9-

in de

.." IJENS

: BMT-
BMT
2;. 2



al IE s
o

D s et

T R A t N t N G : vanaf vriidagavond 16 augustus
van 18.15 uur tot 19.30 uur; 18.O0 uur verzamelen op LENS !

de training ís op het veld van GROEN-WT

Let goed op bovensEaande (gee,ijzigde) trainingstijd efl -plaats! t

OEFENWEDSTRIJDPROGRÀMMA DAMES

uiUthuis sam.k LENSelítal datum

I,ENS 1 25.08 14,30 SCHEVENTNGEN 2 Ehuis

VAN HET JEUGDFRONT

13 .45 uur

Jrrlí@
OEFENPROGRAMMA A-B-G en D JEUGD

sam.kelítal dalum aan o teaen

ÀL 17 aug

B1 L'l a'ug
21 aug

c1 iz aug

D1 17 aug
21 aug

vredenburch AL

vredenburch 81
soccer Bóys 81

Soccer Boys CI

1.4 .30

12.30
19.00

11.00

thui s

t.huis

"i!
thuis
!.

v3' zie bij z. heden

10.30
19.00

Rijnsburgse Boys DI uit
Soccer Boys Dl . uit

RiJnsburg
Bleiswijk

v3.
BleisÉijk

z]-e
zLe

z . heden
z . heden

v3 zie bij z . hedeh

zie bij z . heden
zie'bijz.heden

bij
bij

BIJZONDERHEDEN,
- opsEeLlingen en verzamelEijden worden door de trainers bekend gemaakt '

- de eerstvolgende LENSrevue verechijnt pas op donderdag 22 augusEus'.-.:.
Éà - lees onderstaande kopy èens heet goed door en bewaar deze,. r'ENsrevue
-r? nog even. ErsEaan belangrijke zaken in !!l :

_- vragen/problemen neem dan kontakt op met. de hoofdleiders.. (zie kopy. hieronder)

a l ET SETZOEN 1996/1997 >>>>> ondanks. dat er nogal vrat jeugdleden op vakant.ie zijn
lf ot zelfs noq qaan, starcen wij binnenkorE de voorbereidingen voor het nieuwe
f f ;;ir;;;l sàhÉ h-etemaal klaar zijn we er nog niet. woor maar dit hopen we in de loop
Ir.., 

"ro,r"Èus 
oD Ee lossen. Zoals gebruikelijk herhaten wij ereer een deel vanuit de JONG

iËiisl-irài""iriït- ,ilí É"rin de ÍaaEste wiJzigingen, aI aansebracht.. Lees heE dus goed

àóór "" 
bewaaí dezé lENs-revue vooÍIopig heel goed want volgende -week valE er geen

;;;;r; iENS-;""e in de bus..,. De eergt vol-gende. IrENsrevue ontvangen juIlie. op- 22 augius-

tuÀ. vo"r irragen kurÍnen ju1Lie bellen naaf de Èoofdfeiders. DiE seizoen zijn dit:

070 - 3970I54
070 - 3 9r.04 8 9
070 - 3 61614 3
070 - 3 91048 9
070 - 3615143

À/B-j eugd
C - j eugd
D - j eugd
E - j eugd
F - j eugd

Paul v. d. Steen
Ruud vereecken
Harry Eer Linden
vacaEure
vacaE.ure

(tijdelijk R.vereecken)
(Eijdelijk H. Eer Í,inden)

'- 10- 'de LENSREvUE'

tel:
Ee1:
te] |

EEI:
Eel:

dg votgende revue verschlitt op 22 augustus



A : ít.4SSEfS 'VOLGEND SEIZOEN 
.,>>>> 

D.Àmsdorf , u.Àr
S.Essiad,,J.Garcia, T.Harmsen.,J.Koo1hoven. G.eureshi,D.SEuger. O.Un1u, v,Wongsodikromo..

l) maàndag van L
2) woensdag van 1
3) vxijdag van 1

if, G.Dennen,, F. Duran,
M.Sarikaya, M. Sew1a1,

,J. Drosten, D. E1slng,
N.Heidel, F. Hendriks ,

R.v.d.Sande, R. Smees,

3
0
3

uut
uur

0
0
0

20
2L
19

De eerst.e t.raining is op: ,magnd_ag 12, ayqustqs. .Irainer is Àndré. de Ket. Hijeen aparr sEencir vranneer Julrie akEief 'zijn in de drukke voorbereiding.-
ÍnoeE je voorlopÍg aanhouden.

