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DE LENSREVUE

wekHad van de voet:balvercniging LENS

7le jaargang, nummer : 7

31 juti 1997

opgericht
18 decrmber 1920

LENS

TERREIN èn CLUBGEBoUW ALGEMEEN SECRETARIAAT CONTRIBUTIE BETALING

I

Sponcomplox "Escamp l"
H6ngololsan 800
tol.: (070) 366 13 14

P.F, Grons
Rogontsssolaan 49
2562 cN Don Haag

tel.: (o7o) 363 54 18

POST.bank :

RABO-bank :

336711
129924229

SEKo : senior6naldàlinq
Sonioron zondag / zaal
W.J.M. Hcilnen, tel.: {070) 346 10 88
G.J. v8n doÍ Kleii, tet.: (O174) 41 81 49

REDACTIE:
VACATUf,E
aansp.€ekpunt tot 15 soptomber 1997:

BAnKO : BarcommiSsi6
mw R,P, Bruiistcns, tel.: lOTOl 397 97 22

S6nioron Zatèrdag
J.C. Ham, tel.r (o7o) 367 96 87

À.c.J. Milronburg, 16l,: {o7o) 30 99 291
C.J. Alting, tol.: l07ol 389 98 75

AKKO : Accommodatiecommissie
w.J.M. Hoiinon, tol.: (070) 346 1o 88

SPONSORZAKEN: EKO : Evonsmonloncommissi6
mw D. von stri6n, tel.r (0701 361 52 ogJ.Uíioiels!-Eloelirs

P,J.M. v.d. Sroon, tel,: (070) 397 0l 54
R. v.d. Hoet, rol.r (0182, 521353
H. Kooy6hga, tel.: (O7O) 397 72 94

de CLUB v8n 100
H. Hoppenbrouv,rors. rol.r(070) 325 07 89

COORDINATO! TEC]IN!§QEEZA(EN
TRAINERS:
P. van Volzen, tol.: (Ol5) 369 21 69
L. van Biin, tot.: (070) 356 15 8lA. 's-Gravondiik, tol.: (o7ol 323 70 33

samenstelling Bestuur

VOORZITTER :

J.G, Colpa
Tol. : íO7o) 394 19 74

SECRETARIS;
P.F. Grsns
Tol. r (o7O) 363 54 18

LID :

P.J.M. van den Stoen
Tel. : (O70) 397 01 54

van de redactie

Lever uw kopii op t(id in :
redactiebrievmbus, dubgebouw of Hengelolaan 981

SLUITINGSTIJD AANLEYEREN KOPU :

zaterdag 16 augustus 14.00 uur in het klubgebouw

e-mail : amtltmb@wortrlaccess.nl

fax : (ozO) 30 99 293 ('s-msEndags tot 17.30 uur)

--'t
I

PENNINGMEESTEB :

.J. van dor Kl6il
€1, : (0174) 41 81 49

LID IVICE.VOORZITTER}
W.J.M. Haiinon
Tol. ; (0701 346 10 88

LID :

A.'s.Gravondiik
Tol. | 1070) 323 70 33

J -JL-_-*--

DE BROEKRIEM AANHALEN
(z€1f,d{EciPlinè }

Door de zeer vroege inleveringstermijn van de kopij bekruipt. ons een vreemd gevoel a1s
we deze LENS-revue in eLkaar draaien. Normaal is één van ons net op vakantie en was de
ander neE Eerug. Deze keer echEer nie!. UiEgerusE zijn we dus niet en derhalve ook nog
nieE klaar om de broekriem aan te halen.

Na een gesprek meE heE BesEuur en de Àlgemene Leden vergadering (ALv) bezochE te hebben
zal dit. coch we1 moeten gebeuren. Er dienE op alle fronEen drastisch bezuinigd te
worden, dus ook op de koEten van het clubblad. Er liggen bezuinigingsvoorsteL len op
E.afel welke voor onsr maar zeker voor de leden een drastische omwenE.eling zullen gaan
betekenen op het gebied van de informaE ievoorz iening.

uitgangspunt. is hoe zo goeci en goedkoop mogelijk informatie door Ee spelen aan de
tedèn. gèt plan komE er in hoofdlijnen hier op neer dat de I'ENS-ïevue eens per 2 weken
gaat verschij nen.

LET OP: deze LENS-revuo is voot D-f!!E weken (GOED BEWAREN Dusll 'de LENSREVUE' - 1 '



>> >> Selectiegroepen krijgen de rewe uÍtgedeeld na de Erainingen. overig
ontvangen deze via de posL. Extra informaEÍe naar de leden Eoe za1 gaan ge
d.m.v, een speciale LENs-muurkrani. HeE uitgeven van een informat.iebrochur
uit- en verslagen niets meer worden opgenomen in de revue' Deze worden resp
bekend gemaakF- via een speciaal publicaEíebord en via z.g. elftalposEvakke
zal uiÈeindelijk moeEen gaan leiden tot een kostenbesparing van zeker 40?.

het
wach-
a1

op dit moment wordE er i.s.m. he-L Bestuur gebrainstormd hoe we alles
juisEe vat moeten gieten. Op papier is het een perfect plan. Nu maar
Èen of heE in de prakEijk ook werkl. Het. za1 even wennen zijn en veel
afhangen van de zelfdiscipline van de leden'

in
af

z

e leden
schieden
e, tervlij I de
ect ievel ij k
n. DiÈ aIles

uw redactie

nieuws uit de hestuurskamer
.E' ^@

à, E AFTRAP !!!

I ) ,rt is de eersÈe r,Bssrevue van het seizoen rgg\/rggl en de afErap voor echÈ een: heel. belangrijk seizcen voor LENS. Wie de algemene ledenvergadering op 17 juni
bezocht heeft weet dat het -LENS financieel en organisaÈorisch niet voor de wind gaat.
Sierker nog LENS balanceert aan een zeer dun draadje. Noodzaak is het om voor eind
decernber de organisatie voldoende op orde te krijgen anders dreigt heL voorÈbestaan van
LENS echt Ín gèvaar ce komen, vía de LENSrevue, via persoonlijke uitnodigingen gaan vrij
Droberen mensen Èe benaderen voor r-unccies bÍnnen LENS. Mocht dit lukken dan moeEen we
gaan werken aan het financiele plaaEje wanE echE daE moeL ook beter worden om alle
rekeningen te kunnen blijven betalen. NaEuurlijk helpt het. dj.reke als alle leden
sneller hun konExibutie (heE liefsE in een keer) gaan becalen. Een wat soÍÈere opening
van het seizoen L9g7/7998. HeE. is echEer wef de realiÈeiÈ. Het. bestuur en m.n. de
werkgroep LENS 2000 gaan aan de slag om de vele vacatures op te vullen. I'Iij hebben er
alle vercrouwen in dat diE gaaE tukken. De oplossing ligt echter bij

DE LENSLEDEN

-s OM NAAR LENS !!!

K NaEuurrijk nieE alIeen maar som.bere geluiden wanr er is ock weer veel gebeurd in

- 

de woeebà11oze periöde op LENS. opgeruimd, geverfd, opgeknapL eEc. is er weer
heel veeL door een aanlal vrijwilligers.-Éank nameis de .rereiriging !l ons advies aan de
overige LENsleden is om de komende weken eens naar rJENS Ee komen cm e.e.a. zeI! te
kunnen zien. Bovendien sEaan er een aanEal hele leuke eedstrijden van IJENS 1 op het
programma :

- 3 augustus 14.00 uur LENS 1 - HFC ÀDO Den Haag BVO 2 -
10 augustus 14.00 uur LENS 1 - HFC ÀDO Den llaag BvO 1 (helaas toch eerste divisie)

Bij deze laaEsEe wedstrijd zal er Eoegang (Fl.5,-) gevraagd worden aan de nlet.-
LENSleden. LENSleden hebben gratis tsoegang maar slechEs op verEoon van hun nj.euwe
IidmaaEschapskaarE. Voor andere sedstrijden zie bij de seniorenkopy en de jeugdkopy-

ERSCHIJNING LENSREVUE.v Op de aLgemene l edenvergadering is ook gesproken over de noodgedwongen kosEen-
bespari.ng. Ook de LENS-revlre rnoet goedkoper. De voorstellen welke besproken zijn

met de redaktie komen neer op:
- verschijning van de LENs-revue eens per Evree weken meE. daarin o.a.

de post.
scerk inkrimpen van de IJENS-revue middels het weglaten van de

str ij dvers Iagen.
arandeerd-- é8-uurs bezorging i.p.v. de huiciige 24-uurs.

NaEuurlijk zijn er rneerdere alcernatieven gelijk-Lijdig denkbaar, vlelke het gèwcrden
zíjn/is wordt binnenkort via de IJEN*S-reuie kenbaar gemaakc. De eerstvolgende LENS-revue
valt echcer pas cver drie weken (donderdag 21 augusEus) bij ierier LENS-Iid 1n de bus.
Ínleveren kopy uiE.erlijk cp zacerdag 16 augusEus voor 14.00 uur cp LENS.

het
- her

via
- heE

wed

wedsErij dprogramma voor caree weken.
meegeven van de LENS-revLre via de trainers i-p-v. he! opsturen

- 2 -'aeLENsREvtJE' de volgende LENS.revuo verschlint pas op DONDERDAG 21 augustus



Zoals jullie ongotwiiÍeld weten, heett LENS behoefte aan extra inkomsten. De contibutiegelden, de sponsors ende kantine-inkomsten leveíen vaak maar net genoeg geld op om de lopende uegrotinfie dekken. Geld voor
extra (leuke) dingen is er meestal niet. Het zit er vaak niet in. Of lullie moàten zett e-en ttoïsel biidrage betalen,

SpaaÍbeleg van AEGON

igad-._t y]i s:?1,r^"ok geld intas willen hebben om.iuist wat extra's re kunnen doen, hebben wij b€stoten deet tenemen aan ulubsparen van spaarbeleg. ClubSparen is een actie die speciaal door Spaarbeleg is opgezet om dekas van de clubs en vereniging€n te spekken. Spaarbeleg is een I00% dochteronjerneming van AEGON, éénvan de grootste financiële instellingen van ons land.

Actie CubSpaÍen

ATTENTIE LENSLEDEN

VERDIEN GELD

VOOR UZELF

EN

VOOR UW CLUB LENS

VIA CLUBSPAREN VAN SPAARBELEG

Beste LENSleden,

Hoe werkt ClubSparen? Eigenlilk heel eenvoud is. Als ia een spaarrekening bi, SpaaÍbeleg opent, KRIJG iiiÍ 1 5,- op je rekeni ng en LENS maar lieÍst f 25 ,--. Dat is makkelijk verdiend voor u en voor LENS. Het enigewat ie dus moet doen is een spaarrekening openen. Deze rekening heet de BenteBekening. De RenteBekeningheeft sen zeer hoge rents en kent geen beperkingen, Je bent niet verplicht geld te storten en als je geld hebtgestort, kun le er zonder kosten direct weer oveÍ beschikk en. Daarom is ds RenteRekening al iarenlang de beste
spaarrekening van Nederland.

Hoe kun ie meedoen?
Uitgebreide informatie is verkriigbaaÍ bij Leo van Rijn oÍ Inge van deÍ Berg, bij wie ook een inÍormatiebrochure teverkríjgen is. Leo is eventueel ook bereikbaar op teleÍoonn ummer 06-52856160. Een dezer dagen zal ]e opLENS benaderd kunnen worden om een inschri.iÍformulier in te vullen. Doe dat dan di rect maar in ieder gevalruim vóór 30 augustus a.s, want tot die datum loopt de actie. Als ,e nog vragen hebt over de Renterekeni ng,kun je altijd bellen met Spaar beleg, telefoonnummer (O30) 6025600.

Wii als bestuur staan volledig achter deze actie en vragen is om aan ClubSparen mee te doen. Jij krijgt f 15,-en LENS f 25,- per geopende rekening, Terwijl ie alleen maar een RenteRekening hoeft te op6nen en ie echtgeen verdere verplichlingen hebt, Het geld dat we met ClubSparen verdienen, zullen wà uiteraard verantwoor-den en in overleg met de commissies aan voor LENS nuttige en noodzakelijke zaken besteden. Wii hopen dat wesamen met iullie een groot succes kunnen mak€n van deze actie.

Met vriendelijke groet,

Gerard van der Kleij, penningmeester

AABZEL DUS NIET

ZONDER ËNIGE VERPLICHTING

VOOR JOU f 15,-- EN VOOR LENS f 25,--

VUL HET INSCHRIJFFORMULIER IN





14 EBRUTK VELDEN.
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vinden. Wel hebben ,u ,a.r-,i" gemeenEe Eoestemming om op zondag-3 augustus een wedstrllo
;;';;ià ï-ie'spe:.e', (LENS r - HFC ÀDO Den Haag eíO z).-Op maan<iag 1Ó.augusrus is ook

íË rà-i-ré.i-UÉË"i,iruàrr om wedscrijden op Ee laan spelen-. ook diÉ seizoen is heÈ nieg
dà Éedoering daÈ er op veld 2 wcrdÉ gerràind_ (gerdE ook voor. keeperstrainj,ngen en

ïiaïiià".rö-ciài"i"g.;rt . ALs laagsEe komE veld 1 weer beschikbaar op vrijdag 4

cFÍ\i-FÍnhpr Her veld van Cióèn WiE'58 is nieg meer beschikbaar om op Ee trainen' Een

;:#;:lï';"':irà"ËI"iiËr"-àÀ""Ëiicanaig meE verd 3 om te gaan' sprinten, condicietrai-
;;;Ë;'-";-;";iàórÀ oet"r,I*'ói*""- 

" 
i I " oóx best op de t.rainÍnssstróok te doen. Gebruik

ààrË-au"o"t daarvoor. f,atei i" hÈt-seizoen heeft iedereen dàar dan weer profijt van'
caarne ieders meoewerking. BET BEsrgIrR

ET}EDELII§GEN

vriende
bij: À.

ANLEVEREN KOPIJ VOOR LENS.REVUE NUMMER 2
In EegensEelling Eot wat wermeld werd in JONG-LENS i
is voor D R r E weken. Dit impliceerE daE de Esteede
augusEus in de brievenbus of op de mat valE en niet
liik verzocht de kopij voor deze Í,ENs-revue zo spoed
c.i. Miltenburg, Hengelolaan 98I of cees AlEing, Udd

. ITITERSTE aanlevertermijn zaterdag 16 augusEus

s besloLen daE dic een revue
revue pas op donderdag 2t
op 14 augusEus. U wordt
ig mogelijk aan te leveren
elsEraat 137.
14.00 uur in het. clubgebouw.

DE REDÀCTIE

LUBSPAREN
verdien zelf. Í15, -- en voor LENS J25,-- !! Hoe? HeeL eenvoudig via clubsparen
vàn spaarbeleg. r,ees de bijgevoegde brochure en sruur heE inschrij fformulier
ingerrirtO en réLoor 30 augustus-a.s. naar Gerard v.d. Kleij, Verhulstlaan 1'
'í-Gravenhage. tte: bescuui staat volledig achter deze actiè en vragen je/u om2692 BN

aan Clubsparen mee Ee doen.

feliciteert:
LENS Ronald, Eveline en ,JilI meÈ de geboorLe van hun zoon en broertje. De

beschuit meÈ muisjes staaÈ voor iedereen klaar. ALs je langs wilt komen,
dan be1 je lTraar, 010-447 31 40'

HOERA, we hebben een zoon en een broertie!

IMO CËIE.HO geboren op l5 iuni 1997

Ronald Bergenhenegouwen
Eveline Lau en lill

Mozartlaan 14, 29Ol ET CAPELLE aan den USSEL

LET OP: deze LENS-rcvue is voor pfl!f, weken (GOED BEWAREN DUS|) 'deLENSREVIJE'-3'



advenentie

it,,t' ,r/ u:t' irtriLi.,' ra lttrihrirtti':'t.-rl'

t,- r,.,r .§ lr:c,rrx,(j \i'(clt.uIIlÉ' Ul.llíÉrr. .jn\chrlrlgn' rcrl'nqkJrÍtJÉ\' 
." ,,., ,,,'.;',.'i"i,i"'rrt en :<ri,*,rrtt"rrr1<'' ':tr tr h'i i'n' tcÍÉ!hr'

D.;,,,,...r,-.-. .D,.,-^'."[., ÈrírÉ.+--i.

adverhnaie

VancierVelde a.tVeentje §ffififfi
27

544 EC Dcn Haag
070.t66ttt4

ax.z O7O-3675191 Tel,t O79-l6l02l

adverunde

advenEntie

WITTE KRl.!!S b.v.
Kobaltstraat 26

2544 EV Den l{aag
Telefoon: O7O.32l 12 21

GarageAssendeltt B,U,
Kobaltstraat 26 2544 EV Den Haag

adven€ntie

adneElak

Computercentrum

Fotokopieservice

Nu ook CANON digitale lotokopie
ín kleur!

voor mailínggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Uw ver rou,#de adÍès vodÍ hel volledtg verwerken van utv m-atltngs

s["tDMEI]ER ZONWER.ING

zuiderparklaan2í DEN IIAAG tel.z 323 35 62

-4-'aeLENsREvuE' de volgende LENS.revua veBchlnt pas op DONDERDAG 27 augustus
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S(etf,@ Voor rel nummers: zt de coloÍon Dao. 1

@ Seniore zo DAG
PROGRAMMA OVERZICHT

Híerbij het pÍogÍar na-overzicht ter voorbeteidíng van 
-de -co-npetitie 

' wij
raden í aa:n àit- ouetzicht zoÍg'v*7díg te bewaten. vanaf r'ENs- revue nr 2

zu77en aTleen de wedstrijden veÍÍneld worden- 
de redactie

WEDSTRI"D BIJZOITDEREEDENDÀTI'U TIi'D

zo
di
do

uIi
uli
u1i

11.00
19.30
19.30

j
j
j

27
29
31

WEDSTRI,'D

Era lnen
Lrainen
Erainen

BIJZOIiIDERHEDENDÀTI,M TI.7D

IIr
zo

aug
aug

0t
03

di 05 aug
do 07 aug
vr 08 aug

19.15
11.00
14.00
TY. JU
19.30
19.30

Érainen
o.v.b.SV DUINDORP

Ï,ENS 1

LENS se1.-comb
IIFC ÀDO DEN }IÀAG 2 (BVO )

zo 10 aug

di 12 aug

do 14 aug

vr 15 aug

zo L7 avg
di 19 aug

do 21 aug

di 26 aug

11. OO IENS
14.0c LENS
19.00 LENS
19.00 Í,ENS
19.00 LENS
19.30 overige el

LENS À1
HFC ÀDO
GDA i
HFC ADO
wc1

HÀÀG

HÀÀG

::

bostraining
. trainen
. t rainen

de Hart,og beker
. Erainen
. urainingskamP

2/3 comb
1
1
2
1

DEN

ÏT

1(Bvo)
Àt

: :":ïfEallen

i8.30
2C.00

1a on
r.8.30
20.15

19.30
19.30
14.00

LENS ],
GDA 2

I.ENS 1
],ENS 2
Í,ENS 3

i,ENS 2

terugkeer Erainingskamp
, le bekerronde

e H. de Hartogbeker
e elfÈallen Èrainen

. Eralnen
ÍinaIe !i. de liartogbeker

1e bekerronde
1e bekerronde

2e bekerronde

. tra inen

.. Èrai-nen
-?e bekerronde
2e bekerronde
2e bekerronde

BI'fZONDERI{EDEN

uJ final
overig

vr
za

aug
aug

aug
aug
aug

22
23

do 28
vÍ 29
zo 31

zo 24 a:ug 11.30 ],EN
LEN
LEN
I,EN

CROMVLIET 1

LENS 2KR.ANENBURG 2

DÀrI'M TI,ID WEDSTRI'JD

di 02 sep 1Y.JU
19.30

i,ENS 1
GDS 2

GDS 1

I,ENS 2

HFC ADO Den Haag A1
jeugd sei. comb. Feij enoord

do 04
vr 05

30
30

sep

23
,'1o'l

LEf OP: deze LENS-rcvue is voor AEE weken IGOED BEWAREN DUS|I

f,rainen
Erainen

ZONDAG 07 SEPTEMBER START COMPETITIE

I
1

d
d

sep
okE

LENS E/m
LENS I/M

'(teLENSREVUE''5-

it



J rrlí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en Hoofdleider
A, B, C en D jeugd: Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

Hoofdleider E-jeugd: Leo Straub
telefoon: 367 01 21

HooÍdleideÍ F-leugd: Ruud van Herp
telefoon: 367 98 58
b.s'9.: 06 53 48 40 50

a!@_rr*ir=tdr!re: zo snel mogelijk, doch uiterliik de avond voor de wedstriid :

tussen 18.@ en 19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider.