De normaLe Èrainingen zijn op

B. Bekt.aa, FjBënali, R. v. Beurden
F.Cfjntje, p.Dahoe, À.Drissi,'

, À.B1dm, P.Bodaan, K.Bouali, .r.BriÈEijn, .l
F.Elkadiri, M.Essiad, À.Faulon, F.Gaómi, K.Iliev,
W. leder. .r. v. Loon, K.M,hamdí, R.Oemed,
N.SiIlakus, D.v.d.SEeen, R.w.d.To1, .f .veldema,'

È/n
E/n

19. 15 uur
19.30 uur

9 .15 r/m
9.30 r./m
8.00 r,/m

R . Caminada,
N. Gurschke,
- R. Postma, .

uur

gaf^julIie
DÍÈ schema

/í.4SSEBS VOLGEND SEIZOEN >>>>> R.Àgyeman, S.ÀIaca. À.Àzahnoun, H.Bayram,B

c

De eerste lraining is op maandqq 12 auqusÈus. Aanvang 17.00 uur. De trainers 
*riir, "rr"o

Grens en Chris Leder. Ook jutlie kregen een stèncÍI -wanneer 
e11 waar er getrainÉ.wordtil de voorbereiding. Bewaar dit stencir goed. voorropig gaan a1le g-klassérs gelijktij-dig Erainen. KomE er een 83 dan traineí zíj zeer ïaÉrËchiJnrijk op maandag:avoíd vàn

19.15 t/m 20.30 uur. Meer nieuws in de loop wÉn augustus. I

P.Knorr, R.Kok, O.Lagadeau, H. Leder,
À. Oost.erveer, M.Ou1aLi, H. SahÍn,
T. Yildirim.
De normafe trainingen zijn op 1) maandag van 18,00

2) woensdag van 19. oo

- íI.4SSEFS VOLGEND SEIZOEN >i>>> de normale
selekt.ie zijn op :'- 1) dinsdagavond van 18.00 È/m 19.15 uur, 2l donderdagavond van 18,00 t/m 19.15 uuf,

3) vrijdag wan 15.45 t/m 18.00 uur (allaen C1)

Exainingen voor de C1 en C2-

De.eerst.e E!-aining is een trainingsdag op zaEerdaq t0 auq;stu's (aport- en voecbalschoe-
nen meenemen) . Aanvang 10.00 uur. verzameten om 09,30 uur. Dé Erainers zijn Ramon
HageraaEs en Ireo Meeutisse..ook jullie weten via een stencil precies wanneei 5u1lie
moe_t.en Erainen,/spelen in de voorbereiding. Bewaar diE stencil goed.,.

De onderstaande spelers zitten in de. voorlopige Cl/C2-selekEie. In de loop van augustus
r.rordE deze seldkEie nog gesplirst en aangepàst.

M.ÀghaaliJanÍ, M.Aissari, z.akaogàn, B.Èritr.ijn,
P.v.Fessem, S.GoÍÈaulE., D.Gonegh, R.croos, D.Gunay,
R.,fanse, D.torsheijd, N.Muns, M.Oemed, R.pocornie,
R.Vergeer, S.yilmaz; L.wormer. .

De_ ond_ersEaande speLers .komen in C3 of C4 Ee spelen. Met de leider§ gaian we dezeelfEallen in augusEus nog samenstellen. .i
O.Àras, À.el Boust.atí, w.de Bruin. F.Daamen, C.Dameri, O.Duman, z.Elboujamai,
V.v.d.Geest, D.Hoos, I.,lahangir, S,de ,Jong, T.«amouni, U,Ki1ic, R.Kipp, R.de Klèrck,F.Kuik, J.IJuyEen, N.Malouki, R.Nandpersad, ,J.pronk, O.Raeise, N. nampoïè, M.Riedewald,
C.Schmits, H.v.d.Spiege1, ,J.Taal, A.Timimi, M.TUE., D.vermaat, M.v.d.vóort, c,yildirim.
.Iullie trainen op : vrijdag van 16.45 t.,/m 18.00 uur, de le Eraining is op 23 auqusÈus.

Erainer is Àrno van BliÈt.erswijk

nà - /(t4ssEFs VoLGEND SHZOEN !,,,1 Ler op I r sperers die overkomen uiE de- E-

!/ klasse .moete_n_ zorgen dat ze voor diE seizoen een eigen LENS-EhirEje hebben.: Deze zijn alleen Ee koop bij sporthuis FREE KICK SPORT op de WeimarsEraaL hoekVa1kenbo91aan.DenormateErainingenYoordeD1eniD2_seIektiezijnop-:,
' , 1)'maandag van ie.+s t/m 18.00 uur (aueen Dl) - rii.' '2) dinsda! 'à; ià:4É ii* ià.óo "ur 

- .'. . I -

. 3) donderàag van 16.45 È/m 18 . OO uur .- - ',' . 
-." '"r

zaterdaÍi.10 àugusEus (sporu- en voetbal-
len om lL.30 uur. via Rèno krijgen ju1lie
de drukke oefenperiode. De Èrainer voor

nde EÍteede jaars D-klassers geselekt.eerd

De eerste .tràining is een trainlngsmiddag op
schoenen meenemen) . Àanvang 12.00 uur. Verzame
nog een aparÈ st.encil over de aktiviEeit.en inDl is Reno Vorkink en hij heeft de ondersEaa
voor de D1-selektie :

IET OP : dezo revue ls voor 2 weken 'de LENSREVUE - 11 -



O.Carolus, ,r.Descendre, M.Drosten, R. Hoogerheide, . .I. EckhardE, S'Kraayeveld, S.v.q.Kruk,
V:v.L,oon, p.Must.erd, B.Lamers, B.ilet.Een, C.Schaapveld, H.Prika, K.Vereeckeh, M.Voigt.f

De D2-selekt.ie besEaat uiE alleen maar eersÈe jaars D-klassers. De trainer voor deze

óioÀp l" op diE moment helaas nog nieg .bekend. voorlopig houden ju11ie dezelfde
Éraiàtngen àan als de Dl-selekEie. wé verwachEen :
N.Àmkhaóu, R.Een BeÍge, ,J.BruysEens, R.v.Bunderen, M.Hendriks, B'KorEboyer,
,J.v.d.Linden, E.Lopes de Brito'.M.Vi6sers, K'Walravens. 

l

In augusEus wordt deze groep waarschijnlijk- nog (E-ijdel.ijk) . uiEgebreid. Enkele D-
klasse?s uit ondersEaande groeP zullen nog worden gebeld. i ';'

De D-klassers dte nieE bij de selekt.ie ziEEen zijn onderstaande spelers :

. ,. ;: '.i ;* I '. .
K.Àkay, o.Àldemir, s.el Àyadi, e'Èadal, r.sàaat, ' B.Badri,' R.Bakter; v'Berberoglu,
U.g"iii, A,eI BoustaEi, M.Aóurier, iI.da CosEa; S'.Durak. K.Faloun, M.celderman; .. ..'
B.Groenve1d,M.Guerrero,D.deJonà,s.Ka1icharan.R.KersÈei,M.Kuik,M.],etsch,..
lA.iËi-ii"àè". C-v.d.Linden, T.Liótard, G.v.Oorg, J.OgEerspoor, P.Pelissier, J.Poncin,
a.ÀàÈtu"si"gÉ; G.Rijkers, R. sardj oepersad, ,J.schÍ1d, s-schrijver, R.soesilo, 'R-.Spies-i
sens. R.Staàs, D.Tefrones, e,Terrónei, À.vaku, M . vrouwenve lder , E.Yildirim, E.Yilmaz' 

.