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 1314
(zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltiid)

AÍbellen raininoen: t 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraoen/problemen : bel in eeíste instantie de hooÍdleider op!

..-#-§*s#*t+rs1-. ? Bel .H.ij..:tY_liÍs I op zaterdag na 08.15 uur naar de LENS-afkeuÍi tijn lOTOl 367 05 22

vOORBEREIDINGS PRoGRÀllliÍÀ

elÍtal aanvano tooenstandef uil,lthuis veld/rerein sem. LENS

A1

A2
B1

c1

D1

11.00
19.00
14 .30
19.00
IJ

10 aug
13 aug
16 aug
20 aug

aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug

19.00
L2 .30
19.00
19.00
13.00
13.00

11.00
18.30
12.30
18.00
11.00
11.00

uiE
E.huis
uit
ui!

Ehuis
thuis

Ehuis
thuis
thuis
uiE

thuis
thui s

thuís
uit

thuis
uit
uit.

thuis
thuis
thuis

. 

*ij:
Rijn

17.15
11.30

LENS zon 2/3 coÍÈ. Èhuis
ÀIphense Boys À1 uiÈ
SJC À1 t.huis
,lodan Boys À1 uit

(wellicht

V3
Alphen a/d/

v2.
. Gouda

wordE er nog een

À1phen a/d
Y2

Gouda
Àlphen a/d

. 10.00
Rijn 17.15 (auEo)
. 13.30

17.15 (auEo)
wedsErijd gerege Id )

(auEo)Alphense Boys
s,fc 81
Jodan Boys 81
Alphense Boys
I.ENS 84
LENS 

.B3

B1

àz
I)
15
30
30

t7
77
L2
L2

aug
aug
aug
aug
aug
aug

aug
aug
aug
aug
aug
aug

13
16
)n
18
77
77

16
18
15
21
18
!7
17

16
18
16
18
t7
!1

B2
B3
B4

c2
C3
c4
c5

;;

D3
D4

Loosduinen DL
IJENS D4 .
IJENS D3

;à
E4
E5
E6

E2
voetbal
voetbal
voètba1

10.00
1?.30
11.30
17,00
10.30
10.30

09.00
09.0c
09.00
09.30
09.30

(auto)
(auto)

(auto
(auto

( auto)

(auEo)

(auto)
(auto)

(auto)
(auto)
(auEo)

\l)
1r,

v2
v3
v3

11.c0
19.00
14.30
18.30
r.8.00
r3.00
13 .00

sJc cl
Dllo ci
sJc c2
GDÀ C2
Loosduinen
LENS C5
I.ENS C4

thuis
thuis
Ehu is
uiE
uit

thuis
t.huis

10.00
18.00
13.30
17.15
17.00
rz-3u
12.30

MadesEeijn
MadesEeijn. v3
. v3

Madesteijn

v2
. Madesteijn

v2.. -

. Madesteijn
Reder ij kers t.raat

!2 .
v2 .
Y2 - .

. Erasmusweg .

. Erasmusweg .
Reder i jkerst raat

v2
v2

S.JC D1
uVS Dl
SJC D2

3

3

3
3

v

16
20
16
20
16

au9
aug
au9
aug
aug
aug
au9
aug

09.30
17.0C
09.30
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00

09.00
16.00
09.00
16.00
09.00
09.30
09.30
09.30

GDS/WP E1
Loosduinen
GDS/WP E2
Loosduínen
Cromvl i.eÉ
onderl ing
onderl ing
onder I lng

GDS/WP F1

E1

1'l
7't
77

GDS/WP
Cromvli
ÍJENS !'5
I,ENS F4

16 aug
16 aug
15 aug
17 aug
17 aug

F1
Er,
F3
F4
F5

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

uiÈ.
uiE
uit

thuis
Ehui s
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BIJZONDERHEDEN.
{É aanwezig van de jeugdcommissie oprF ;;;;à;Ë ie en-ró"ààg 1z arsusc,ri, P. v.d. sEeen en B' vierrins

t& contribuEie achtersEand over vorig seizoen . ' " " dan NIET,f spelen,/trainen toEdaE al1es betaald is '

de volgende LENS-revue komt pas op donderdag 21 augustus in de bus'

zí)n er vragen,/opmerkingen neem dan 'E-avond6 cont.acE op de hoofdleider

opsLellingen als vorige week met uilzondering van:

-CI

*
#
*

0

0

I,ENS À1, 81, 82, CL, C2, C
na de laaËste trainin
hoofdleider beIlen ! !

LENS 83, 84, C4, C5,
samengesEeld uit
(voor vragen s.v.

TRÀININGSTI.TDEN KIJEEDI'ORÀI,ENTRÀININGSGROEPEN

E1 en E2 - selekt ie
D3 en D4
keepers D-E en F
BL en 82 - selekE ie
keepers À-B en C
42, 83 en 84

?n
gb
!

akt
3,F1,F2 en F3 worden door de Erainers
i.,oo.',rragen s.v.P. de Erainer of de

1, D2, EI, E
ekendgema

D3 , D4 , E4 , E5, E6 , F4 en F5 voor zondag 17 augusius eorden
de spelers die nieL in bovenstaande tearns opgesteld staan'
p. 's-avonds de hoofdteider bellen .t I I ) '

c. AAR GAAN WE WEER !!!
, I ;;;"r;ilx *"a"., we bes; daÉ nog lang nieg iedereen van vakanEÍe terug is'
Il i:ÍÍti:""1"::"1" í:à:;,ï;8.::'*;ï?ïl"i"ii-::"0à:::"H::oii:ï.0!3i"33"niil"tï.,"
"p 

g sepió*U.i "beginnen . Dan moét de konditie goed zijn en de Eeams zijn geformeerd.
DiE kosE Eiid en veel energie van Erainers en épelers- Veel trainen en veel voeEballeÍI
ài 

-r.öàË"aè-Ë i: à. oàÀ jè be;t en IeE goed op waai,wanneer en hoe laat-je ergens moe;
zijn. VeeI plézier in-heE seízoen L99'l/1998 op IJENS. Een speciaal welkom aan onze
nieuwe leden.
6uÈ-ri:n er diE keer we1 heeL erg vee1. wij hopen daÈ jullie het naar je zin zult
ÉËÈUé""op LENS. Mochcen "i-"ruóóí "ijn te"í daà gerust.-kontakE op met-àe trainer van je
qióèp oi'r"c de hoofdleider. gódenk wel dar deze mensen ook èen normale baan hebben.
ÉeI àaarom zoveel mogelijk 's-avcnds tussen 19.00 en 20.00 uur.

ONTRI BU TI E-A C HTER STAN D EN 7 996/97.
ondanks (ge) veel correspondentie van onze kant zijn er nog sEeeds jeugdleden
meÈ een konEribuE ie - achtàrsEand over vorig seizoen. wij hebben de Erainers
ópàrà"nt gug""et om deze jeugdspelers nieÉ mee te lacen Èrainen' wij vinden dic
Ëetend màai legriipen ecÉt nieL dai de óuders nieg begalen of dag ze nieE even
met. ons opnemen. Dit kan aLsnog! Be1 P. v.d. SEeen na 3 augusEus maar op'

= ] ET VOORLOPIGE TRAININGSSCHEMA.
lJ i.t voorlopige crainingsschema is gemaakt en de voorlopige Lra iningsgroepen. zi j n
I I in- ou.rteq'mét de craiiers geformeérd. De ene Erainer nodigE alle spelers uitr^ ,à"i à= èË.=tu Eraining en àe andere t.rainer heefE aI een voorseleklie gemaakL.

llaruurl i.jtc- wàiOi i" ae vocrbeieiding nogal eens afgeweken van onderstaande Eijden en 
-

ààóà". nÉér irainers hebben hiervooí aI-een apart Àtencil afgegeven aan de spelers -of
zuÍiàn Ai.t nog gaan doen. Goed bewaren deze stencils hoor. Lees alles maar eens goed.
ààài. siààt jË írr* bij de spelers maar wil je stoppen met voeEbatlen.dan betekent diE
ààÉ-j.-róg-r1àr scirritÉefijÉ'netr opgezegd. óoe diÈ-a1snog schrif.'elijk (verplicht) bij
iaul-v.d.éteen,ChopinsEraal rOS,Zssl sv Den Haag. Sta je er nieE bij maar ben je nog
wel Iid, be1 cian even op na 3 augusEus (3970154).

heel ve
kontakE

DÀG

Maandag

Kleedlokaai 1 en 3 zijn gereserveerd voor weds'-rijden

Dinsdag 16 .45 - 18.00 uur
18.00 - 19.30 uur

D1 D2-selektie
en À1- selektie

16.45
16.45
18.00
18.00
19.00
19. 15

18.00
r.8.00
19.00
19.15
20.00
20.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

5
2

7
2
5

en
en

en

en

6
4

8

6

4enB
5,6 en

en
7

LET OP: deze LENS-revue is voor DE!Ë weken IGOED BEWAREN DUS!) ,de LENSBEVIJE, .7 -

I



DÀG TRÀININGSTI'IDEN TNÀININGSGROEPEN KI.EEDIJOKÀI,EN

!.loensdag

DonderdaE

vrijdag 17 .00 -
18. O0 -

18.00 uur
19 .30 uur

16 .45
18.00
19.15

18 .0
19.3
20 .4

0u
0u
5u

ur
ur
ur

D1 en D2-se1ekEie
C1 en C2 - selekt ie

en8
en6

5,5,7 en I
3en4

13.30
t4 .45
r6.00
)-7 . t5
18.30
r.8.30

14.3
15.4
L7 .7
18 .3
!).3
!9 -4

5
I

1
4
'1

4
5
7

,6,
,2,
en)

F
E3
Ë2
en

B2

0 uur
5 uur
5 uur
0 uur
0 uur
5 uur

F2 E/n
F1 en
El en
c3, c4
keeper
B1 en

F1 E'?

À1 of

7en8
3en4

6
en3

6
t/m E6

- selekt i.e
c5

raining
-selektie

en E3 t/m E6
Cl- se l ekE ie

-TflASSEBS NIEUWE SEIZOEN >>>>> K.Àbaaziz,À'Àbdurhaman, F.Berhaji, F.cijntsje,
P,Dahoe, s. Diakite, s. EsEiad, P. Franco.,r.Garcia, F.Gashi, À-Hamrniche,
.i.llifg"i""m, R. Kok,,J.v. Loon, B.Memis, R.Mutder, s.Niyat, H. sahin, M.sarikeya,
D.v.d.sceen en Y. YolarÈj-ran.

EersEe Craining: dinsdag 5 augustus van 18.00 È/ft 19.30 uur (zie verder heE ontvangen sEenclf) '_
De trainer is Fete:. Klomp en de eergte periode traint hij de hele groep. Komts er echt een A2 oan
zaL de EroeF IaÈer gesplitsE worden in een À-eeLektie en een groep van A2/83/84.

.rt -IíZ,ASSEF S NIEUWE SEIZOEN >>>>> s.Àbdoelkhan, M.AissaÈi, Í.Àkachat,
U , -lixac,r"n, o.Àras, B.Àygun, s.Àygun, R.v.Beurden, P.Bo,laan, K.Eouari,
f| ;::,ï-;à;;:.;i,-J.Ë"itiÍ-j",'w.aè'Éruin, r.ButE, R.caminada, r.cicek, À.Demir, z'El-bouja-

U- ^aí, F.Elkadr;i, D'elsÍíg, M'Eesiad, À'Faulon, P.v.Fessem, R.Gedek, v'v d'Geest,
s.combaulE, D.Gonesh, R. eroos, D.GunayN. lteidel, D.Hoos, K. ILiev,

K.Kamouni, R.de I(lerèk, P.Knorr, F. Kuik, D. Lorsheij d, R.NandpertaC,M.oemed, s.omaaza. À'oosEer-
,uui, s.oi,r", R,Pocornie, ,f .Pronk, M.RamauEar, N.ÈamPone, M-.Riedelrald, -C.schmit6, N'siliakus'
e.è.àes, n.và.spiegeL E.Tokmak, À.v'd.To1, M.Tut, M-.v.d.voorE, r.Yitdirim, v.Yildirim en
À, zambib ,

EersEe eralning: maandag 4 augustus van 17.30 ts/n 19.00 uur, De srainers zijn: Fred GrenE en Leo
laiàu"i".u. in Ëur.t. inÉeantié trainen zij de hele groep. LaEer wordÈ dit gespliEEc in een B1- e

een B2-6elektie als.nede in een groep .,rer, A2/83/84. (onderhandeld l.tordts mets nog twee Eraj-ners).

ln -KLASSERS NIEUWE SEIZOEN >>>>> De voorlopise c-selektie besuaat uit:
I ^. M.Àqha-ali-jani, R,Àkay, o-ÀIdemir, c.v.d.Bosch, B.Brj.E;ijn, R.congtanti:1, N.Dàmeri,-
\/ .r,oíosr"r,, É.J"n".., vI:Kallad, T.Kamouni, Il.Rarakoc, u.Kaiakoc, R.KíPp, s.Kraayeveld,

s.v.d.Kruk, 8.Lamers, c.v.d.LindeD, V.v.Loon, N-Murs, B.Netten, ,r.v.Nierop, !'Pahuk,
R.PosEma, H.9rika, -r-Pronk, ö.Raeise, R.w d.sande, J-TaaL, R.U1.rc, B.Uno1, K.vereecken.
R.Vergeer. M.voj,g;, L.Wormer en S.Yillnaz

EersÈe Èraining: zàterdag 9 augustus van 17.00 t/m 21.00 uur. De crainer i6 Reno Vorkink. Dcor
6"i *.W.ii"n ían Jeroen- Hoe fnàge I zijn we op zoek naar een Erainer/Ieider voor de c2-selektie.
We weriachcen die op 9 augustus te hebben. De groep wordt Iatér.gesplitst in een Cl- en c2-
selektsie- Bovendien- zullen er nog een aanÈal sÉeleis naar de C3/e4/Cs-TTaeP worden overgeplaaEsi

De c3/c4/c5-gtoep be6EaaE ul,t: K.Badal, R.Bakkèr, v.Berberoglu, M.BorsÈ, À.el BousEati,
M.Boutier, ;Igurèmans, H.cicek, J.da co6ca, F.Daamen, o.Dumàn. K.FaIoun, M Guerrero, s.Haddoeche
w.,fabbar, Imraen- Jahangir, Irfan Jahangir, D.de Jongr s.de Jong, K.Ralay, U.Kilic, M.Kuik' M.Eer
r,inden, i.r,iotarti, J.Musch, R.Nafissi,-N.Norde, G.w.oort, P'Pe1issÍer, J.Poncin, À.Raitansingh,
c.Rijkers, R . sardj oepersad, .7.schi1d, R.spiessens, R.staas, D.velmaat, E.Yilmaz-

Eerstse Eraining: vroensdag 13 augustus van 17.15 t/m Ia.30 uur.
De lrainers zijn: Harry Ée:' l,inàen en Rene Liotard, (onderhandeld wordc meE nog een trainer) .

. . -I(14 SSER S NIEUWE SEIZOEN >>>>> De voorlopise D-serekeie bestsaat uits:

I I ,.*^rri, N,Àmkhaou, À.Àncherad, R.Een Berge, .r'Bruystens, R.w.Bunderen, R'Dayan,
.U g.jur";, c.Eiflaar, K.Faik,H,Gedek .r,de craaff, M.HendrikÉ, I'Í.lzidogru, f.Karabulut,

Y.Ku], T.Leidsman, D.IJopeE dè Brito, E'LoPes de Brj.Eo, M.eI Mahi, R.oosterveer,
o.oredein, R.soesilo, D.Terronel, E.Terrones, U.Ttrkan, B verhoef, M.viEsers, M. vrouwenvelCer,
I( . [,le1ràvens .

Éerste trainixg: zaEerdeg 9 augustus van 10.OO E/m L3.OC uur. De trainers_zijn: Àrno de irong en
Dudley Stuger. De groep íordc Later ge6plitssts in eèn D1- en éen D2-se.1ekÈie. Bovendien z'J11en eI
nog eàn aaneal speler.s naar (ie D3/D4-groep vrorden overgeplaatrE. ook blijft het mogelijk dats er
eoél-ers owerkomeir wanuit dè D3/D4-groèp. Dez6 D3 /DA-groep bestsaat uiÈ: s.el_Àyadi, 1'.Àyyadi, -.
A-.Bada1, E.B.iyrak.er, T.cav, G.chamman, c.coskun, R.Duyndam, If.Essiad, M.eelderman, B.GroenvelC,
H.Habibi. s.Kàl,ay, R.Raynak, R,MaraPengoPie, J.oosterveer, il.otierspoor, R.Sarlin, s.samlaI,
F.Tastan,O.Ura1.N.verschuyl en R. de WLt.