,Iu11ie t.rainen Op woensdag t/an 1?.15 E/m 1.8.30 uur en jullie eersEe training is op
21 ausustus. De trainers iiin xarry E.er J,indeí eà René Liiot.ard.

E .. - íLASSERS VOLGENE; SETZOEN >>>>> De E-selektie bestaac, 'voortopig uiE
ondersEaande apelers : À,Ancharad, B.Dayan, M.Driessen, ,r.de Graaff,P.HoeE,
N.Houweling, M-. de .long, Y.KuI, D.ropes de Brito, .T.r,opes de Brito;. R.Nijhuis, :

de

o.Oredein, A.Oufrighe, D.v.d'Sende, N.veraar.'.

Jullie Erainen op : 1) maandag van 16.45
2) woensda§ van 15.00

advertmtiE

.T,.Iemi1, U. Kuzu.,
R.sookhoo, E.w,d.Spek, M. straub,

t/m
t/ÍÍ

18 .00 .uur
1?.15 uur

De trainer is Theo Hoefnagel . Hij formeert ook El ei'l E2 Eijdens- de oefenperiode-
eerste training is op vrijdag 23 aususcus van 16'45 E,1m 18.00 uur. .

D€ spelers. dié niet in de s€lektie ziÈÈen zijn
M.Abarqi, V.Badrl, R.v.d.Broek, R.Duyndam, M.v.Egmond, N.Essiad, K.HendrÍksen,
S.v.d.Kruk, C.IJira, A. Loltargosain,. I\l,v.d.Meer, R.Oosterveer, A.Prahladsingh,
v.Ramaucar, R.Ragt.a, L.Sahj-nl S.Sewcharan, L.sEraub, o.uraI, R.de wiL, Y.Yanik.

.Iu1liè Erainen op de vroensdag van L5'00 E/m 16.00 uur en jullie trainers zijn:
Ruud v.Herp, Peter Hoet en Leo Straub. De eerste Eraining 'is op 2f,-3ugJ§!g§. Neem

deze Eraining want we kunnen nog best wat nieuwe E-gerusE wat rriendjes mee naar
klassers gebruiken oP LENS.-,.. '.

E - ftlSSERS VOLGEND SETZOEN >>>>> nog maar 
'weinig F-klassers om màe Ee

ll' beginnen. Dat vrordE een open dag organiseren in augusÈus,/seprember . zoek vast wat

=- vriendjes . op die lid wiIlen worden van LENS en neem ze mee naar 'de . eerste
rraining. óË àe r-.ae"rijsE staan:

M.BruysEens, v.DagIi, T.Demir, D.Heeneman, R.v.Herp,
C.Micha lol iakus , O.Oredein, ,l.v.Osch, E.RombauE,
V.Tarba, À.Thoha Machsun,. B.Timimi, I.Yonyul. - ,

Jullie Erainen op woensdag van 14.00 t./m 15.00 uur en jullie trainers zijn Ruud v.Herp,
PeEer Hoel en Leo Straub. De eerste Èraining is op 21 auqustua.

SUDMEIJER ZONWERING

ZUIDERPARKLAAN 25 DEN HAAG . Tel. 323 35 62.

ds volgende revuo ve/,sch nt op 22 ougustus- 12 - 'de LENSREWE'



gè,7bclit

;' - '!- i::., ,

meisjes in de leeftijd
8 tot 12 ja,Ar '

die geieWig willen
voetballen,,

in het ,

,.:

éiifés teà
inÍormatie I opgeven hii RINA BRUIJSTENS tel. : (0701 391 gl 22

LEtr OP : ddza revue ls voot 2 woken 'da LENS EVUE - 13 -



;, DRUK. DRUK, DRUK >>>>>, wie boven-

II ;::'"Í:,"*r'§y n"B""t"::'"f"? ï??ï íl:[
kriioen woiqend seizoen. EnkeIe ÈrainerÉ
gaaí- namétiíl< àrie keer in de week trai-
íen. vo"g daarbij de individuéIe trainln-'
gen van jon 's-.Gravendijk en de keepers-
Erainingen en jd*kan op je vingers na te1-

.1en dat heE heel erg druk wordE voor som-'mige spele4s.

we hebben.er meE de trainers a1 even over
gesproken en de afspraak is daE we a1Ies
óoed in de gaten zul,len houden. De school
is immers veel belangrijker en de kinderen
moeLen het ook - wel leuk blijven vinden
allemaal .'"'.r.'l - ,: i,.- . r,:

hle verzoeken de spelérs/ouders om ook t.e
reageren bij de juisEe personen als. heE
soms ieEB Ee veel van het. goede is. 