Eerste ÈrÀ::1ing: maandag 11 augusÈu6 van 16.45 E/m L8.o0 uur.
De Èrainer is: PeEer xoet iondérhandeld wordt m"t "-J eea irainer) ' l

-8-'aeLEN'REVuE' de volgende LENS-ravue verschiint pas op DONDERDAG 21 augustus



a -KLASSERS NlEltWE SEIZOEN >>>>> Deze groep is seoplitet in een voorlopige BelekEie

Izt ""ï"L-!i--." 
-i, -"""a.n 

geformeerd en in een E3 t/n E6-groep. Er kurnen in augustus nog

a1. sËeter. ui! a" 
""rË-xËiË 

;;&;Ïi;;: oËrE-"p"i"i" !li" a"í in'83-sPelen' NaEuurLiik kunnen

4J :í=;:Ë-"Ëà 
- rIi."iËi^!ËàrËIË 'lii-àà,!- !àrË'xi iË- ""íà.,, ro"g",oeEa.-De voorlopise E-eelekEie

bestaat uii:
R.Eruvn. M,Diiessen, R.v.HerP, P ' Hoe:,
i.ià"É"'a. BriÈo, N. Meij er, R.Nijhuis,
r. soir"ar, À. ThohaÍÍrachsun en N.veraar

À.Izidogru, K'Izidogru, M.de Jong, F'eI Kaniaoui'
a.&E;ióh.; D.v.Pooíten, B.n"*luii, K'Roopram, s'sardjoe'

'r."ua. at"rrrrng: woen'dag 13 augusEus wan 16 oo E/m 17'15 uur' De trainer is Theo Hoefnage]

Ín àe Ij3/r,4/Es/E6-groep. zitten: M'ÀhIik, T'Àhmad's'Àinoel'-v'Àutar'..v.'.Baif+.!-:'Baran' u'Bavrakcer'
Rickv v.d.Bers, w.arr;crln]-;':;.;:;;;i;; i.b."Ë"ii, K.Henàriksen, N.Houwelins. T.Inan,s.v.d'Kruk'
M-Kuru. U.xuzu, c.Í,ira, À.Loilarsosain, c . MichafoliaË;;;-i: M;;;à" ing, M'Penó;I' À'Prahladsingh'
v.Ramaurar, R.RasEa, o.Sabah, L-Gahin, B.schouEe, r,.§iii"È, r'iutX"gÍu, '' veischuyl' I'wi1]emse'
Y -Yanik en Q. de Z!rar-. '

Eerste Eraining: woensdag 6 augusEus van 14'45 t/m 15'45 uur'
ià- ËiitiËi]""ïi" ' ,it; èínso',íuud v'HerP'Pecer Hoet en r'eo ssraub'

'. a1 -KLASSERS NtEltwE sElzoEN

lfi i:ï?Ifliï"i:.Ë?li")'3.'EI"a.Ë;Ë;"u;ï"ilïi"";ïillï";.3,,i13IT'Il"Ï iiïll',?;33llili:-' ""n'
,-;:;:;;;;r.i;;kí;;í.i;t;Ë";;t,É'reiet<"i,.v'v'Leeuwen'M:MichaloriakoÉ'M'Netso o'oredë1n'
.r.v.osch, À.ozdilek, u. p""ilÀi"ïí-i .'il""i,- ë. nii x.,;;-"R.ï;ii.;;;;-'i- R;-.h;; r'. dos sanÈos FreiÈas'

R.sookhoo, E.v.d.spek, n.óii""xli' í i;;;;; s tolrar 
" 

l' wiiittn"t ' t'l'v"t*on en r'Yonvul'

Eer6te training: ldoensdag 6 augustus van 13'30-E'/r'1 14'30 uur' (De EpelerB van F1 Erainen gelijk
í"i-àË Ë:7ËlfeÉ en re-sróep vai 14'ls E/m 1s'4s uur !!!) '

De trainers zíjn: zí-1a o""Ë.iltrià'".gàiË, -n"i dos sanr.os FreiEas en Leo sEraub.

-- 
OM NAAR LENS !!!

17 ;:'r:;;;;;=í-ioJ."".r.xEie kenr vele nieuwe . sez ichEen en een srooL aanr.al van

It\ u;';-;liít' i':l;::.ï:-l.:àË":i}'iË*è','I'àF.'ig3:;e" Haas Bvo^z

-==: ;i ío-àió"iu""-ia.oo ," IJENS i - HFC ÀDo Den Haag Bvo 1

LENS-leden hebben cp 10 augustus afleen graEis.toegang op vertoon van-hun nieuwe

Iidmaacschapskaart.. lieem ÀÉ* ""nt mee wait op dàie-aa! wàrdt.er entree gevraagd (FI'5'-
) aan bezoekers cite geen ïËiiiSf ià-rií". Wij nöpen dat Éet heel druk gaat wcrden en daÈ

;"-hï";A;ó; éón gceoÉ sEart maken vàn hec-seizoelr 199?'/1998 op LENS'

T EDENSTOP.
, Door de enorme aanwas in de laatsEe maanden van hei seizoen 1996/1997 hebben we

, , #;;";;.i";;ï!"Ï-ïËiöaiËaé; e;t ;è een ledenstop moeEen saan invoeren bij de B-
M c-en É-jeusd. n..'IiàÏ"iià!'.IËà*à] à" r.iàËàïóràIen-én-oe"ve:.den ziEten dcorcie-

vreeks en op o=,à.!iöà;-;;;;;;i:-É""à"ai=" varc hec'-" ai "i:!-Te:91-u'r1:"oroa.i"àióiisch =ónd re kriioón- Rèden voor ons oÍr, niet verder Ee groejen oan neE

h,rdioe aanEar Eeams. sl::;í:'ijij^à;"i-";;-D:i;u;e^t:;;.;-;;-"og-eË" be.erkE (5) aanual

speleis sebruiken -en ui j 
-àË-É- 

J èisg ,F:ll?l-:t- aàóigiàËlà" naar 6 rea*s - Een vriencieiijk
verzoek aan eenleoer om geen aanmeLdings foa*rr ràteí meer uiE te geven. Komen er nieuwe

leden zich melden 1aats ,3-àà"-óii iài"róag*orgen rerugkomen naar LENS en vragen naar

PauI v- d. SEeen.

LEDING RETOUR.
De ieuqdkommissie heefE de afgelopen Per]gqP niet al1een sÈilgezeEen' MeE name

tEt'iàËËïIààí-I;-"ï;i ;.;-e;;-k;itisc'he blik onEkcmen. 1aaaÍ nodis. is weer e'e'a'
aanoe'r.r1d . vlees eruui;i; ;p met z ' n al Len wani 'à:ig seizoen raàkten we wel

f,3'Jï=;;Ë";";ï"Ë"ii"i-Ëi,liir"ï r'r'-w,-, óor.--p"iur is dar-noq nier a1le kledins
is. Er moe-Len ,,og :".rgdËÉàt;;; ;;i"-àl-. -ëen-ilÈNs 

i sirl ru lcrainínsspak , broek -

sen of reserveshirr van'iËna-G Éuí uÀzl; hebben. öns verzoek is heL om dit zo

g mogelijk in E.e leveren oP LENS'

K
retsour
je,kou
spoedi

r 7 ERSCHIJNING LENSREVUE.
I / o" eersEvol,qende LENs-revue valt pas op -donderdag 21

V ;à'j,;;- i; - àilcok om deze LENS-revue.goed te bewaren'
7 ïË;;:Ërjtliö""ài à= lÈnÈ-tt""e in diÉ seizoen zie b:j

voorin deze LENS -revue '

--r EDSTRIJD: JONG ORANJE - JONG BELGIE'

Wi::ï:'= lií.-n:"Ë::"r",ï.xHiï:iï":ir:iïkÏi r ilt;:iiiïi"::r,lËtËËliÏ:: r:*.ï3i'.*
Ie.30 uur gu=p.uÍà-ii"Ë;; ;Ë;àió;-";" nré-Àoc nén Haàg in het zuiderpark.

LET OP: deze LENS-rcvue is voor D:!iE!Ë weken IGOED BEWAREN DUS|) 'de LÉNSREVUE' ' 9 -

augustus in de bus. ons
voor meer nieuws cver oe
de kopy van het bestuur



>, >, wij hebben 150 kaarEen weÈen Èe bemachtigen en kunnen deze aanbiecien aan
jeugd voór i 2,50 per sEuk. Àlrijd leuk om zo'n wedstrijd eens zelf mee te mak
Àanmelden kan d.m.v. hec beLalen lan í 2,50 aan de E.rainer aIs het. om hele gro
en aan PauI v.d.Sceen als heE om een indiviciuele inschrijving gaat.. Trainers d
hun hele groep willen gaan mcet.en dit. wel snel regelen wanc op is op ! ! !

ULP GEVRAAGD.

onze

epen gaat

H Het runnen van een voeÉalvereniging kost veel riid en energie. De meeste medeweÍkeÍs van
LENS hebben ook nog een vaste baan of een gezín rvaar ze ook veel tiid aan willen besteden.

Het affelopen iaar heeft soms te veel van onze medewerkers gevraagd. Dit probleem moet opgelosc
gaan worden.

Een groep (LENS 2000) gaat hiermee aan de slag en gaat proberen nieuwe medewerkers voor LENS
te vinden. Het kan ziin dat zij ook meerdere ouders van onze leugd gaan benaderen. Zeg dan niet
direkt nee want ook u en uw zoon vinden het heel normaal dat ons klubgebouw bii iedere training en
wedstriid geopend is.

Toch kan het niet zo ziin dat dan steeds dezelfde personen achrer de bar sman. Ook vinden u en uw
zoon het heel gewoon dat iedere week een dikke LENS-revue in de bus valt. Toch zal daarvoor een
redakde nodig ziin die de kopy verwerkt en de LENS-revue in elkaar draait op een PC en een
vergaar- en vezendploeg die zorgt dat het optiid aangeleverd rvordt bii de PTT. Verder vinden al
onze ieugdleden en hun ouders het heel gewoon dat de organisarie rondom de trainingen en
wedstriiden gÍadies verloopt. Natuurlijk is dit allemaal waar maar hulp van vriiwilligers is daad:ii echr
allemaal nodig. lmmers zonder vriiwilligers kan een vereniging niet draaien.

LENS heeft een groot gebrek aan deze vriiwilligers en gaat de komende maanden dus opzoek. Wii
hopen en verwachten dat u ook nadenkc op welke wiize u LENS kun! gaan helpen. Vele handen
maken licht rverk en zorgen eryoor dat het voor iedereen ook een onspanning bliift.

Suat u te popelen om iets te gaan doen wacht dan niet op een vraag van onze kant maar meldt u
spontaan aan bii iemand van de ieugdkommissie. Zij brengen u in konmkt met de iuis[e personen.

HET WOORD IS NU ECHT AAN DE

tH,NS.H-,trffi8N

IV§AAffi. ffi#K AAN

ffiH ffiEJffiHffi.S
- 1O - 'ae LENSREVUE' de volgende LENS-íovue vercchijnt pds oD DONDERDAG 21 augustas
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DE LENSREVUE

wekilad van de vethalvercnigÍng LENS

7le fttargang, nummer : 2

2l augustus 1997
opgericht

18 december 1920

LENS

TERREIN on CLUBGEBOUW

Sponcomplex "Escamp l"
HengslolEEn 600
rel.: (o7O) 366'1314

SEKO : seniorsnaÍd6lino
S6nioron zondag / zoal
w.J.M. Hàiln6n, tot.: (o7o) 346 1o 88
G.J. van d€r (leii,.tel.i l0l741 41 A1 49

S6nioren Zstordag
J.C. Ham, t6l.:-(070) 367 96 87

JUKO : iouadaÍdolinq
P.J.M. v,d. Stoon, tel.: (O70) 397 Ol 54

de CLUB van 1oo
H. Hopponbrouwërs. tol.:{O7O} 325 07 89

ALGEMEEN SECBETARIAAT

P,F. Gr6ns
Regentesselaan 49
2582 CN Den HEag

tè1.: (070) 363 54 18

EE.WIE:
VACATURE
aansp166kpunl tot 1 5 septombor 'l gg7

A.C,J. Miltonburg, tol,: (070) 309 92 91
C.J. Alting, tcl.: (070) 389 Sg 75

SPONSORZAKEN :

R. v.d. Hoek, rel.: (01 82) 521353
H. KooyengE, rol.: {070) 397 72 94

COOBDINATOR ISCHE ZAKEN
A. 's-GrEvendijk, tel.: (O7Ol 323 70 33

CONTRIBUTIE BETALING

POST-bank
RABO.bank

336711
129924229

BARKO : Barcommissie
mw M, O€med, rel,: (0701 329 88 79
H. ten Borge, tel.: {o7o) 366 21 64

AKKg : Accommodatiocommissi6
W.J.M, H6ijnen, tol.: (070) 346 1O 88

EKO : Evenomontoncommissie
ml^, D. v. Rilthoven, tel.: (O70) 361 52 08

TRAINERS:

Igljj P. van Vrlzon, t6l.: (015) 369 2'l 69
L. van Riin, t6l.; l07O) 356 l5 81

!!E A. do K6t, tel.: (079) 316 49 94

van de redactie

Lever kopij vóór zondag 31 augrÉs in :
redacÍiebrievenbus, clubgebouw of Hengelolaan 981

§LUMINGSTUD WUZIGINGEN KOPU :
msan.log I se1Étmber 20.00 uur in het clubgebouw

e-mail :'amiltenb@worklaccess.nl

fax : (OzO) 30 gg 293 ('s-maandags tot 17.30 uur)

geraakt ! We baI

PENNINGMEESTER: LID :

G.J. van dor Kloij A,'s.crav6ndijk
Tel. : (Ol74l 41 81 49 T6l. : IOTO) 323 70 33

samenstelling Bestuur

LID IVICE-VOORZITTER}
W.J.M. Haijnen
Tel. : (0701 346 10 88

SECREÍABIS:
P.F. Grens
Tel. : (070) 363 54 1 8

LID:
P.J.M. van den Sreen
Tol. : (070) 397 0l 54

VOORZITTER :

J-G, Colpa
Tel. : (0701 394 19 74

IN BALANS??
(de ontbrekende schakel)

ZegÈ u nu zelf eens; is er niet.s mooiers te bedenken dan dar alles j-n
balans is? Helaas bij onze vereniging is diE op de vooravond van het.
nieuwe seizoen niec zo en zodoende zijn we behoorlijk in onbal-ans
anceren op heE randje van de afgrond.

l, 'ort zal wel meevaTTen' denkt nu zeker 7Oz van onze leden. Àls ze maar acEÍef
,kunnen voetbaLlen is er voor hen geen vuiltje aan de lucht. Echt.er LENS is meer dan
voeEbal en zo zijn zij Eoch helaas iet.E tse passief bezÍg met. ,hun, club- De
ontbrekende schakel is uit bovengenoemde groep die vríjwilliger.
I
À1s we afgaan op een kranEebeïichE dan Erekt IJENS de wijk rn om zo buurtbe-
woners te interesseren voor heE dankbare vrij wi l ligerswerk. Deze act.ie is
zeker nodig wil LENS in het jaar 2005 LENS nog steeds een toonaangevende
vereniging zijn. uw redactie

1Bent u al lid van de CLUB van 100? 'de LENSREVUE'



advenende

baLlen kunnen we concluderen
lat de st.art van de diwerse Èeams geen
:ra1se sEarE is geweesE. De zondagselekÈie
is heel hard aan het werk en heeft. m.n.
in de Eweede wedsErijd Eegen HFC ÀDO Den
{aag laten zien daE er met werklust en teamgeest veel te bereiken is op heÈ veld. ookle zaterdagselekt ie is nlr olldgr leiding van een echte trainer heel fanàtiei bezig. oic:a1 in de wedsE.rijden duidelijk merkbaar gaan worden- Wel is het jammer dat. de KVNB
iuIlie in de beker in een onmogelijke poule hebben ingedeeld met ó.a. pEc Den Haag en/ios ??? RichE je dus maar op de compeEiti.e. ook de jèugd is goed van sEarE gegaan./oorar de.trainingsdag was goed geslaagd waarbij m.n. aé drieËamp Eussen zar-1; À1 en
11 in positi.eve zin opviel . KorEom: een goede st.are van heE. seizèen tgg7/1,995.

DEDELINGEN

E START IS
HOOPVOL

Na enige weken E.rainen en voeE-

ONTRIBUTIES

adreÍrak

ComputercentÍum

Fotokopieservice

Nu ook CAIION digitale totokopie

voor mailinggemak

Direct MaÍl

Kerketulnenweg 6 25rt4 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Uv ven rou!'/de adres voor hel volledtg verlverken van uyJ matltnEs

'Het was moeilijk te aanvaarden dat een
geliefile tegelijkertijd zn ilichtbii en toch
zo ver kan zijn'

Afgelopen weekmd yernamen w[i dat op
donderdrg 14 augustus op 70 jarige leef-
tiitl is overleden

KEES VISSER

W[i wensen de familie sterkte in deze
moei[ike dagen

HE,T BESTTJIIR

ÀIIe leden. donaEeurs en wrienden van LENS hebben begin juli de konEribuEiebrief
over het seizoen 97/98 ontvangen. Bij enkele stond nog een acht.ersÈand over het/orI ge seizoen vermeld. Dit kan echt niet. en voorlopig laten wij de spelende leden niet:rainen en voeEballen ÈoEdat de gehele achÈersta nd is beEaald. Wij verwachten diE geld

lu echEer snel binnen. DaarnaasE verzoeken rri iedereen die nieÈ via een auEomatis chel:verschrijving bet.aald om nu direkt minimaaL de helfÈ van de konEribuÈie voor hee
teízoen 9'7 /9 I over te maken op giro 336711 t..n.v. penningmeesEer IJENS t.e Berkel entodenrij s . Op 1 sepÈernber moet diE binnen zijn. Nat.uurl ijk mag u ook alles in een keer)eEalen. vergeEen is dan nieE meer mogelijk ende penningÍmeesEer heefE dan minder serk.
)oen nu s.v.p. lt

M.y
'$2 u"n n^

waE mee

De LENS-revue komE j.n heE vervol-g eens per twee weken uit. Bovendien
worden. binnenkorE een groot aantal LENsrevues met. de spelers meegege-
de Èraining i.p.v. verzonden per post. voor de leden viaagt ait ieÍr nauwkeurigheid bij het. lezen en het beearen van de l,ENsievues. De

ERSCHTINTNG LENS-REVUE ,

,edsÈrijdprogramma's worden immers st.eeds voor de eerstvolgende t.vree weken vermetd.Iijzigingen zullen via de aanvoerders / I e iders doorgespeeld moeE.en rvorden. DiE betekent.ets meer werk maar voor IJENS Levert dit. een grote besparing op. Even wennen voor
-edereen !l! De eerstvolgende LENsrevue verschijnt dus pas op donderdag 4 sepEember.

- 2 -'aeuusBewJe' Doe meo mot CLUB SPAREN: Da's makketijk geld vetdienen!

N
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e
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rjnten
.vanacc pt9iroconÍ s l.bributie- tnnin



LENS LENS
ZOEKTopgedcht

18 decembcr 1920
opgeÍicht

18 deember 1920

gastvrouwen 8L heren

op sponief gebied gaaÍ het uiÍstekend met het voetbar binnen LENS. 26
ieugdteams, seniorentearns en ons eerste in de derde krasse op weg naar
.promotie.

-Dit vraagt echter om veel rnensen die het prenig vinden orn een panr
uurtjes zinvolle en vooral leuke dingen te doen.

Als vaste gastheer/vrouw achter de bar; of liever op het veld?

MOGELIJKHEDEN GENOEG.

Vul onderstaande bon in en lever deze in bij de bar.

1

Ja, ik wil meer weten over het werken als wijwilliger bii LENS
'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

NAAM
ADRES
TELEFOON

(a.u.b. lnleveren bii de bar)
)



LENS
!!!! attentie lensleden, verdien geld, voor uzelf,

familie, vrienden, enz.,. . en voor uw club
v.v. LENS, via clubsparen van spaarbeleg !!!!

opgericht
18 december 1920 BE§18 LENSLEDEN,

Tot op heden hebben ongeveer zÍ0 LENS-leden 95 inschr[ifformulierer yan SPAARBELEG
ingevuld en ingeleverd. Zoals u weet heeft LENS ongeveer 620 leden, Dit betekent ilus, dat
er 580 leden ziin die nog niet meedoen aan deze actie van LENS in samenwerking met
SPAARBELEG.

Iedereen ksn aan deze actie meedoenl vader, moeder, kind, oma' opa, neef, nicht, vriend,
vrienilin errz......... ZELFS U, LENS-Ud kan meedoen!!!

Kom op LENSJeden. IIet is nu 21 augustus 1997. LENS heeft nog TIEN dagen de tiid om
deze actie nog beter te doen slagen.

BEL (0652) 85 61 60

ACTIE CLIJBSPAREN

Hoe werkt clubsparen? Eigenlijk heel eenvoudig. AIs ie een spaarrekening opent bij
SPAARBELEG, dar krliCt U gatis.f 15,00 en V.V. LENS k{tCt"f 25'00. U hoeft alleen
maar een spaarrekening te opetren. Er zijn geen verplichtingen aan verbonden' U bent
niet verplicht een bedrag msanflslijks te storten en rryAnneer U geld heeft gestort, kunt U
er zondór enige kosten er direct weer over beschikken. Tevens is het moge\ik als u van
SPAARBELEG de/ 15,fi) heeft ontyanger' deze rekening weer op te zeggen.

MEER WETEN EN MEEDOEN AAN DEZE ACTIE?

Uitgebreide informatie is verkrijgbaar b[i Leo van Rijn of Inge van den Berg. Ook kunt
U bij bovengenoemde personen een inschriifformulier aanYragen of bel (0652) E5 61 60

W\i als bestuur van V.V. LENS staan volledig achter deze actie en vragen U om aan
CLIJBSPAREN mee te doen. Het geld dat wii met CLUBSPAREN verdienen zullen we
uiteraard in overleg met de commissies arn Yoor r.ENS nuttige zaken besteden. Wii hopen
SAMEN met alle LENS-leden van deze actie een nog groter succes te k'nnen maken.

Met vriendelijke sportgroeten,
IIET BESTUT]R



LENS

ZOEKTopgerlclt
lE deccmber l92tl

opgericiÉ
lE decmber Í20

gastvrouwen & heren

Op sportief gebied gaaÍ het uitstekend met het voetbal binnen ÍAfrtS. Z0
'eugdteatns, seniorenteatns en ons eerste in de derde klnsse op weg nanr
romotie.
t-..
1",

D'tt vraagt echter orn veel tnensen die het prenig vinden oÍn een panr
tunjes zinvolle en vooral leuke dingen te doen.

Lls vaste gastheer/vrouw achter de bar; of liever op het velil?

MOGELIJKHEDEN GENOEG.

lul onderstannde bon in en lever deze in bij de bar.

Ja, ik wil meer weten over het werken als wijwilliger bij LENS
I
I
I
I"l
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NAAM
ADRES
TELEFOON

LENS

(a.u.b, inleveren bij de bar)
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! ! ! ! anentie lensleden, verdien gel.d voor uzelf,
familie, vrienden, enz.... .en voor uw club
v.v. LENS, via clubsparen yan

!1i|f..j1'

spaarbeleg !!!!
-;-"

. op8Ericbf n,:. ,t - -16 i.,-rc. ,* , -
18 dec-'hà rgzo BESTE LENSLEDEN, .. .

-.r'i,,
Totliip heden hebben ongeveer zl0 LENSJeden 95 inschriifformulieren van SPAARBELEG
i"g99.d en ingeleverd. Zoals u weet heeft I.IïNS ongeve"i 620 ledeo. Dit betekent dus, dat
er SE0'leden ziin die nog niet meedoen'aan deze actie van LENS iil'semenwerking met

.,i_ t.
Iedereen-kan aan deze actie meedoenl vader, moeder, kinfl, sma, opa, nee! nicht, wiend,
vriendin eruz......... ZELFS U, LENS-iid kan meedoen!!!..r<

:'-j],:i.r

Kom op lrENS-leden. E_et is 1u 2r augustus 1997. LENS heelt riog ïrEN dagen de did om
deze actie nog beter te dom slagen.'-ir',Stl+'. : ;:...-ll.:*.,

BEL (0652) 85 61 60
J5,

't.

ACTIE CLUBSPAREN --i. ni..i,.r "1- -.. .,

MEER WETEN EN MEEDOEN AAN DEZE ACTIE?

Hoe werkt clubsparen? Eigenliik heel eeirvoudig. Als je een spaaneksning opent bij
SPAARDELEG, dnn krtict-u satis.f ts,(x) en v.v. LENS krii gt Í.2s,00. u hoeft alleen
meer een spaarrekening te openen. Er ziin geen verplichtingen non verbonden. u bent
niet verplicht een bedrag mranflsliiks te storten.etr wanneer Í getd heeft gestort, kunt U
er zoider enige kosten er direct weer over beschikken.'Tevensï t"t -oËriin"r, , ,*SP4{IBELEG de/ 15,fi) heeft ontvangen, flg2s pgftsning weer op te zegg-en.

.. ', i Í:-rr .: ?r rj 
.. : -.

Uitgebreide informatie is verkriigbaar b[i Leo van Rijn of Inge van den Berg. Ook kunt
U b[i bovengenoemde personen een inschrdifformulier aanwagen of bet (0652) 85 61 60

Iv{i als bestuur vau v.v. LENS staan volledig achter deze actie en rragen u om aan
CLIIBSPAREN mee te doen. IIet geld dat wij met CLUBSPAREN verdienen zullen we
uiteraard in overleg met de ssmmi5siss aan voor LENS nuttige zaken besteden. Wii hopen
SAMEN met alle LENS-leden van deze actie een nog groter succes te kunnen mslren.

Met vriendelijke sportgroeten' 
IIET BEsruuR



het voe

§

PELREGELWIJZIGING

zoals gebruikelijk ook.komend seizoen weer een aancal nieuwe (speI)regels bij
Eballen. De belangrijkste zi jn:

een speler met een bloedende wond moet direcE heE sp-'elveld verlaten. 
-de wiirnaar van de Èoss mag voorEaan alIeen nog maaÍ het Ee verdedigen doeL

kiezen.
voorEaan mag meteen vanaf de afErap worden gescoord.
als een keeler na een ínworp van een medespeler de bal nog in de handen pakt',
krijgt hij een indirecte vrije trap Eegen.
aè Ééepe.-*oeg bij een srrafichop óp dè doellijn blijven sEaan toEdat de sEraf-
schop is genomen. lleI mag hij zich bewegen op de doellijn (handen, voeten en
lichaam).
uiE een doelschop kan rechEsEreeks worden gescoord.
ài= à"n keeper Iànger dan vijf à zes seconàen nodig heefE om de bal in heE spel
te brengen, krijgt hij een indirecte vrije t.rap tegen.
de nummér tien in de derde klasse van ],ENS 1 krijgE een herkansing en mag mee

doen met de (Èwee i.p.v. drie !!l) periodekampioenen van een lagere klasse'
slechts de nunnner e1f degradeer! rechEsLreeks.
àó 

- Àpèi"rspu=sen bij de jeugd zijn net a1s bij de senioren vervallen. In de zaal
blijven deze passen wel verplicht.

HET BE§TT'I'R

&fr.,{,?
Als vasÈe
INTERESS

Í ENS. DAAR ZIT MUZIEK INa
L op sportief gebied gaat heE uitstekend met het voeEbal binnen LENS>

z-e jèugaueamÈ, seniórenteams en ons eersÈe in de derde klasse op weg

rraa. p.o*oÉiel Dit vraagt echEer om veel mensen die heE prettig vonden om een
paar uurtjes zínvo11e en vooraL leuke dingen Ee doen'
óasrHeBn/fRouw achEer de bar, of Iíever op heE veld? Mogelijkheden genoeg '
E..? vul dan de bon in, welke u aanEreft in deze I,ENS-revLre.

herichtenbinnengevlogen

HEET! I Je hebt het. over een winÈers1aap. Nou,
een zomerslaap is ook Lekker. Ik was verzonken
in een diepe zomerslaap totdat ik weer een
LENSrevue kÍeeg. Het. Ieven gaaE bij LENS ge-
woon verder. Ongelofelijk meÈ zo weínig mede-
serkers. ook ik-za1 mezèlf censureren om niet onnodig papier Èe ver-
soitlen. EEN NIEIr!{ SEIZOEN, EEN NIEITWE CLIrB VÀl{ EONDERD. Doe gewoon

*èe. wac is tegenwoordig nog honderd gutden. Even NIET te HÀRD rijden
àn7of werreerd parkeren als je naar t Èt'ts gaat, maar gewoon op de fiets
naar de oude veiErouwde Hengelo1aan. Geef honderd gulden of maak heE

over naar het bekende posEbanknr. van LENS en LENS iS daar heet blij mee! De voorwaar-
den zijn heczelfde als vorig jaar.- Dit geldE ook voor Tonie v'
Uitspràak van de week: 'Speel nooíx mooí weer, ook al zit je in de zomer'

Gegroet, Henk Hoppenbrouwers, tel, 070-j250789 voor aaEmeTdio,gel.

zal ik diE jaar een basisplaats krijgen in heE vierde?

NOODKREET
-\

LENS is op zoek naar een nieuw redactieteam. wij zijn bereid om u de gehele maand

september èen gratis spoedcursus te geven en u 'op- en te begeleiden en u zodoende weg-

wijs te maken. Wij zijn benieuwd of er een stel enthousiastelingen is die dit werk van ons

over wil nemen.
Bedenk dat een clubblad het visitekaarde is van een vereniging; er ligt dus een uitdaging!

INTERESSE..? Bel dan 070-309 92 91.

Bent u ot tid van de CLUB van 1O0z 'de LENSREVUE' '3'
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advcncntie

- '^"1:r

Íl rlr

Vour !r.,! lanr/el.;- u ltntilidrukurt

IF \,,",rrv b''<iit.tÍ,,<I. trsirck!«1c.. lIkÍtrrÉn. Énv.k'PF!r' reil;n8k..l'íÈ'
n,hilc rn. Én tchiÍtckrrniÉ{ kunÍ t' hi, r,n{ !.Íccnc

.È §,ií. -,e,,, .è.a*u,.. è !!e,ÀeMn.

HOERÀ,

de evenemenEencommis sie (EKO) heefE ge-
Iukkig versEerking gekregen. samen met
Diana gaan Àn Bergenhegouwen en Rina
Bruij st.ens meE goede moed aan de slag.

Evenementen
Gommissie W

S(BIí@

Er liggen, voor zowel de jeugd als voor
de senioren veel plannen k1aar.

wij wensen de drie 'beauEiful ladies'
veel succes dit komende seizoen

de redactie

Voor teteÍoonnummers: zie de colofon oo Dao. 1

adventlde

SUDMEIIER ZONWERING

zuiderparklaen 25 DEN HAAG tel.z 323 35 62

Senioren 7.AAL
LET OP!!
À1Ie niat variabele lnforEàEie, zoalg contacÈperaonen en te].e foonnu.E8era
zullen NIET herhaald worden ilr volgende LENSrevueÉ, bewaar daze duE goed! I
wljzigiageE zu1len ulteraard weI doorgggevèn wordeo. (red.)

|NDEL|NG SETZOEN I gg7/t gg8

2e klasso C: SNOEKTE ]., EXHES 1, BÀRON 1, MÀDESTEI.TN 1, TENDENS 1, QUICK 1,
GSC/ESDO 1, LENS 1, REÀL HOLSU 1, OSC 1, HOEK van HOLAND 1, SOÀ

Dvo/zoERIvrEER 2, sNoEKrE 3, TUToR 3, LENS 3, BoMBERS 4, LENS 2,
RKDEO 5, NOORDZEE 3, I.'ESTLÀNDIÀ 3, GYMNOVA 4, EXACT 2

1

sEv 3,reE. 1e klasBe B:

opsLell inqen:
I,ENS 1

LENS 2:
I,ENS 3 :

C. Bolman, J. BuiÈeIaar, H. Kooijenga, O. v.d. Laar, E. Perreyn,
E. warmerhowen, M. Zaalberg.
E. van Knijff, A. KulEers, E. Miggelbrink, s. de Nennie, .T. t^lasserman.
M. de Bruyn, O. den Heyer, R. Planken, D. Pool, M. schouten, M, visser

WEDSTRIJDPROGRAMMA

01 sep
03 Eep
10 sep
12 sep
15 sep
17 Eep

22 .00
20.00
20.00
21.00
2].30
20.00

BH.KI- 13 O

BH- PO- 2 03
BH-PO-203
BH-KTJ-].30
BH-PO-203
BH-KLJ-L30

I,ENS 1
IJENS 2
W'IÀNDTÀ 4 .
soÀ 1

Quintus 4 -
GDCPH 1

HENDO 1
BOMBERS 4

s1

Oranjeplein
Oranj eplein
De Pij 1
Ockenburgh
v. d. voorthal
OranjepleÍn

-4-'aeLENsREvuE'

I,EN
TEN
I,EN
LEN

Doa mee met CLUB SPAREN: Da's mdkkeliik geld verdlenen!

I



OPSTELLINGEN en ligging SPORTHALLEN zijn hekend

Senioren 7-A ERDAG
LET OP!!
À].le niet varía.beIe lnfor&atie, zoals conÈactperaoneD en Ëelefoonnur@ers
zu]'].en NIET herhaald worden In volgende IJENSravuea i
bewaar deze dug goedt ! WlJzlglngen zullen uiteraard we1 doolgegeven
worden. (red. )

POULE INDELING SEIZOEN 1997/1998

ZÀTERDÀG (58 KIA8EE B): GDS/WP - HDV - HPSV - HTSV - JÀI HANUMÀN - NIVO"?z - PGS - RÀS
- REMO - VCS - VERBURCH

ETER LAAT DAN NOOIT

&&,,M? Door o.a. vakantie was voor IJENS-revue nr. L geen kopij aangeleverd.
Excuses hiervocr. De zat.erdagafde I ing is echcer alweer vanaf 28 juli mgE onze
nieulre trainer Àndré de KeE volop aan heE trainen. heE. luie zvreeE is er

inmiddels alweer uit en er wordi druk gewerkt aan de conditie- À1s u dit. leesE. is de
eerzEe bekerwedsErrjd tegen vfOS op 19 augustus alweer gesDeefd. De volgende bekeÍwed-
sErijden staan hieronder vemeld. Op 6 seDt.ernber suart de cómpetitie. laEen we er eensportief en gezellig seizoen van maken.

iIÀN IIÀÀ{

detum tiid thuls

WEDSTR, IJDPROGRAMMA
I {ti1:ds) wijngingen voorbehouden)

uil st:hcitlstcchler veld

di 26 aug

Ea 01 Bep

19. 00 sPooRwr,rK 1

19.3 0 IENS 1

LENS 1

PEC DEN }lÀÀG T

H. Taal

S. v. Erven

AFSCHRIJVEN Trainer
b.g.g.
,f an Ham

Eel . :

rel . :

(079) 316 49 94
06-52706540
(07 c') 367 96 87

Seniorert ZC}ND
LET OP!! ÀI1e niet varlabele lnfor:Datie, zoals contactpersonen en
te1éfooDauEEers zu1Ien NIET herhaald worden Ln volgende LENsrevues,
bewaar deze du6 goed! I WIJ zlgingen zulleE uiÈeraard wel doorgegeven
rrordea. (red. )

INDELING COMPETITIE SEIZOEN 1 997/1 998

@

3e KIÀSSE B
Den Hoorn 1
Scheveningen 1
lloek van HolIanC 1

GDS/WP 1
Schipluiden i
LENS 1
Dili, 1
Oliveo 1
Rijswijk 1
Remo 1

RES. 2e KI,ÀSSE B
Den Hoorn 2
DHI 2
Concordia 2
Oliveo 3
vredenburch 2
VeIo 3
LENS 2
wesElandia 3

OuinEus 2
Scheveningen 2

RES, 5è KI,ÀSSE II
Oranjeplein 2
Duindorp sv 3
Verburch 5
í:nÀ q

LaakkHarEieÍ 4
Remo 3
LENS 3
Rava 4
HDV 2
Vslo I
HBS 5

Bent u al lid van de CLUB van 1002 neLENSREVTIE'-5-
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)
e

RES. 6e KLÀSSE H
RKAW 6
HBS 6
VOGEL 2
Celeritas 4
vcs 6
H{SH 5
Cromvliet 3

J,ENS 4

Quick 7
GDS/WP 6
l,aakkwart.ier 5
Triomph 2

)PSTELLINGEN

,ENS 1 È/n 3 worden door de trainers bekend gemaakt '

,ENS 4 :

IENS 6 :

advenentie

]rENS 1

Uakwert 27
!544 EC Den Haag
Iet.: O7O-36óf, I J4
:a*l O7O.3675193

J. Bekker, J. BuiEelaar, H. Dieiz, F. Disseldorp,
C- de Graaf, À. de Groot, I'1. Heijnen, R' Keus, M. flnops,
H. Kooijenga, W. Kouwenhoven, M. MoI, M. Molleman, L. Reesink,
F. Schuurmàn, À. vierling, E. warmerhoven, H. Hoppenbrouwers '

Àbargi, C. van oer Bogaardt, R. van der BogaardE, P. Heijnen,
D. Hö1i, c. T,ipman, J. Muns, J. Rozema, A' van RijEhoven, F.
À- Tewarie, G. van der velde, H vermolen, D. NauEa

VonderVelde ÀtVeentje ffifrffi ÍI'T,ANDIA 2 -
I,ENS 3
LENS 1

RES. 8e KT.ÀSSE G
GDÀ 8
I{BS 1O
Duindorp sv 5

Quintus 7
RKSVM 10
Taurus 6
LENS 6
RÀVÀ 6

Quick 9
Oranj e Blaue 6
RKÀW 10
de ,Jagers 3

UITSLAGEN
HFC ÀDO DH2 (BvO)

LEI§S 2
IENS A1
HFC ÀDO DH1 (BVO)

,l . Heyink,
siliakus,

BIJZONDERIIEDEN

0-5

4-'7

!-4

1-8

\
].ENS 1
LENS 2

GDÀ 1
liFC ADO DH À1

Zoete
Tel.z O79.161O21 IENS 1 wc1

PROGRAMMA OVERZICHT
( { E1 jds) wi jzigj.ngen voorbehouden)

)ÀflrÀr TrJD Í{EDSTRIiID

1o 21 aug

zo 24 aug

ii 26 aug

Jo 28 aug

zo 31 aug

di 02 8ePÈ

10.30
12.00
10.00
19.00
20.15

TJENS 1
LENS 2
LENS 3
CROMVI.IET 3

ORÀN'JEPLEiN 4
LENS 1
KRÀNENBURG 2

CROMVLIET 1
VR].7
FULÍ, SPEED 3
],ENS 4
]JENS 6
Dí': C 1

Í,ENS 2

19.30

14.00

19.30

I,ENS 3

LENS 3

I,ÀÀKKI4ÀRT]ER 3

vriendschappe l ij k (v2)

. 5623/beker (v3 )
578 0 /beker

vriendschaPPe 1ij k
. 278 /beket l\12)
vriendschappe 1ij k

28clbeker
vri endschappe l ij k
. 5626 /beket l\tzl

5? 81/beker
64 41, /beker

vriendschappe 1i j k (v2)
. vriendschappelijk

14.00
12 .00
10.3C
r1 .00
13.00

LENS 3
I{MSH 5
RÀVÀ 6

I,ENS 1
I,ENS 2
SPOORHIJK -1

LENS 4
LENS 6

19.30
19.3C

GDS/V\TF1
LENS 2

i

Doe mee mat CLI!9 SPAREN: Da's makkeliik geld verdienen!6 - 'ae ursnevue'
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T B A I N I N G NIET GESELECTEERDEN:
, vanaf DONDERDAG elke DONDERDAG (aanvahs 20.4s uur.)