.

M.Aghaalijani, R.Bakker, R.v. BtEldefen, '1

M.Driesgen, R.Duyndam, P.v.Fessem, ' , .

D. iJorshel jd, P,Mustèrd, À.oosEerveer,' o.o-
redein, ,J.Poncin,. ' J.Pronk, E. Rornlcaut',
N.Siliakus,.E.Terrones. .:

sta "je er niet- bij, maar ben je keeper. '

kom óan ook!!l NaEuurlijk weEen erij., ook
we1 dat er nog keepers op vakantie.zijn. '
Maar we moeEen toch eens beginnen. zijn er
vragen neem dan konEakE oP met
Pau] v. d. SÈeen.

r NDNIDUELE TRAININGEN >>>>> meT

I - ro., 's-Gravendiik hebben we afge-
'- sprokèn dat hij Zowel bij onze senio-
ren aIs bij onze jeugdselekEies individue-
1e Erainingen gaàt geven. HeE zulIen voor- 

'narirelijk iechnische/takÈische t.rainingen
zijn. Echt leuk om Ee doen. 1

l, ONTRIBUTIES ,,>>> de konEribuEie-

, [ ? *'sl" #"ils""ï"".ï'ï?ï iï'"i:.' i:::
.. EribuE ieveihóging was echE noodzakelljk.'
onÈ terzoek aan alle ouders van onze
jeugdleden is' om :

3l ASFOTO INLEVEREN'rrr;; :*ró ondèi- - In ar1gn:stus' gaan de Erainers met Ton rond

P ;;;u.-;.ï;;"";;..;;; ;;; il;" de eaiel ziEÉen om een sÉhema op Ee ste]-
f- ÈEl"ËIEr;#:ïrU;Ëï"-,.ï"r.ïiràài"öi len zodat iedere selekEie even veer aan de

de achcerËant. -lcrr beurt komE' 'Ju1lie horen er nog ÍJel meer 
-

De foto is nodig voor een
kaart. j e voor dit. seizoen.
Paul v.d.SEeen op LENS. .-

B-klassers . Bayr'am,
.Bouali
. Driss i

nieuw spelers -
ceef hem af àan

...,

H
K
À

w
C-kIaÈsers

D-klassers:

F-klassers:

.el BousEaEil',. St +:

.de Bruin, - , !" -

. !;.J,DOUl amaa

,." nu mii.Iirilaal de eersEe helf t van de
. kont.ribiitie over te maken. NaEuur-

lijk mag u ook alles in één ,keer
betalen. VergeLen is dan nieÈ ómeer

EEPEfiSTRAINING ,'>'> ook dit sei-
zoen gaat Hans van Ri j E.hoven de kee-
persEraining verzorgen.
Hij wordt op de maandagavond gehol-

- mogelijk.- - ..'.r. een periodieke overschrijving Ee1r" regelen bij de bank of het postkan-
. - 'Eoor. vergeten is dan ook nieÈ meer

mooeliik. :

uaakÈe u a1 gebruik van een periodieke
overschrijving vergeeE dan nieE het. bedrag
aan Ee passen of om heE meerbedrag even
over Ee maken naar 3

. gLro 335711 tnv Penningrmeester ]JENS:' ' te BeÍke1 en Rodenrijs.

De ouders die nog een bedrag moeten beta-
1èn over vorig seizoen verzoeken wij om
diE nu direkE Ee voldoen. Is heE geld nieE
op Lijd bij ons binnen dan besEaaE de kans
daE wij uw zoon niet mee laten Erainen en
voetballen.