CONTACTPERSONEN: '
W.J.M. Heij nen
G..f . van der-K]eij
B. vierling

t.el.: (070) 346 10 8S
rel-: (0174) 41 81 49
teI.: 06 - 55 13 51 60op de wedsErijddag:

AFSCHRIJVEN

LIGGING
Cromvliet.
Quick
Kranenburg
VCS
HMSH
RÀVA
GDS/WP

VAN DE

LENS3TaLsbekend
LrENS 4 : tl. Heijnen (voorTopig)
IENS6:,fanMuns

TERREINEN :

Ànna Bij ns laan
Sav. lohmanlaan
Sportpark Kíjkduin
Dedemsvaartereg
Vrederustlaan
À. KortekaasplanÈ soen
Erasmus$reg

e1
I

E
t

(070)
(070)

345 10 88
397 54 s9

Ee1 .

Ee].
te1.
EeI.
t.eI.
Eel .
Ee].

(070)
(070)
(070)
(070)
(070)
(070)

358
358
366
367
388
32L

(070)

64
90
70

13

83
03

25
74
32

JuIí@ VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPEHSOON en HooÍdleider
A, B, C en D jeugd: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54 EF
Hooídleider E-jeugd: tijdelijk Ruud van Herp

telefoon: 367 98 58
b.g.g.:06-53484050

Hoofdleider F-jeugd: Ruud van HeÍp
telefoon: 367 98 58
b.g.g.: O6 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uiteÍlÍk de avond voor de wedstrijd :

, tussen 'l 8.00 en 19.00 uur, bíj de desbetreftende hoofdleider,
ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, teleíoon 366 13 '14

(zaterdags vanaf O8.of,uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor verzameltiid)

AÍbellen traininqen: t 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vtaqen/problemen : bel in eeÍste instantie de hooÍdleider op!

AÍoekeurd of niet ? Bel bi! twijfel op zaterdag na 08.r5 uur naar de LENS-afkeuringslijn (O7O) 367 05 22

WEDSTRIJD PROGRAMMA
( {tijds}wijzi gingen voorbehouden}

elÍlal deltrrn eenvend lcdenslenaler veld/tcrrdin selrr k I FNS

À1

2

1

25

22 avg
25 aug
30 aug

aug
au9
aug
au9

14.30
r9.00
13.30
12.00
14 .30
12.00

L9
19
13
t2
10
19
tz

.15

.00

.30

.00
Àq

.00

.00

thuis
thuis
thuiszie kopij
thuis
uit

. uiE

. r.huis

. thuis
zie kopi j
. uit
. uit
. uit

13.30
18.00

park

aug
aug
aug
aug
aug
aug

SVH À1
ws À2
Scheveningen À2
RKSW-TOERNOOT
Quick Steps A2
GDCPH A1

ÀDO Den Haag B2
ws 82
Scheveningen 81
RKSVM.TOERNOOI
Scheveningen B2
Verburch 81
HMSH 81

sp Polanen
3

Ockenburgh

2
2
230

31
23
30

31
23

30

45
30
00

t2
10
13
11

(auto )

(auEo? )

(ÀDO)

A

B

. zuiderparkv3v3
sp.park Polanen. HoutrusEweg .

Àrke Iweg/Poeldij k. Vrederust.laan

18.00
18.00
12.30
10.45
09.30

10.45

(auEo)
(auto)
(auto)
(fier.s)

de !Íedetri1den gemerkt mEt een * zfln BERERWEDSTRIJDEN

2

Eent u al lid van de CLUE van 10O? 'de LENSREVUE' 7



WEDSTRIJDPROGRAMMA A-B-C-D-E en F JEUGD (v6rvots)

elftal datum aanvano todenstandat uit/thuis veld/teÍrein sam.k LENS
B3
B4

C5

D1

D2

D3

13.15

13.00
11.00

23 aug
30 aug
23 aug
30 aug

RAS 81
Laakkwartier 83
HBS B2
Quick St.eps 82

ÀDO Den Haag C2
GDÀ CI
IJaakkwariier CL
RKSVM. TOERNOOI
ouick CI
GDÀ C2
RAVA C1
Verburch C1
I(A§ U.T

QUINTUS -TOERNOOIpÀc a,
WIK Cl
Laakkwart.ier C4
Àrch,/Ornas C2
verburch C2
Laakklrart.ier CsRijswÍjk C2
GDA C3

HMSI{ D1
GDA D1
Scheveningen D1
RKSVM-TOERNOOI
Quick Sceps D2
GDA D2
ÍIilhelmus D1
QUINTUS - TOBRNOOI
LaakkwarÈier D4
Vredenburch D3
VELO- TOERNOOI
vredenburch Ds
Scheveníngen D5

. uit

. uit.. uit
zie kopij
. ui t.. uit.
. thuis. ui t.
. uiLzie kopij
. thuis. thuis
- uit
- uit.
. uit. thuis
. uit
. uit
. Ehui s. uit
. uiE
zie kopij
- thuis
. uiE. Ehuiszie kopij. u].t -. thuiszie kopij
. thuis. Ehuis

zie kopij

uit albardastraar . . rz.oO Ouróluit J. v. BeerssÈraat 13.45 (auÈo)
t.huis v 3 12 .3 Or.huis v 3 10.30

I

c1 22
26
30

aug
aug
aug
aug
sep
au9
aug
aug
aug
aug
aug
aug
au9
aug
sep
aug
aug
sep

23 aug
2? aug
30 aug
31 aug
23 aug
27 atug
30 aug
31 aug
23 aug
30 aug
31 aug
23 aug
30 aug

23 aug
27 au,g
30 aug
31 aug
03 sep
23 aug
27 avg
30 aug
31 aug
03 sep
23 aug
2'1 a\g
30 aug
31 aug
03 sep
23 aug
21 aug
30 aug
31 aug
03 sep
23 aug
30 aug
23 aug
31 aug

3r.
03
2t
23
21
30
3I
30

30
03

30
02

23 aug
31 aug
03 sep
23 aug
2'1 aug
30 aug
31 aug
03 sep
23 aug
30 aug
31 aug
03 sep
23 aug
30 aug
03 sep
23 aug
31 aug

18,00
18.30

12.00
18.00
18.30
09.30
r.9.00
09.00
13.30
11 .00
11.00
L2.45
10.30
19.00
09,30
09.45
18.30

13.00
18.30
09.00
12.00
1r.00
18.30
15.00
13.30
10.00
09.30
10.30
16.3C
09.30

10.30
15.30
09.30
12.00
17.00
10.30
16.30
10.15
10.30
17.00
09.00
L't .3 0
09.00
10.30

10.30
17.30
09.30
10.30
17.00
10.00
10.30
09.00
10.30

09.00
12.00
15.00
09.00
17.00
10.00
10.30
16.00
09.30
10.00
10.30
16.00
10.00
09.00
16.00
09.00
1C.30

r-6.45
17.15
r3.30
10.45
16.45
17.15
08.45
L7 .45
08.00
12.30
10.30
10.30
11.30

18.00
09.00
08.4s
17.30

08
10
10
L7
14
L2
09
09
09
16
09

.00

.15

.00

.45
,15
.15

.30

.00

.00

.30

.00

.00

09.1s
15.30
08.45
10.45
16.00
09.15
15.30
09.00
09.30
16.00
07 .45
16.30
08.00
09.30
r.6.00
09.30
16.30
08.45
09.30
16.00
09.00
09.45
08.00
09.30

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

. zuiderpark

. MadesEeij nJ. v. BeersstraaE
sp.park Polanen
Sav. Lohmanlaan. MadesEeij n

v2
Arke l weg / Poe ldi j k

ÀlbardasÈraaL
. KwinÈsheul

V2v2 .,J. v. BeersSLraaE
Buurtweg/I.1, naar

Àrkelweg/Poe1dj.j k
sp.park Pr. Irene. Madesteij n

v2
. Maalest.ei jn

HoutrusEweg.
sp.park PoLanenv3
. Madesteijnv3
. KwinEsheul
, v, BeersstraaE

No ordw eg / wa t e ringenv3v3

')

3

c

C

(auto)
(auEo )
(auto )

(auEo )
(auto )
(auEo )

(auto )
(auto)

(auEo)
(auEo)
(auto)

(auto)

c4

J
auEo )
auto )

1E Leiden E1
GDÀ E1
vcs EI
RKSVM-TOERNOOI
Ouick E1
Le1oen Ez -
GDÀ E2
DHC E2
VEIJO-TOERNOOI
Quick E3
leloen È;3 -

GDA E3
DHC E3
\IELO- TOERNOOI

uit.

(auto)

(auto)
(auEo)

(auEo )

Quick Es
SVH EI
GDÀ E4
VCS E4
VELO-TOERNOOI
Quick E8
KI'ÍD E3
vcs Es
KMD E4
VELO- TOERNOOI

Leiden F1
RKSVM-TOERNOOI
Quick F1
r,eiden F2
Loosduinen F1
GDÀ F2
\IEtO. TOERNOOI
Quick F3
SVH F1
GDÀ F3
VEI,O- TOERNOOI
Quick F6
KMD F1
GDÀ F4
Quick F9
KMD F2
VELO-TOERNOOI

smaragdlaan/Le iden
. MadesÈe ij n
. DedemsvaarErrreg .

sp.park Polanen .
Sav. Lohmanlaan .

smaragdl aanlLe iden
. . Madesteij n
Brasserskade,/Det fE

Noordweg/r,Iateringen
Sav. Lohmanlaan

Sma ragdlaan/Le iden
. MadesÈ.eij n
Brasserskade/DeIfE

Noordlreg /I.Íateringen
Sav. Lohmanlaan

.. Erasmusweg -,

. Madesteij n

. Dedemsvaartweq -
Noordh,e g / I,Iate ri n-gen

Sav. Lohmanlaan
Noordweg /Wa Eeri ngen
, Dedemsvaartweg

Noordweg/Wateri ngen
Noordweg/waLeri ngen

smaragdlaan/Le iden
sp.park Polanen .
Sav. Lohmanlaan -

Smaragdl aanlLe iden. Mades t.e i j n
- Mades t.e i j n
Noordvreg/Ílateringen

Sav- Lohmanlaan. ErasÍlusweg. MadesEeij n
Noordweg /waEeri ngen

Sav. l,ohmanlaan
Noordr,Je g /wa E.e ringe n. Madesteij n

Sav, Lohmanlaan
Noordweg /l,,ateri ngen
Noordweg /waEeringen

. uiE. uit.
zie kopij
. uit
. uiE. uiE. uit.zie kopij

auto )
auEo )
auto )
auto )
auEo)
auEo )

auto )
auto )
auto )

5

6

E

E

rl

1l

uic
uiE
uit
ui t.

zie kopuit
uiEuit. uiEzie kop
uit
ui t.
uit
ui t

auEo)
auto)
au t.o )
auEo)

(aut.o )
(auEo)

(auEo)
(auco)
(auto)

(auto )
(auto )
(auEo)
(auto )
(auEo)
(auto)
(auto )
(auÈo )
(auto )
(auto)
(auEo)
(auEo)
(àuto)
(auto)
(aut o )
(auto )
(auto)

F1 . uitzie kopij
. uit. uic
. uic. ui L
zie kopij
. uit
. ui E. uit
zie kopi j

45
45
00

07
10
15
0?
Ib

a

3

I
É

.45

.00

F4
uit
uituit
uit
uit

zie kopij

09.00
09.30
15.00
08.30
09.00
09.30
15.00
09.00
08.00
15.00
08.00
09,30

F5

-8-'aeursnevue' Doe mee met CLUB SPAREN: Da's makketilk geld vardienen!
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BIJZONDERHEDEN.

Àanwezig j eugdcoruniss le op-
zat.erdag 23 aug'ustus:

P. v,d. Steen en B. viàr11ug

WITTE KRUIS b.v.
Kobaltstraat 26

25,44ÉV Den Haag
TeleÍoon: O7O-321 1221

Gataae Assendellt B.V,
Kobaltstrïat 26 2544 ËV Den Haag

' Irees ,o*,ui de kopij woorin àts ànder-
sEaande kópij eens GOED door

e

De volgende Í,ENs-revue verschijnt. pas op
donderdag.4 sepEember I I !

Opstellingen:

O LENS À1,2 - 8L,2,3 - Cr,2 - D1-,2 - El en E2 worden door de trainers bekenalgemaakt.
)

De onderstaande opstellingen zijn nog niet definitief. DiE betekenE dat er nog
wijzigíngen kunneir optredén. Kijk duÉ iedere. keer goed in de LENS-revue. Vragen/opmer-.
kiígeí oíer deze opsÈellingen bèI dan 's-avonds evèn naar de hoofdleider. op dit moment..
zoe[.en wij woor diverse teàms nog leiders, Ouders denk er eens serieus over na. Zonder
leider ma! en kan een j eugdt.eam niet voetballen- WellichE leuk om heE meE j-emand anders
samen t.e doen !l! , .. ,

I,ET oP: s.v.P. KoI{TÀKr OPNEMEN ME.r P.V.d.STEEN (3971054) DE ONDERSTÀÀNDE OI,DERS VÀ.N !

- K-Bouall, z.Elboujaaaí, F-Elkadirl, À.HasElchs, R.Pocornla l!l
0 LBNS B4: O.Àras, v.v.d.Geest, K.Kamouni, D.Hoos, R.Nandpersad, M.Ramautar,I ' H'v'd'spiesel'ïr''tt;."ralt'"u,'iïï "(ïffiïàt"'ïn*:"ii""r'"'.ïtïï?.ï'11ii.ï1i

Íl,.labbar, Irfan,Jahangir, H.Karakoc, U.Karakoc, J.Musch,
D.vermaat en aanvulling vanuit de EjelekLie.
;. ÍJeld€r6: ??? (aaruoelaten btj Paul v.d.sleen s.v.p.)

],ENS E3 :

I.ENS E4 :

IENS E5:

Ziin er vragen,/opmerkingen neem 'E-avonds
conEacE op de hoofdleider -

LENS C3: F . Daamen,
B . Pamuk ,

LENS C4:

0

0

0

I

I
I

i

I

I

I

Berberoglu, O.Duman, K.Faloun, S.de ,fong, T.Liotard, N.Nordè, '
v.oort, P. Pelissier,,1. Poncin, À.RaEE.ansingh, R. Sardjoepersad,
Schild. Í,6id6r6: R.Í.Lotard en G.v'Oort.

K.Bada1, R.Bakker, M.BorsE, À.eI BousEaEi, M.Boutier, ,J. Burgmans,
J. da costa, D.de Jong, M.Kuik,M.Eer Linden, G.Rijkers, R.spiessens,
R.SEaf,,q, E.Yi1maz. ' , Leider: H.tÉr Linden

r
u

. Àyyaali, H.cicek, S.Haddoéchg, M

.KiIÍc, K.NafíEBi ll!

,f.

LENS C5:

IJET oPr s.v.P. KONTÀKT OPNEMEN MET P.V.d.STEEN (3971054) DE OI,IDERSTÀÀNDE OUDERS VÀN!

.crrèrrerö,,r.Jahargtr, K.Ka1ay,'

i'o ]ENS D3|

i

LENS D4:

S.eL Ayadi, À.Bada1, E.Bayrakter, M.GeldeÍman, S.Kalay, R.Kalmak, ..

,J.Ottseispoor. R.Marapengopie, R.Sahin, F.Tascan en aanvull'ing vanuÍt 
-de selekEie. Leiderg: ??? (aanDelden btj Paul v.d.steen s.v.p.)

T. cav, G.Chamman, C.Coskun, R.Duyndam, N.Essiad, B.Groenveld, H'Habi-
bl, il.Oosterveer, S.Samlal, O.Ura1, N.verschuyl, R.de Wit en aanvul-
ling vanuit. de selekEie.- Ir6Ld6rB: ??? (aarEelden bij Paul v.d.SÈeetr s.v.P.)

v.ÀuÈar, N.Houweling, S.v. d. Kruk, C.Lira, A-loilargosain, L. Straub,
F.Turkoglu en aanvulling vanuiE de selekÈie. Leiderr t,.StÍaub

M.Àh1ik, S.Àinoel, w.BritEiJn, R.v.d.Broek, K.Hendriksen,
A.Pïahladsingh, R.RasEa, o.sabah. Lelds!

ll^
I
l

0

0

0

! F.BrittiJn

T. Ahmaal, P,Devrkali, T.Inan, U.Kuzu, M.Pengel, B.SchouEe, .r'verschuyl,
I.I^Iil1emse, Q.de zwarÈ. Leldar! ??? (aaruqelden bIJ Ruud v'HerP s-v.P.)

V.Badri, S.Baran, U.Bayrakter, R.v.d.Berg, M.Kuru, C. Michalol iakos,
R.Moennasing. Í,elder! ??? (aannelden bU Ruud v-HerP s.v.p.)0 r.,ÉNS E6:

Bent u al lid van de CLUB van l00z ..'de LENSREVIIE i- 9 -
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LET OP: S.V.P.

- D. EeelemaÍr

O LENS F1 :

0

0

I,ENS F2:

v.DagIi, D.Dokovic, T. Fisher,
ek, I . Yonyul .

KONTÀKT OPNEI'IEN MET P.V.D.STEEN (3971054) DE ONDERSTÀÀNDE OI]DERS VÀN:

v.Ra.EauÈar, L.Sahln,' Y.Yanlk t I

o

:
LENS F3:

,Oredein, J.v.Osch, R.Rocha, E.v.d. Sp-
lelder8: iI.v. Oactr eD S.Otterapoor

- M.Barghoual, O.GógEas, O.cogEas, S.Gungor, S.de Haan, y.v.Leeuwen,
f.Rasul, ,J.dos SanEos Freitas, R.Sookhoo.

, OeLderE: Z,cungor en R.doa Santo8 Frsi.taa

.v.d.Burg, H.Faik, K.Gezgin, D.Kelekci, M.Peereboom, v.Tarba, .

.tlil1emse. Irel.ders: ??? (aa!.Belden btj Ruud v.Eerp a,v.p.)
_! :

:v. d.Berg, D. Donkers, M.de croen, T.,Jankie, M. Karabocek, M.Michal-
Iiakos, G,Rijkers, R.Rijkers. elder: G.Karabocek

C.Burkan, c.Chamman, M.v.Herp, M.NeEo, À.Ozdilek, R.Srronks;
S.Toprak, M.Yal.mon. LeLder! ??? (aarEelden bíJ Ruud v.tterp a.v,p.)

keepersnieuws

LENS F4:

LENS F5:

M
A

R
o

0

0

Sinds 11 augutus zijn de kéepers ook weer begonnen op de maandagen met hun ..

trainingen en wel op de tijden:

18.00 uur - 19.15 uur

18.30 uur - 19.45 uur
19.00 uur - 20.15 uur

E/F keepers
D keepers

C keepers
AiB keepers

o.l.v. Mqnno Alting
Hans van Rijthoven

' Rob Driessen 
.. . Hans van Rijthoven

Een half uur voor de aanvang dient een ieder aanwezig te zijn. Kan je nÈt komen
trainen dan is het verplicht aÍbellen bij Hans van Rijrhoven (070 - 361 52 08) en
wel voor 17.00, uur. :. r

T
ouders
al lemaa

Toernooien zijn leuke gelegenheden voor Erainers /Ie iders, om diverse opsÈellingen
uiE te proberen. Dat. za1 danook wel gaan gebeuren. wij hopen op goed weer, veel
om Ee kijken en Ee rijden, goed- en sportief voeEbal en natuurlijk wachEen we
1 weer op de prij suitre iking. Succes 'u , d : i

OERNOOINIEUWS

TE,àÀT TEGENSTÀNDERS

RKSVM, vUC, D
RKSVM, VUC, D
RKSvItÍ, vUC, D
RVC, Westlandia, H.v
RKSI/I"I, l/UC, Delft. en

PRIJSUITREIKI§G

À1
B1
c1

D1
D2
D3
EL
É2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F5

en
en
en

15.3
15 .3
16.3
17.0
16 ,3
17.0
13.0

13.0
13.0
13.0
13.0
16.3
13.0
13.0
13 .0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

elft
elfE
el f t

'l s-Gravenzande w
's-Gravenzande W
's-Gravenzande vV_

.Ho11and en Quintus
' 9-Gravenzande w

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RVC, Schipluiden, Verburch en Quintus
GDS/WP, wesE landia en VELO
RKSW, Vt,C, DelfE en 's-cravenzande vV
GDS/WP, Westlandia en VELO
GDS/WP, westlandia en VELO

. , GDS/WP, west.landia en vEr,O
GDS/WP, Westlandia en VELO
RKSVM, v(,C, Delft. en 's-Gravenzande W

.,. GDS/WP, WesElandÍa en VELO i
GDS/WP, westlanclia en VELO
GDS/WP, VJesE.landia en VELO '

!6
uur
uur
uur
uur
uur

- 1O - 'ae utu§aEvut' Doa mae met CLIJB SpÀnAV, oà's àakketijk getd verdienen!

uur
uur
uur



RAINEITSNIEUWS

,M!_ De eugdkomm issie is er in geslaagd om ook de laaEsEe vacaEures in de
tsra nersgtaf in Ee rrullen. MeE de t eruggekeerde ileroen Hoefnagel

wij alweer vergeworderd om Erainer Ee worden van de C2-selekEie. Helaas
brak hij op de ErainÍng zíj n enkel en hij moese .zeIfs worden geopereerd. Dit

is vooral sneu voor Jeroen zelf waflE voetballen en Erainen is er voorlopig niet meer
bij en bovendien begint hij binnenkort op de HAIJO gehandi capE. met. een ( sport ) sEudie .

Balen dus. Jeroen van harte beEerschap en wij spreken e1k aar nog wel .

ziya Gungo r en ??? gaan op de maandagavond LENS À2, 83 en e+. Eràinen. Àïno v. 81it.t.ers -
wijk wordt de derde Erainer bij de C3, C4 en Cs-groeP oP de eroensdagmiddag en Bart. Link
gaat Peter Hoet assisEeren bij de D3 en D4- j eugd.

EKERWEDSTRUDEN

l
].

NaEuurlij k schreven wij met. a1 orlze jeugdelftallen (À1 E/m D4) in voor het
bekertoer nooi. Er zijn per leeftijdsklasse poules op sE erkte geformeerd van vier

teams. Op 23 en 30 augustus worden de eeisEe Ewee rondes al gespeeld. De laaEstse poule -
wedscrijd
aangezien dlt. officÍeIe wedstrijden z

is in oktober. De winnaars 9?anrJn
door naar de volgende ronde. Doe je best en

worden de leiders verzochE. om de ruilformulie-
ren goed en volledig in te vullen en na afloop heÈ origineel als je thuis hebc gespeeld
of een kop ie als je uiE hebt gespeeld in de adminis t.raEiekamer terug te leggen.

EGITIMATI El(lóuÀRTI ES AtG ESCHAFT

&a.t.K/? Helaas heefE de KNVB besloEen om de legiÈimaE iekaarEj es meE lngang
van dit seizoen af Ee schaffen. Er sEaat dus geen map e meer metl

spelerskaarEjes in het wakj
in de administrat iekamer wa

e van je team. Kijk toch regelmat ag
1le

in diL vakj e
n in.

Het afschaffen van de I
nt vaak 1ig

ons insziens frau
gen er belangrijke

de
spu
in de hand.

KonrroLe op de leefE ij d
egit imaE iekaartj es werkt
wan een speler is nu he lemaal niet meer mogelijk. wij vragen

onze leiders (en ouders ) om hier verstandig mee om Ee gaan. Discussie over leeft ij den
heeft EoEaal geen z in. Ook op IJENS loPen er spelersr ond diè er ouder uiEzlen dan daE
ze werkeLijk zijn. Het invullen van heE ruilformu Iieï moeten de leiders voorEaan doen
a. d. h. v. de ledenlijsE. zorg ervoor daE je deze altijd bij je hebE.

oNG ORANIE - IONG BELGIE

Er zijn nog
septeÍrÈer wo

enkele kaarEjes te kooP
rdE gespeeld in heE Haagse zuiderp

voor deze wedstrijd die op vrijda
ark om 1,9.30 uur. Àanme

sI
avond 5
den kan

nog bij Paul v. d. steen d.m.v. het betalen van Í 2,50. Er zíj n ook nog enkele personen
dié wel kaarEen bes EeId hebben maar nog niet hebben beEaald. Doe dit ook uit.erlijk 25

doorverkocht aan andere belangs telLenden.aucrustus want anders worden de kaarLen
DaàrnaasE is ons D1 uitgenodigd om met. een vierEaL mee Ee doen aan de promotie -

Eember wordL heE viertal omaktiviteiten rondom deze wedstri
13.45 uur veÍwacht. op het Stadhu

l
i
d.
spl

Op
ein

woensdagmiddag 3 sep
om een vier Eegen viertoernooi te spe len meE

nog neg

juuHaag 1 en van ,rong.
ie welke spelers hi

en andere vierEallen van dive
Oranje om het geheel te
ervoor worden uitgenodi

rse irerenig ingen
ondersteunen. via Àrno de ,fong horen

Ér komen ook spelers van HFC ÀDO-

Den gd en welke voorwaarden aan het meedoen
verbonden zijn (spandoe k maken is er een vdn).

',fuo'.r6r'?
I

IST U DAT

- voorin deze r,ENsrevue belangrijke inÏoimaÈie sEaaÈ ook voor onze jeugd
en hun ouders

nog niJÉ' ;iiè -Èi"dr"g retour hebben van vorig.seizóen. Gaarne zo spoedig
lijk inleveren l l !

"óó 
siéàà" mèdewerkers zoeken voor diverse functies bij de jeugd. BeI eens op

danook .
wij heel veel zin hebben in het nieuwe seizoen.

.p.
irog heel veel medewerkers zoeken voor achEer de bar. Neem kontakE op meL

ian oemed.-ïï íà,]EàÀoufers nieE lar,ei1 trainén en voetbalLen omdaE zij, nog een kontribu-
achtÉrsÉanà hebben over vorig seizoen.-àiÈ nèer vervelend winden en hopen dat dit snel opgelosE is.
"ià SoàarUefes en de ouders v/d- jeugd goed kunnen verdienen. Zie kopy voorin.
àitt: à-.p-à;-Ëaànaàgavono op LUNÉ aànwézig zijn voor een goed gesprek met wie

j
Tj
ej
ll

I

t_

l_

I
I

l
I

i
I

wij
moge
wij
s.
wi
Ma
wi
Ei
wi
wi
wi

,Íul1ie ook ???

Bont u à! rid van de CLUB van 10Oz 'de LENSREVUE' ' l'l -



T RAININGSTUDEN :.. r|

wordE.
Eraine

I

voor de volledigheid vermelden wij. nogmaals de t.rainingst.ij den voor diÈ seizoen.
Het kan zijn dat er in de oefenperiode soms van deze t.ijden en avonden afgeweken

maar dit horen jullie dan van de t.raÍners. Geen bericht dan gewoon komen want
n hoorÈ bij heÈ voeEballen.

TRAININGST]iIDEN TRÀININGSGROEPEN ., KIJEEDIJOKÀIJEN . :DÀG

Maandag: 16 .45
16 .45
18.00
18.00
19.00
19.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur

- 18.00
- 18 .00

- 20.00
- 20.30

- 19.00
- 19.15

E1 en E2 -se1ekEie
D3 en D4
keepers D-E en F
81 en B2-selekEie
keepers À-B en C
À2,83 en 84

6
4

I
6

i
7

enB
en4

I
en

,1

n6
,6
,2

,2

5
I,5
1

.4
7

3en

I
I
6

en

en

5)
4
7

en
en

en

I
Kleedlokaal 1 en 3 zijn gereserveerd voor wedstrijden ! !l
Dinsdag: 16.45 : 18.00 uur Dl en D2-selekEie

18.00 - 19.30'uur CI,C2 en À1-selekt.ie

Woensdag:

4en
5,6

Donderdag:15.45 - 18.00 uur D' 18.00 - 19.30 uur C. 19.l-5 - 20.45 uur À
Vr Íj dag : 17.00 - 18.00 uur F1

18.00 - 19.30 uur À1 of

EIJGDSECRETARIAAT

F5
3 E/m E5 .'
2-selektie
nC5
training
2 -selekt.ie
2-selekt.ie
2 - selekEie

en
en

E6
e

5,7 en I
en4

13.30
14 .45
16.00
Lt.!5
18.30
18.30

14.30
15 .45
t7 -15
18 .30
r9.30
19.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur

ED

F1 enE
enE
C4e

L enD
lenC
1

enBB1

/mt

erskeep

en E3 t/m
Cl selekti

F2

4
5
7

3

&&.,#? T Uw j eugdsekreEaris , PauI v.d,SEeen, gaaE vanaf 1 sep Eember in AmsEer-

as na 19.00 uur EhuÍs te bereiken is. Een vrie
dam werken. Dit bet.ekenE dat hij minder op

ndelijk verzoek aan
LENS kan zijn en daE hij

de
eugdleden en de ouders om niet woor.19.00 uur naar zijn huis te bel1en .

DaarhaasÈ betekenE diE ook dat. hij minder rijd aan LENS kan besEeden. Àls je zljn
talenp akket. ziet. ls dit bijna vragen om hele grot.e problemen bij de j eugdafdeling vdn
LENS . HuIp is nu heel hard nodig i! We zoeken voor onderstaande taken vrijwilligers:

Pl

UITSIAGEN

LENS A].' : LENS ZO 3
Àlphense B. À1 - LENS A1
LENS À1 - SJC À1

ALphense B. 81 - LENS 81
LENS 81 ,- S.'C 81
vredenburch 81 : LrENS B2

LENS Cl sJc c1

s,Jc c2
],ENS C3
],ENS C5

14-2
15 - 0

s,Ic Dl .
sJcD2,.
I,ENS D2
GDS/WP E1
GDS lWP E2
LENS E3

- IJENS Fl_ LENS F2
. IENS F3

24
11

2

- scheidsrechEerscoordinator .(L uur werk in de week)
- scheidsrechlers bij j eugdc,edsErij den
- 4 hoofdleiders voor À ts/m D (4 uur werk per week)
- hulp op de zaterdag bij wedstrijden (4 uur per keer)
- hulp op maandagavond bij avondweds cri j den (3 uur per keer)
- Eoernooi sekretaris (piek in septeíÈer en mei)

leiders voor diverse Eeams (zie bij opst.ellingen)
- maEeriaalverzorger voor de jeugdafdeling (4 uur per week) .

wij hopen daL de jeugd bij LENS leeft bij heel veèI ouders en seàioren tan
er heel veel reacties gaan komen. Iets voor u neem dan kontakE op meE Paul
(3970154). Àlvast bedankt en heus het is leuk om Ee doen.r,. . ;-

TENS C2
Loosduinen C3
Rijswijk Cl-

IENS Dl
I,ENS D2
Loosduinen D1
IJENS El
I,ENS E2
Cromvliet E2

GDS/WP F1
GDS/WP F2
CromvlieÈ F2

LENS en dat
v.d.SEeen

3
0

2),
L2

6

L
3
4

7
0
1

0

7
4
5

-1
-3
-1
-0

1
0
1510
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tyteewekeiiks blad van de vetbatvercniging LENS

Tbharyarig, nummer:3

' 4september 1997

opgéricht
lE december 1920

LENS

TERREIN 6n cLUBGEBoUW ALGEMEEN SECBETABIAAT CONTRIBUTIE BETALING

Spodcompl6x "Escamp l"
Hongelolaan 600
!ol.: (0701 366 l3 14

P.F, Gtone
R€gsntosaolaan 49
2562 cN D6n Haag

rol.: (o70) 363 54 18

POST-bank
RABO-bonk

3367',t 1

125924229

SEKO : s€niorenafdolinq
Senioíon zondag / zaal .

W.J.M. H€iinon, tol.: (070) 346 1O 88
G.J. van doÍ Kl6ii, tè1.: (o174) 41 81 49

EEpA§flE:
VACATURE

BARKO : Barcommissio
mw M, oomcd, t6l.: (07o) 329 B8 78
H, ten Borg6,tol.: (o7o) 366 2l 64

aansproekpunt tot 15 soptsmb€r 1997:
A.c.J. Miltonburg, tol.: (070) 30 99 291

c.J. Alting, rol.: (0701 389 98 75 -

AKKO: ccommodatieco lnmtssts

Senior€n Zatordsg ' -

J.C. Ham, tol.: (O7O) 367 96 87
w.J.l-V. Heiin6n, tol.: (o70) 346 10 88

JUKO : iouodaÍdolinq
P.J.M. v.d. Steon. t6l.: (O7o) 397 01 54

SPONSORZAKEN:
B. v,d, Hosk, rel.: (o182) 521353
H. Kooyonga, tol-t lOTOl 397 72 94

EKO : Evensmentencommissio
mw D. v. Rijthoven, tsl.: (07O) 361 52 08

do CLUB vsn 100
H. Hopp6nbÍouwer§, tel.:(070) 325 07 89

COOFDINATOR TECHNISCHE ZAKEN

A, 'e-Gravondijk, tel.: (O7o) 323 70 33

TRAINERS:

Zg!:: P. van Volzon, tsl'i (015, 36921 6s
L. van Riin, tol.: (070) 356 15 81

ZA!: A. d6 Kot, tsl.: (079) 31 6 49 94
t

.

t

I

I

I

I
I

I

i
l

I.

samenstelling BestuuÍtr "..r

VOORZITTER: '

J.G. Colpa
Tel.: (O7O) 394 19 74

PENNINGMEESÍER:
G.J. van do. Klsij
Tel. : (0174) 41 81 49

LtD lvtcE.vooRzrTTERl
w,J.M. H6iinon
Tol. : (o7O) 346 10 88EDELINGEN

§

TART COMPETITIE.

Éomend weekend sEart de kompeEitie.
Er is veèl wèrk.veFzet de afgelopen

ANENPOOLER

SECBETARIS :

P.F. Grens
Tel. : (O7o) 363 54 18

LID I

P,J.M. van don Steon
Tcl. : (070) 397 ol 54

LID: ' - :

A,'s-GÍavendiik
Tel. : (O7O) 323 70 33

oeriode. Of atte Eeams echE klaar zijn
ïoor het "qrote" werk zullen we binnenkort
wel iien. óe organisatie is dit nog lang.
nÍet maar daar gaan we de komende tijd ''.' .

hard.mee aan de slag. Mensen zullen worden
Èó.àaÈio om één van-de vele vacatures die
er nu aI zijn, of binnenkort onEsEaaí, te
qaan vervullen. wij hopen daE zowel op het'
íeld als ih de organisatie voldoende door
LENS wordt gescoord.

----_'t

&&,,{,?
Voorlopig

B De banenpooler,
Henk Franchimont, heefE
eluk gehad en loopt met

.' VANDEREDACTIE ., ' :

tlev€r kopij vóór zondag 14 sqtahtr in : .

redactiebrievenbus, clu.bgebou. w of Heng9lolaan 9E1

SLTIITINGSTUD WIJZIGINGEN KOPU :

maanrtag 15 septunlier 20-fi) uur in het clubgiÈouw

e-mail : amiltenb@worldaccess.nl

(070N0 99 293 ('s-maandags tot 17.30 uur) '

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
een ong
ziin arm in het gips.
dui even uiEgeschakeld. Beterschap Henk'

!;,Bent u al tid van de CLUB van 7O0Z 'de LENSREVUE' t-



>>>>> Zijn werkzaarnheden worden op dit moment door vrijwillÍgers overgenomen. De r
grooEst.e klus is het schoonhouden van de kleedlokalen en de VIC's. We vragen de E.rai-
iers,spelers en leiders om deze Laak Ee verlichten door de kleedlokaten Zoveel mogelijk
schoon achEer t.e laten. Rommet in de prullenbak, schoenen buiEen uitk1oppen,.. lichien èn
kranen uiE, krat.jés en Èheemandj es Eerugbrengen naar de bai. Eigenlijk normale zaken
die Eoch wel veelvuldig worden nagelaten. Kom op, thuig laat je Eoch ook niet alles
slingeren? - .... -: .:

PELREGELWUZIGING

fn de vorige IJENSrevue gaven we aI de belangïijkste spelrege lwij zigingen door.
Nu heefE de KNVB ook.besloÈen dat:

de scheidsrechter ook gele en ,ode kaarten mag geven aan personen die op de
reservebank ziEcen. Te denken valt aan wisselspelers. leiders, Èrainers, verzor-
ger etc. die komment.aar geveh op de leiding of ander onsporEief gedrag tonen.
Iedereen is dus gewaarschuwd !