À.e1 BousEaÈ i
M. Dros ten
iI. OtEerspoor

M. Straub

K
pen door Menno Àlting,,,Jack SandiforE. en
Èob oriessen. ...'' t,. '

i"", - ;; -. ., L .-'.'
Op de wöensdag-''of donderdagavond (wordE
nóq beke4d .gemaakt) . doet Hans de exEra
t,ràiningÍ' met. de keepers van À1, 81, C1 , D1 en
E1 - '

' 9 september twee Leidersbi.j eenkomsEen wor-

' 20.OO - 21.00 uur
Leiders alle E- en F-Eeams \

L EIDEBSBIJEENKOMSIEIV >>>>> nu a1
wijzen wij de leiders van diveÍse
jeugdteams er op daE er op maandag

op drnsdag 13 ausu.rua vervrachE hij onder- '"'" ;"?3;13 ÏÏï. 
"-a- 

en D-elr'alten '
stàande keepers om. 14.00 uur op LENS voor -. -

;;;-ËÈpi;Èi;;-." à"n ""'"iè tiàining ,, ' 
ffi:à.ii3ji""J:,ï:lnr,:s.m. 

maa.r'aI1è leiders

- 14 - 'de LËNsREvuE' do volgeiido ràvue vqschiint op 22 aagustus
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|Tt' RAINEBSCURSUS >>>>> de Eiainersèursus van peEer Bos, die eind vorig seizoen
I nieE door kon gaan wegens grote drukte, wordt nu definiEief gesEart in september..À Harry ter Linden za\ de. deelnemers in augustus benadereri en naÈuurlijk kunnen

nieuh,e kandidaten zich nog bij hem opgeven. BeI: 070 3616143.

Misschien ook leuk voor een aantal A- en.B-k1ae6ers een Eeam begeleiden en/of Erainen.
InÈeresse?
Doe dan ook de cursus !

- van AL

- van 81

K

- van Cl

- van E1

LEDING ZOEK !?! >>>>> aan het
(shirts, trainingspak, tas et.c. )

eind van ieder seizoen zijn wij alLijd waE kleding
kwijt. ook nu missen vre weer onderstaande zàken ,

2 shirEs me! opdruk. .

v.d.Velde incassoburo
4 wiLte hummel voetbalbroekj es

hirt meE opdruk: Meeuwisse
rainingspak (jack+broek)

- van E2 :- L Erainingsbroek

- vaí E/F : -3 shirEs meE opdruk Como

- algemeen: hirE (wit) met (zvrarÈe opdruk) Tromp ÀuÈoverhuur
hirr (groen) meE (witÈe) opdruk Trick
hirE (wit) meE (blauwe) opdruk Free Kick Sport
cheidsrechEers - cenue (broekje en shlrE)

Heb je Èhuis ieEs liggen neem heE dan mee naar de eerste Eraining in augustus. '
a

TAKEN JEUGDKOMMISSIE
- 'i. ',;

. -. 1) Eoofdleld€r À_E_C_DlE_FrJeugal

- aanspreekpunt trainers; leidèrs, spelers,ouders r' .'r-r \

- aanvullen teà.s .irt.-it overleg meu crainersT l e iders
- bijwerken computerlijgt voor de zaEerdag
- scÉrÍjven wedétrljdformuliëren.voor de Ehuisweds Lrij den '
- kompléceren kompeÉ ic iekaarE j es e.d. voor de zaterdag :
- vooiziEE.er traii:ers/le iders overLeg 2 of 3 maal per seizoen
- doeE voorsEel einde seizoen oter nÍeuwe groepen/Èeams samen
- regelt. de kopy voor de JONG LENS voor 'zijn" teams ' ' . I:

't

2) .reugdaekleEarls

rainingsjack met opdruk glazenwasserij c.Leder.
hirt.s meÈ opdruk auÈorijschool Philippo

r- 1 shirt meE opdruk Mazda

-1E
2s

- 1s
LL

-1s
-1s
-1s
-1s

lr[ AKATUBES BIJ DE JEUGD >>>>> natuurlijk zijn er nog heel wat vakatures Ee

f vervullen bij de jeugd. om nu eens een goed inzicht Ee geven wat er zoal trij Fo1nÈ--!--:.iiken om di jeug:aafïeIlng van LENS goèd te laten lopen geven wij een overzicht
van de iunkties bióen de jeugdkommissie en de daarbíj behorende werkzaamheden. -

Lees heE maar eens aandachEig door en wie weet zit er een onderdeeL bij waar u wel in
geinEeresseerd ben. Is diÈ zo neem dan konEakE oP meE Paul v.d.SEeen.

meE de E ra iner s /1e iders

- konlakEpersoon naar andere verenigingen
- kontaktpersoon naar BvO's, KNVB (incl . district West III)
- kontaktpersoon naar bestuur en Eechnische kommissie
- koneaktpersoon naar Erainers,/ leiders voor evE. reigjes
- coördinèert de aansEelling van de jeugdtrainers
- bemiddelE/adviseerE bij rrgrote" problemen binnen de jeugd
- bevestigE opgelegde stiafÉen/schorsingen indien nodig schriftelijk
- draagE. zorg voor de jeugdkopy in de LENS-revue
- draalt ,or§ ,oor bes ÉetÍ ing- nieuw maEeriaal (ba}len, hesj es eEc)

LET OP : dezo íevue ls voor 2 wèken .'de LENSBEVLIE' i f5 -



- regelE oei.dnpr-ogramma (en scheidsrechters ) voor heE nieuwe seizoen
- scÉriftélijk veisturen én ontvangen van de gemaakte afspraken
- regelt avoàdÍredstrij den (en scheidsrechters ) Eijdens het seizoen
- verzamelen en.kompleteren ruilformulieren voor de tGÍvB
- zoxgdragen voor hèt afhàndelen van s Erafformul ieren

3 ). .Wed8ÈrÍJ dEekretarLB

4) ToaraooiBekreEarla

5) scheidE16chteraéoördinator

6) ilsugdk@DiÉE1€ dlensten op zètèrdag

de LENS-revue

;L

- plant de,thuisEoernooien i,s.m' de andere j eugdkommiss ieleden ..- iegelt de EegensEanders (en de sche idsrechters ) voor de Eoernooien
- neémc de uitÉoernooien aan-ew. na overleg meE de tainers/leiders
'- schrifE,elijk versturen en onEvangen van de gemaakte afspraken
- bestellen van de prijzen,vaantjes,vanen voor de Ehuistoernooien ,

-.reEelt de scheidsrechEers vbor de zaEerdag
- regett de scheidsrechEers voor doordeweeks
- regelt de scheidsrechEers voor toernooien
- regelE de scheidsrechEers voor heE oefenprogramma

- evt.. bijwerken computerlijsE adhv te ontvairgen afbellers
- evt. aanvullen van de teams bij te weinig spelers
- inspreken anEwoordapparaat bij evt.. afkeuringen
- k1aàr zeEten,/opruimèn van de koffie (sEeeds opnieuw)
- pakken/opbergen van heE materiaal (ballen, vlaggen, sleuEe1s eEc.)
- neerzeEt.en/opru imen van. de E,/F-doe1Ejes . . --.,.'r' ' '
- ophangen,/weghalen kleedlokaal indeling''.. ..

- ontvangen leiders LENS en EegenparEij en scheidsrechters ,

- er óp toezien daÈ thee en limonade geregeld wordt..- ,',
- toezicht houden op kleedlokalen en evt.. aanErekken

- toezicht. houden op het juíst invullen van de wedsErij dformul ieren
- aanspreekpunÈ zijn van iedereen evE. doorverwijzen
- bijzonderheden vermelden (duidelijk) op de compuEerlljst ' -, i- ,l

:..i

!

lay-out / grafische vormgeving
C.l. Aldng en A.C.J. Miltenburg

Íeproduktie : LENS-huisdrukkeAl .' .