ACATUREBANK :M"y
,#{2 laarsre

BinnenkorÈ speelt LENS 1 de eerate thuiswedsEÍijd. Zoals heE er nu
naar uitziet verschijnt. er dan geen lredsErijdkranE zoals we hem de
jaren gewend waren en zullen er ook geen foto's van de speler en het

elfEa1 van de week gemaakE worden. Ook ontbleekt zoals
ook het wedstri j dvers 1ag in de ÍJENSrevue van zowel de uit- als de
De rëden ??? Geen vrijÍrilligers die dit willen verzorgen. Wie een
wil vullen kan kontakE opnemen met de redaktie.

heE er nu naar uiÈzieE
t.huiswedsErij den .
van deze vacaEures op

HET BESTI'UR

IN MEMORIAM KEES VISSER

Met het overliidèn. op l4 augustus van Kees Víser (70) een trouw lld verloren. Kees behoorde
tot de selectie groep leden met de meeste dienstiaren. Kees was gedurende ruim 55 iaai LENS-
er. Op-dinsdag l9 augustus vond de begrafenis plaats in het biizijn van een aantal clubgenoten.
En zo mist LENS weer één van zijn historische wortels. Ons medeleven gaat uit naar ziin
echtgenote Toos, die van haar meisiesnaam Haket heet. Zii is een dochter v.an mede-oprichter en
eerste LENS-voorzitte[ Koos Haket. Kees was de zoon van een virtuoos pianist en voetballer met
de naam Guus Visser, die in de twintiger en deftiger iaren niet alleen de ulloze feestelijkheden bii
LENS muzikaal opluisterde, maar ook regelmatlg In het eerste elftaÍ uitkwam. Kees behoorde kort
na de Tweede Wereldoorlog tot de groep mllluiren, die naar Nederlands-lndië werd uiigezonden
en zo van voetbal bii zijn LENS verstoken bleef. Na terugkeer speelde Kees een reel(s van iaren in
het tweede. Maar daar bleef het niet bii. Zoals het goede verenlgingsmensen betaamt, vervulde
Kees verschilÍende verenigingsfuncties. Hii ondersteunde het bestuur met de administratie. ln de
iaren l9ó0-ó3 maakte hii deel uit van het bestuur, waarin bekende LENS-ers als Steef van der
Laan, Koos van der Kleii; Huug Houkes, Leo de Weeq Ton van Luxemburg Cerard van der
Steen en Aad Hoehagel. ln de ó0-tlger iaren was Kees vaste grensrechter bii LENS 1. Zo maakte
hii in die roÍ in I 9ó8 het kampioenschap Ih de vierde klasse en promotle naar de derde kÍasse
mee. LateÍ maakte ziin gezondheid het ónmogellik nog actief functies te veruullen; maar Kees
bleef; zolang hii daanoe in staat wö, een trouw supporter. Met Kees Viser h-eeft LENS weer een
stukie van zichzelf verloren. r

GUIDO HAI-LEEN

- .2 - 'de LEwSREVUE' De volgende LENS-revuo veíschiht op doltderdag 18 september!



LENSJE van KELILEN

t'Eet la vootTaar, aat het, begíB val d.e zaÈetdag@Tddag - ,flJD froedet b.eèËt
ééi van .àaar .nooie juJ.ke.! aaa. Er 7Lggea geeo, boodachaPea op hcÈ
aa4rechË. Ik vÍaag waat tuiin vadeÍ !s. 'Dlc ls laar -EEIíS gegaaa', zegE
ze. LBNS staa| voot 'Í'enlg en 8Da7'' de voetbalc]'ub oraa,. Blja vad,er
Eectetatia vaa ls.

Deze zinnen lees ik in een boek, wan! ik heb vacanlie. Het boek heeE
'Olifant.en op een web' en is geschreven door Mensje van Keulen naar langs de lijn
aanleiding van heE overlijden van haar moeder, die ik als echEgenoLe van
bedoelde LENS-secretaris heb gekend. Even nadenken, want wie was die secret.aris? De
famitie van haar vader blijkE van der SÈeen te het.en. Oh ja, dan moet het gaan om Harry
van der steen _(nee, geen familie .van Paul den Steen), die inderdaad in de periode 1968-
70 secretaris iras. De wijze waaróp de dochEer haar vader in het boek heeft neergezet,
is voor dégenen aie uarry hebben meegemaakt, zeer herkenbaar. Een kleurrljk persoon uiE
de I,ENS - geschi edenis, die op een gegeven dag bij een Ín de buurt wonend collega-
bestuurslid aarÈelde en hem vèrrast.e meE de mededeling: "Ik vertrek morgen voor goed
naar zuid-Frankrijk". En vervolgens heE col lega-bes Euursl id vo1 verbazing achEerlieE
met een stapel archiefdozen vo1 LENS -correspondenE ie . Dankzij Mensje van Keulen worden
we r,reer herinnerd aan de feest.elijke jaren '60 bij LENS. . ., i',
l,ÍaE een mooie t.ijd. Ach lieve t.ijd.

GI.'S LÀNGSDEI,Ii'N

.à

IS(elí@ oo te efoonnummers: zie de co ofon oo oao. I

advert!nde

suDMErlER ZONWERING

Thomsonlaan 85 DEN HAAG tel.: 323 35 A'"

Senioren ZAAL

daEum rtl d

WEDSTRIJDPROGRAMMA
wedsÈrild klasae sp . ha1 scheldsrEchtet

10 sep

12 a.e )

15 aep

17 6èp

20.OO W'LANDIA 4 LENS 2 BH-PO-203 De PijI
LINS. 1- * BH-KI-130 Ockenburgh..

LENS 2 BH-PO-203 v.d. Voorthal

rrENS 1 BH-Kr-130 Oranj eplein

ligsins SPORTHALLEN zijn hekend

BuiEelaar, H. Kooijenga, O. v d. Laar, E. Perrelrn, E. Warmerhoven,

21.00 soÀ 1

2.1 .30 Quintus 4

20. OO GDCPH 1

opst.el l inqen I

LENS !. : Bo.lman , ,J .
zaalberg.
van Knij ff,
de Bruyn, O

).

LENS 2:
LENS 3:

A. Kuypers,
d.en Heyer,

c
M

E
M

E. Miggelbrink, S. de Nennie, ,1. [,Iasserman.
R. Planken,. D. PooI, M. Schouten, M. visser

simt u at iid van de CLUB van 1002 'de LENSREVTJE - 3 -



Senioren ZATERDÀG
UITSLAGIEN)

Lers r " "'
SPOORWIJK 1
LENS 1

* = bekerwedstrij den

vros 1 . .
,. I,ENS 1 .
" PEC DEN HÀAG 1

0
1

n.n.b

9*
0*

daÈun EiJd rhuÍ8

WEDSTRIJDPROGRAMMA
. - ult t -nr. scheidarechter veld

za
za

06
13

5ep
sep

14 .00 HTSV 1
14;30 LENS 1

. T,ENS 1
- GDSWP 1

198 95
r9906

R. v.d. Rier
J. tliers Era

LIGGING VAN HET TERREIN. p;rsv,

2

Erasmusweg rel (0174) 29 66 at

VERZA M ELTIJD EN WED STRIJD EN ? uur voor aanvang
? uur voor aanvang

THUIS:
UIT:

AFSCHRIJVEN tel.: (079) 316 +9 94
tel.: 0ó - 52 70 65 +O
rel.: (o7o) 767 96 87

Trainer
b.g.g
J. Ham

EZOCHT: IEUGDTRAINER M

1

i

Glvooi az,g: en El4 zoeken ,e ,,aalt ziya Ouàgor nog een tweede Erainer Getraind
wordE op maandagavond van 19.15 uur E,/m 20.30 uur. Net voor de zat.erdagseóioren-

selekEie. wellicht. iets voor iemand uit deze groep ??? Begeleiding op.de zaterdag is
- nieE noodzakelijk !!! Wie wil,wie durft ??? Àanmelden bij Paul v.d.Steen tel: 3970154.

,. DE 
'IEUGDKOMMISSIE

Senioren ZOND G @

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datuD ttjd thulE uIt tr- nr . scheidsr€chÈer vel.cl

zo 07 sep

zo 14 sep

14:00
14:00
12;00
10:00
14:00

SCHIPLUIDEN
VELO 3
REMO 3
vcs 6
TÀURUS 6

LENS 1
I,ENS 2
],ENS 3
IENS 4
ÍJENS 6

- GDS/WP 1. VREDENBI'RCH 2
- IÀAKKWÀRT I ER 4. CELERITÀS 4
- RKSVM 10

.l . Pennings
G. Huis
G. Kepel
n.n.
n.n.

P. Meij er
H. HolEkamp
F. ten Brink
n.n. : .
n.n:

.-

42973
34839
37062
3 8.117
40978

14 :00
10:30
10:30
10:30
13:30

42974
34840
37063
38120
40979

I,ENS I
I,ENS 2
LENS 3
IJENS 4
I,ENS. 6

1
1
2
3
2

De votgende LE|-revue vetschiint op donderdag ,8 september!-4-deLENSREV|JE'



advenende

t'
Vuur nl ua fitnlel* at .fanilictlrulverl

,F ni,r 
'tr( brjÉihj0iÉ( irÈkri jÉ!. trkroÍÉ^, .tr!ct,nr

JUhilco'n. cn (rhrÍ(ÉkIrrrtjEr kun(,; bii un{ rcíccÀr.

Oí,r,.ÍínÀr è ql&id.ÀíÍ.

U.ITSLAGEN

ríoensdag 2L augustiie

LENS I . ,'.

doEd.èÍdag 21 auguEtua

; - LAKWÀ 3 ..
, .l it'. zondag 24 augrustus

CROMVI,IET 1
FULL SPEED 3
I,ENS 4
LENS 6 .' .r"

diasdag 25 augustua

,t .PGS 1 ',

LENS 2 3

DORR 1

LENS 3

LENS 3

LENS 1
KRÀNENBadvenende

I,.ENS 1
IIENS 3
CROMYI,IET 3
ORÀNJEPI,. 4

1-3
4 - 1*

n.n.b.*
". 3 - "4

0 2*

5 3

0*
)

fi

5 4

2

thnderVelde ÀtVeentje ffiffi
zlnklu,q,l 27
2544 ÉC D€n HaaS
Tel.: 07O-f,6óI I 14
Fax,t O7O-1675!91 :.r l

' Zo€lelm€el
' Td.: O79-16lO2f7

i

.G-ffiz.t{'r?
Àanmelden

- vcs 1
'. DHC 4

LENS 3. 
HMSH 5

, RAVÀ 6

Í,ENS 1
LENS 2
sPooRwr,lK 3
I,ENS 4
LENS 6

donderdag 28 augnrstuE

vcs 3

zondag 31 augugtua

* = b ekerweds E r ij den

4*

3*
9*
3*

1-
6-
l--
2-

.T EUGDTRAINER GEZOCHT !!! , ' .

al-' o, dit momenE zoeken vrij. nog sEe.eds een trainer voor LENS C2 die bij
voorkeur ook de begeleiding op zaEeÍdag doet. Getraind v{ordE op

dlnsdag en donderdagavond van 18.00 E/m 19.15 uur. NeE voor de zondagsenio-
renselekEie. wellicht dat iemand uiE,deze groep hier ieEs voor voelt ???
bij PauI v.d.Steen s:V.p. (397 01 54)

DE 
'IEIIGDCO}ÍMISSIE

OPSTELLINGEN

LENS 4:

LENS 1 t/m 3 worden door de trainers bekend gemaakt.

Ànmertaan, ,f. Bekker, ,J. BuiEelaar, H. DieE.z, F. Disseldorp,
de GrooE, W- Heijnen, R. Keus, M. Knops, '
Kooijenga, W. Kouwenhoven, M. Mo1, M. Molleman, L. Reesink,
Schuurman, À. vierling, E. I,{armerhoven, H. Hoppenbrouwers.

I,ENS 6 : Àbargi, C. van der BogaardE, R. van der BogaardE, P. Heijnen, 'J. Heyink,
D. Ho1t, C. Lipman, ,f. Muns, J. Rozema, A. van Rijthoven, F. Siliakus,
L. Straub, A. Tewarie, G. van der velde, -H. vermolen, D. NauEa

L I G G I N G VAN DE T E R R E I N EN

E
A
H
F

vcs
VELO
SCHIPI,UIDEN
REMO
TAURUS

DedemsvaarE.weg Den Haag
Noordweg WaEeringen
SerÍngenstraaÈ 2Schipluiden
GunÈersteinweg Rijswijk
Mekelweg I Delft

teI (

re1 (

Eel"i(
rel 1.

Ee1 (.

070) 3662390.
0L74) 29452r
01s) 38085s1
0701 3299439
0L5l 278244r

.'.-- ,. 1t .." ., * i .i

Bent u at ttd van de CLUB van 1O0? 5Ae LENSREVUE,
I



CONTACTPERSONEN
..^W.l.M.Helinen

G.J. van der Kleii
wedstriiddag: . B. Vierling

AFSCHRIJVEN

tel.: (070) 34ó 10 88
tel.: (0174) +1 8l +9
tel.: 0ó - 55 I 3 51 ó0

als bekend
tel.: (070) 34ó l0 88
tel.: (O7O) 197 5+ 59

LENS 3 :

LENS 4:
LENS ó :
........".:.....,.....,..,-.

W. Heiinen (tiideliik)

l. Muns
I

Irrlí@ VAN HET JEUGDFRONT "]

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en HooÍdleider A. B, C en D leugd:
Paul van den Steen, Chobinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 01 54

HooÍdleider E-jeugd: Leo Straub
teleÍoon: 367 01 21 '

\

Hoofdleider E-jougdi Ruud van H€íp
teleÍoon: 367 98 58
b.g.g.: 06 53 48 40 50

aÍbe[en vooÍ de \gqdstíiiden; zo snel mogetiik, doch uiteÍli,k de avond voor de wedstrijd , 
" , .tussen 18.o0 en 19.0o uur, bij de desbetreffends hoofdleider' ' .. .'

ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, telefoon 366 1 3 14

{zaterdags vanaf.08.oo uur en doordeweeks t 30 minuten, en niet eerder, voor veizameltiid}

AÍbellen tÍainingen: I 45 minuten voor aanvang'van de training, alleen op LENS, telefoon 366 13 14

Vraoen/o roblemen : bel in eerste instantie de hooÍdleider op!

AÍoekeuÍd oÍ niet ? Bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENS'afkeuringslijn (070) 367 05 22'

WEDSTRIJDPROGRAMMA

uitlthuis sam.k LENSelftal datum aanvone teqe r

Àl

B1 t2 -30
18.30
13.30
12.00
11 .15
13.00
14,30
12 .00
r.3.00

11.15
18.30
),2 .45
18.00
09.30
14.30
18 .00

11.15
17.30
12.30
10 .30
10.15
r1 ,45
14 .00
11.45
12.30

10.00
17.30
10.45
17.00
08 .45
t3 .00
17.15

06
13
06
13

06
10
13
15
06
13

06
10
t3
05
13
06
!J
06
13

sep
sep
sep
sep

sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

sep

seP
sep
sep
sep
sep
sep
sep

14.00
15.00
14.30
L4.45

thuis
uit

t.hu i s
uiE

vredenburch A1
HBS A1
Q'r.rick St.eps À2
T,aakkwartier A2

vEto 81
vcs 81 '

vredenburch 81 '

!'Iilhelmus 81
RKDEO B1
HBS 82
Blauw zwarE 82
HS Texas DHB B1
RÀS 81

Sparta BVO C1
gcheveningen C1
SparEaan' 20 CI
HFC ADO DH C2
schipluiden c1
DHC C2
HFC ADO DH D1

vl.
Daal en Bergselaan

v2.
.f. v, BeerssEraat

. Noordweg/w' ringen
v1 .
V 1 ',

.. WesEvlietsweg/Vbrg
v1 .

, DaaI en Bergselaan
v3

. ockenburgh
v3

oldegaarde/R' dam
v1
v1 ..

Bras serakade/Delft
v2

. 13.00

. 13.30. {auEo) . '. 14.00

. 13.30 (auEo? )

(auEo)uiE
thuis
thuis
uit

thuis
uiE

Ehuis
uit.

thu is

. Ehuis

. thuis

.' uit.

. t.huis

. thuis

. uiE

. thuls

D')

;i
B4

(auEo )

(auto)'
(auÈo) f,'

' :.

(auE o )

(auto)

c1

c2

1
v

- 'de LENSRËVUË' De volgende LENS-revue vercchlint op dondetdag 18 septembe
'':...-6



WEDSTRIJDPROGEAM.MA A-B-C-D-E en F JEUGD (vcrvoLg)

elÍtal datum leaenstanddÍ veld/tefiein -K LENS

iD 1 05,sep

D2

D3

D4

IaakkwarEiqr C3

ouick Steps C2
HBS C5
Àrch,/Ornas C2
HBS C6
Quick C7

ouick Dl
HFC À.DO DH D3
DelfÈ DI
wanica SEaÍs D1
HFC ADO DH D3
WIK Dl .
Quick D5
Àrch/ornas Dl
HBS D5
Quick D6

Die Haghe E1
GDÀ E1
Quick E4
B1auw ZwarE E2
HBS E3
Die Haghe E2
Laakkwartier E4
Quick E5
Laakkwartier E5
Quick Steps E5
Scheveningen E5
LaakkwarEier E7

Quick Steps FI
HBS F1
LaakkwarEier F1
vcs F2
HMSH FI
Cromvl iet. F1
DEVJO F2
iIÀC F2
HBS -F7

V3
. Nijkerklaan

v3
BuurEweg,/w' naar

Sav. Lohmanlaan

Sav. Lohmanlaan
v2...
vI .

GunEersteinweg
v2.
v3

Sav. Lohmanlaan
v3
v3

Sav. Lohmanlaan

. ockenburgh
.v 2 - . .
v2

MansvelEkade/!{' naar
v2...

. Ockenburgh
J. v. Beersstraat

v2. ..
,f, v. BeerssÈraat

v2.
v2.

J. v. BeerssEraaE

Nij kerklaan
\t2...
v2 .