Íealisàtie : T. van ZilÍhout
verwerking : woensdagochtendklub'
oplage ! 5ó0

; 16 - 'de LENSREVUE do volgonde.Íevue ve$chiint op 22 augustus
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SECOND HOME SERVICE
Postbus 94
2665,2H Bleiswijk l. .

TeliFax 010 5213980 '. "r ,

Hct advicsbureau voór ilw 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 bedrfven en particulieren

30 kindercentra in Den Haag
de scherpste prijs in Nederland
volledige dienstverlening
modeme, professionele organísatie

aarlrl! rrar llrirrlrr!t

;
@

0

(070) 356 03 7í 24 uur bereikbaaÍ

%

triodtls
Persona! Safety Burd

,t

ADVIESBURO - BEVEILIGING

TEVENS VERKOOP KLUIZEN

Bel voor een safe advies
Postbus 971 Tel.0652 856 160

2501 CZDen Haag Fax 0703 561 58i
LENS LEDEN KORTING

Dog en rynght
.l

T.

{Vroliik

SCHOONIYAAKSERVICE BV

. . 
GEVELSANERING BV

. BRANDSCHADESANERING BV
)1

i, '. '

Platinaweg 19

2544EZDenHaag.
tel. 070 - 3294122
fax.070 - 3294409

@B@
ERKEIIO'IKHIII& SAIVAGE

0l t Ns t t( rl t,tl R N t tP rN 0

,.T#&iesP van
,Reaali!

Voor topprcstatics op het gebicd van verzekeren en hlpotheken
kunt u akijd terecht bij de Reaal-adviseur in uw omgeving. Bel gerust
voor een sporticf advies.

REAAL REGELT 'T ALLE}4AAL

-l.

èaal
.ÀrSuiaNÍtEt(aNÍooi

rÍiat(5Íi^
Socsrdijksckrdc É i8r, 2t74 EZ Dcn Hí-lB
TclcÍoon 070-1687764 F3x 070-3681417
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, rij groen!

a uitgebreide keus in nieuwe personenauto's
a personenbussen a kotnbi's a bestelwagens
a vrachtvtagens tot 46 m3a trekkers
a aanhangwageTrs o '7,otortietsena c,amE,ers voor 4, 5, 6 of 7 Fers. .' -

De extra's van Europcar lnterrent
a één van de grootste autoverhuuÍbedrijven in Nederland

. uiterst scherpe tarieven .: -

o vooÍ personenauto's "Íecrealie" tarieven voor vakantie, korte ol lange
weekends ol midweek arrangementen

a bestel- en vrachtwagens mel extra korting's avonds en op zondag
a ook verhuur van dagdelen
a "one way" - verhuur mogelijk
a gratis 24-uurs seÍvice in binnen- en buitenland

,5

de nieuwe manier van
autorijden; ,

Het bruikbare en voordelige

alteínatieÍ voor de eigen auto

Bel voor een Íolder
oÍ kom langs.

Wie de"n

Achilles Europcar
Pr- l\.4arijkestr. 5 / hk PÍ. Bealrixln,
2596 TL Den Haag

Fax 070 - 381 18 41

Tromp Europcar
De Sav. Lohmanplein 5
2566 AA Den Haag
Fax 070 - 368 87 26

Tromp Europcar ten

Kies goed

Zakelijk
autohuren
Europcar lnterrent hanteert

speciale kondities èn

larieven vooÍ relalies
die langdurig ol met grote

regelmaat huren.

Ook voor lease en shortlease

kunt u een beroep doen op

onze specialisten.

€.É.

;;'a'r@,,

070 -381 181í 070 -361 91 91

Bel de i

07
nssl Vestigingsplaalsen: AmsteÍdam-Amh€m-Bíeda.Den Haag.Dordrechl-Echt(L)

Eindhoven-GÍoningen-HaaÍlem.Heeden.HooÍddorp_ÀraaslÍichLFIotleídam

Tilburg.ulrechl.Ween, alsmede op alle vliegvelden in Nedeíland

r':f

i,

t

."1

,s;
It' Gar., m rrent.'

autoFEen
EU slaatropcaÍ

l-]
:'l