DedemsvaarErr,eg
vrederusEfaan

v2
BuurEweg,/t,I' naar

,tf)

(auEo)

10
09
09
09.00
09.45 (auEo)

(auEo)

(auto)

(auto)

(auto)

(au!o)

(auEo)

c3
c4
è;

11.00
11.15
14.30
10.30
13,00
10.45

Èhuis
uiE

thuis
uiE

Èhuis
uit

sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

06
13
06
.LJ
06
13

08
r3
06
08
13
06
13
06
13

06
13
06
13
06
13

06
13
06
13
06
1J
06
13
06
13
06
r3

sep
sep
sep
sep
sep
sep

sep
sep
sep
sep
sep
sep

10.30
10.15
14.00
09.15
12.30
09.45

09.30
17.00
08.45
09.00
17.15

(auEo)

(aut o)

(auto)

(auto)10.45
18.00
09.30
10.00
18.00
11.00
10.45
09.30
09.30
10.45

uit
Ehuis
chuis
uit.

t.huis
thuis
uiE

t.huis
t.huis
uít.

uit
Ehuis
Ehuis
uic

Ehuis
uit.
uit

thuis
uit

Ehuis
thuis
uit
uit

thuis
thuis
uit
uit.

thuis
thuis

1 uiE
thuis

.15

.45 (auto)

.00

E4

E6

F1

F2
:;

Ë;

F5

10.00
09.30
09.30
09.00
10.00
11.15
11.15
10.00
13.00

09.00
09.00
09.00
08.15
09.00
10.45
10.45
08 .45
12.30

E1 09.00
09.30
09.30
11.00
11.15
09.00
10.00
11.15
11 .00
13.00
13.00
11.00

08 ,00
09.00
09.00
09.30
10.45
08.00
09.00
10.45
10.00
12.30
12.30
10.00

EO
EO

(au
(au

(auEo)

06 sep
13 sep
05 sep
13 sep

BIJZONDERHEDEN.

lees onderstaande copy
eens GOED door

zijn er .vragen,/opmerkingen neem dan

's-avonds conEacE op de hoofdleider

DE VOTGENDE I,ENS -REWE VEiSCHTUI'TT

PÀS OP 18 SEPTEMBER

* = bekerwedsErij d

advcnende

.d. Stéen, iI. Taal en B. vlarlLng
v.d. SEeen en B. vierlLEg

WITTE KRUIS b.v.
Kobaltstraat 26

2344ÉY DenHaag
TeleÍoon: O7O-321 1221

GaraqeAssendelttB.U,
Kobaltstàat 26 2544 ËV Den Haag

*

@

*

*

* aanwezig jeugdcommissie op:
zaterdag 5 september: ,r. Murra, P'
zaterdag 13 sept.ember: F. Orena, P.

* GEEN TRÀINING: i.v.m. de wedstrijd ,.IoNG - oRÀNJE - ,JONG BELGIE is er op vrijdag 5

sepEember GEEN training voor de teams van F1,2 en E3,4,5,6 r ..

7'Bent u al lid ian de CLUB van 1002
,de LENSBEVUE



a

O IJENS

O I,ENS

PSTELLINCEN

de opstellingen van LENS AL, BL-z, Ca-2, DL-2 en E1-2 worden door de Erainers
bekendgemaakE..

ondersEaande opstellingen zíjn na overleg meE de Lrainers , Le iders en hoofdleiders Eot.
stand gekomen na de oefenweds Erij den Ín de afgelopen qreken. zoader tegeabeÍlcàË z!7a
dJ.t ook de deftllEleve opsteTTlager. Vanaf de volgende lrENsrevue zullen we nog slechEs
de wijzigingen vermeLden. wij hopen daE jullÍe een fijn en gezellig seizoen zullen
krj.jgen. Mochten er eens problemen zijn neem dan in de eerste plaaEs konEakE op met de
trainer of leider en daarna pas evenEueel met de hoofdleider. Blijf el nooiE mee
rondlopen - wellichE is het een misverstand of simpel op Ee lossen. Doen !! !

O LENS À2i' K. Abaazí2, À.Demir, S.Diakite, F.Gasmi, R.Mutder, S.Niyat, M.RamauÈar,
H.Sahin, N.Siliakus, E.Tokmak, V.Yildirim en 3 spelers vanuiE de selektie.

- LeiderB: ???

III À. ÀADURI{ÀMÀN, K.BOUÀI]I eu S.DIÀKITE
KONTÀÍT OPNEMEN MET PÀUL V.D.STEEN I!1

0 LENS B3: W.de Bruin, F.Elkadiri, P.v.Fessem, V.v.d.ceest, K,I1iev, '

R.de Klerck,C.SchmiEs, R.v.d.To1 en 6 spelers vanuiE de selektie.

Leider: T. de Klerck,

O LEI.IS 84; O-Àras, R. v. Beurden, I.Cicek, Z. Elboujamai, À.Faulon, D.Hoos, K.Kamouni,'F. Kuik, R. Nandpersad,,f . Pronk, H.v. d. Spiegel, M.Tur, D.Verschuil,
M.v.d.Voort.

Leiders: ???

C3:

C4t

O LENS C5:

O LENS D3:

O I,ENS D4 :

O I,ENS E].:

H. Cicek; F. Daamen, O.Duman, !i.,rabbar, K. Kalay; H. Karakoc, U, Karakoc,
!T-Musch, B. Pamuk, D . vermaat en 5 spelers vanuiE. de se]ekEie.

i 
LelderB ! ???

V. Berberoglu, K. Faloun, S.Haddoeche, I.,Jahangir, I.ilahangir, S :de Jong,
T.Iriotard, K. Nafiss i , N.Noxde, c.v.OorE, P.pelissier, ,J.poncin,
A.RaEtansingh, R. Sardjoepersad, J. Schild

lelderBr R.LLotard -€ÍI c.v.Oort.

0 LENS E4: M.Àhllk,
R. RasEa,

S.Àinoe1, w.BritEijn, R.v,d.Broek,
O.Sabah, L. Sahin.

M.BouÈier, J.Burgmans,
M. ter Linden, G. Rijkers,

K. Hendriksen, A. Prahladsingh,
Leider: F.BrlÈtijn.

K.Badal, R.Bakker, M.BorsE, A.eI BousEaEi,
,f .da CosEa, M.Guerrero, D.de Jong, M.Kuik,
R.Spiessens, R.Staas, E . Yi Irnaz

Laider: E.tsr Llnd€n.

III E. BÀYRÀKTER, T.EÀV, B. GROEIIIIEIID, I'.KILIC, R.I{ÀtrÀPENGOPIE EN F. TÀSTÀN
KONTÀKT OPNEMEN !{ET PÀI'L V.D.STEEN tII

1 Ayadi, T.Ayyadi, À.Badal, M.Gelderman, S.Kalay, R,Marapengopie,
Et erspoor, R. Sahin, F.Tast.an en 5 spelers vanuit de selekcie.

Leider! DhÍ. e1- Àyadi.

M.Àbarqi, E.Bayrakter, T.Caí, , c.Chamman, C.Cosilun, n.bulmaam, 'i

N. Essiad, B. croenveld,' H.Habibi, if .OosEerveer, S.Samlal, O.Ura1,
N.verschuyl, R. de Wit. .

, _ . .." i Leíders. De lreren Àbarqi en de WlÈ.

M.Driessen, P.Hoet, V.de ,làng, ,J.Lopes de Brito, R.Nijhuis, À.Oufriàhe,
D,v PoorEen, N. Veraar .

. Lelder: Th. Hoefnagel.

J.O

!!! OEI'ERS ET. EN E2 OPGEIJET I!! ZÀTERDÀG OM 10.45 UI]R BESPREKIÀiO 
-

OP I.ENS MET THEO EOEFNÀGETJ ! ! !'; rd'. i
, 

O LENS E2: R. v.Herp, A. Izidogru, K. Izidogru, F. eI Kanfaoui, N.Mei j er, E.Rornbaut,
f ,Sonmez, À.Thohamachsun.

Leider: R.v.HeÍp.
1,.- ;

0 LENS E3: v.Autar, .r. Bouzhriba, S.v.d.Kruk. C.Lira, À.Loilargosain, L.Straub,
F'Turkoglu en 'l' verschuyl ' ieid.er: r,.straub.

- I -'deuusatvue' De volgende LEwS-íevue verschijht op doidetdag 18 september!
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() f,ENS E5: T.Àhmad, P. Dewkali,
Q. de zwarE.

0 I.ENS E6: S. Àmallan, S.Baran, U.
À. wi 1lemse,

O IJENS PI: V.Dagli. D.Dokovic, T.Fisher,
I I.Yonyul.

T.Inan, U.Kuzu, R.Moennasing, M ' Pengel,., B. Schoute,
' i' ''."

r,eldeE6 ! Dhr. en l6?..MoeBDa8Lng.
,'-

BayrakEer, R.v.d.Berg, C . Michalol iakos, v.RamauEar,
f.tíillemse,Y.Yanik. r.

LaÍder ! bÍ. BaraJr

o.oreaein,,J.v.Osch, R.Rocha, E. v.d. Spek,

O LENS F2:

O I,ENS E3 :

M.Barghoual, o.GogÈas, o. GogLas ,
J.dos Santos Freitas, R. soÓkhoo.

.d.Burg, C.Burkan, B.v. Essen.
arijE,M.NeEo, v.Tarba.

- '. LoiderEs al.v,Ogch €a S.OtÈerspoor

s.Gungor, s.'de Haan, Y.v.Leeuwen, I.Rasul,

r,elder8 3 
.z.Gurgor e! R.doE SaltoE Freltag

It. Faik, K.Gezgin, D.Heeneman, D.Kelekci,

L.Lder.,. Dht. Gezgin '
M.Michalol iakos'i .,

'j: 'r
LBldèr 3 O.IGÍabocék

F.MusEapha, R.Suroriks,

Lelderg: ofl B' v. EerÍ,

;

I
0
,|

0

I

M.v
v.M

R
J

I,ETIS F4 :

r,ENS F5: z.Àkdogan, W. v. d. Broek,
M. YaLmon .

G.Chamman, M.v. HerP,

.v.d.Berg,, S. Bouzhriba, T.Jankie, M-Kara-bocek,
r Khoulali, À.OzdÍIek, S.Tgpra8.

,., ,: i

s "ELECTEREN BLUFT HEEL MOEILI]K

HeE moei lij kste van het voetballen is de voorbereiding. Trainers,leÍ-
ders en hoofdleider8 proberen naar'eèr en geweten de juisEe keuzes te

maken. Daaïbij hebben ze te maken meE veel 2aken zoals veel of tr'einig
concurrentie, spelers die Laat Eerug zijn van- vakantie,spelers die tussendoor

nog op vakantie of naaï de camping gaan, spelers die Èe 'slap E.ralnén, spelers die in de
ogen van de trainers Èekort, komen maar volgens de ouders en soms ook sPelers weI goed
genoeE zi jn, soms hebben trainers ook nog hun ei en wedBErij den en trainj-ngen. Kortom
èen hele hecEische periode waarbij de. inzeÈ en e aanwezige kvJaliteiÈ van de spelerss

d
gezien door de ogen van de trainers tijdens de wedst.rijdeÍr. maar zeker ook de Erainingen
de doorslag geven ín welk elftal een sPeler gaaE voetballen DaE daar teleurstell ingen
bijhoren is een ndfmale zaak. Dat daar ovei geeproken kan worden lijkÈ ons ook
allerzins redelijk. Maar de Preseaties op heE veld en oP de ErainingssErook bePalen
alleen waar een àPeler komL te voetballen. TeleursEell ingen verrderken hoorE echEer ook
bij. de.sport. Laat. zien wat je waard benE en knok je terug, fn de loop van heE seizoen
ikomt ei beslisE nog wel een Pekje vrij in heE elfua1 van je dÍomen. zórg dan dat de

E.rainer niet om je heen kan. Succes.

EUGDTRAINERS GEZOCHT.

De kopy van vorige week kIoPEe niet helemaal wanE oP dlE momenE zoeken wij nog

zonder t.rainer en begeleider op de za
1 j eugdgroepen.'
Eerdag. GeErain

zo z|f ons C2 tijdelijk (???)sÉeeds Èrainefs voor eén aanEa
d wordE op dinsdag en donderdag-

'avond van 18.00 t,/m 19.15 uur. NeE voor de zondagsen iorenselektie. wel licht dat . iemand

uit deze groep hieÍ iets voor voelt ??? Ook voor À2, 83 en B4 zoeken we naasE ziYa
Gungor nog een Eweede Erainer. Getraind wordt op maandagavond van 19.15 uur E/m 20.30
uur. ltet voor de zat.erdagseniorenselekt. ie . t'Ie1licht iet.s voor lemand uiE deze groep ???

Begeleiding oP de zaEeÍdag is niet. noodzakelijk !!! ÀIs laatsEe zoeken we nog een

Erainer voor LENS C3 en tre l-licht C6 (zie koPY hieronder). De Erainingsavond staat nog

open en kan in overleg worden afgesproken. wie wil, wíe dur ft ??? Àanmetden bij Paul
v.d,Steen Èel r 3970154.

EIDERSAVOND

5 sepEeÍÍber nodigèn wij a1le leiders (geen Erainers) van
i "àà, """ 

Ie ideisbi j eènlcomst op IJENS - Àanvang 21' 00 uur'
ie'riàr,-roaau te goeóe afspraken kunnen maken m'b't' dit
t. be1 dan even af bij Paul v.d'SÈeen.wij hopen iedereen

seizoen. Kan Je nie

L Op maandag 1
À1 È/m D4 ul

Rent u àt tid van ae CLUB van lo0l 'de LENSREVUE .' .9 -



c6??? 't,.-- ,;., 
,

LENS volgens de ledenlijst. hebben wlj 75 c-klassers. op papier genoeg voor 5-
eIftallen maar in de werkelijkheid hebben vrij tot op heden maar 5-e_IfEallen
ingeschreven. De radetre[ zlj[:

. -'!'-... .-. - qeen ÍuimEe meer op onze ueTden _en in onze kleedlokalen, nog .geen ËraineÍ
aanwezíg, nog Tang geen 75 slrel. ers Eeruggezi@. na de vakant.ie, nog epeler

meteencontÍibutie-acàtersÈandoveÍvoÍigseizoen.l..
natuurlijk houden wij e.e.a. in
geen doen is. EersE "evenn de
ij buurtverenigingen en.pas-. r i9. DaE er èen C6 komt sÉaaE voór'

voorlopig houden tn,e het danook op deze vijf Eeams maar
de gaEen want ook !,rij $reten daE vijf wissels' eigenlijk
organlsaEie rond krijgen en de mogelijkheden afEasEgn b
daarna nemen we in overleg met de leiders een b,e€,lisgin
Ons echtser-nog lang nieE vast. Nog even geduld a.u.b.

,ffi,
.#2

'r 1

UDERAVOND
E- EN F-IEUGD

Op vri j dagavond 19 septerÍrber
. organiseerE de j eugdkommissie

een ouderavorid voor a1le ouders van onze
E3 E/m.Fs-jeugd. Het, spreekt voor zich
daE wij alIe oudérs verwachEen.
De bijeenkomsÈ sEart om 20.00 uur en is
om 21.30 uur afgelopen. wij zuIlen taE
vert.ellen over onze organisaEie en waE
daar atlemaal bij komt kijken. ,van. uw
kanE verwachtéÈ wij vragen, ideeën en po-
s j.Eieve kritiek. D?E moeE. welhaast een
gesLaagde avond worden. I,le verzoeken de
ouders die nieE kunnen komen dlE even te
melden bij Ruud v. Herp (FI t/m F5) en
Leo Sr.raub (81 t/m E5)..

adYertende

§ op zaE.erdag.6 sepEeÍÈer gEarE de
kompetitie voor de jeugd van LENS.

START COMPETITIE

ÀIIe Eeams hebben er minimaal twee oefen-
wèdstri5den (soms in de beker) opzitt,en.
vlij hopen dat diE voldoende is tesamen
mel de trainingen om goed voorbereid aan
de starE te verschijnen. Àangezíen de
jeugdkommissie sr.erk onderbezeÈ is vragen
we de trainers, l eiders, spel ers en ouders
voor zoveel mogelijk meder,rerking.

* Àfbellen op .vrij dagavond tussen
18.00 en 19.00 uur.en dus nlet. Pas
op zaterdagochtend oP IJENS (uiEge-
zonderd noodgevallen) .

*

*

*

verzamelen alEijd op.IJENS. Wil je bÍj wijze van uiE.zondering eens rechlsÈreeks,
bel dit dan op 

" vrij dagavond atvasE door' , . . ., , -,
.., !j' '.

verzamelen altijd met vervoer d.w.z. de fieEs of brommer, de auEo mec je vader of
moe-deÍ 

:f :en 
st.rippenkaarE voor heE openbaar .t,"t":91., 

"..-.1'* -i .

verzamelen op tijd zodat ceams nieE onnodig 
'lang 

hoeven te wacÀten. r,eiders gen

van ons vertrekken op de verzameltijd en hoeven niet Ee wachten of te'belIen als
speleÍs er nieE.zijn.' -: .,'i.l .'---,

Do votgendo LENgrcvue vcÍ'schiint op dondeidag 18.septembe4

adrGpak"i'

Computerëenirum )

Fotokgpieservice

Nu ook CANON digitate lotokopie

' Direct Mail

in kleur!

voor mailinggemak tl"

Kerketulnenweg 6

Tel. (070)3590707

, " ,.r t t i "

2544 CW Den Haag
, !'

F.ax. (070)32951 68

p/in Íen vanacce
9iro'pl

con t I tb v.ributie-1x nihg

Ut! vetíou\,rde adrea voor hel voliedtq veníerlren van Ltv, nflrlinEs

- lO -'de tt snevue'

I.,

t':'



*

*

*

*'

Leide.rs ven 41. E/m D4 moeEen iedere week voor.zowel de'iuit--q]§ de EhuÍswedstrijd
hetvledstrljdformullerinvullenenlatenondertekenendo.oide,€ranvoerder.zorg
ïàà; ''àó"-"àí iéoig" 

".r 
correcEe invulling wang dat scheelE 1.ENS heel veel boeges'

olà"àriàËp 
tiàr-.;;-"ifu;à;Éii ja urtija dlrekr een kopie van heg r,,edsrri j dformul ier

Aangezien de compeE iE iekaartj es zijn vervallen dient de leider'.aIt'ijd de leden-

IijsÈmeetenemenomdelidnummergvandespelerginEekunn-enu]llenophet
formul ier .

. . .. l, .

Leiders van E1 E/m F6 moegen direkt ria iedere uiEj'-en Ehililwedsgrijd de uigslag
doorgeven op Í,ENS. vlij moPEen diE. immers bevestigen naar de.9*, .'r..,

Spelersi ieider§ en ouders verzoeken wij nogmaals om sportief gjedrag te Èonen Een

opzichEe van de Schéidsrechgers, grensrechEers en legenstanders.. Ouders wat er
ook qebeurd oD of rond nèi "óià, Ëemoei je er niet mée en ga zeker heg veld nÍeg
ào. óe.ieioe.; van LENS zijn mans genoeg om e.e.a- zelf op Ee lossen' we verzoe-
Èè; à;'i.iaers om excessen alEijd Ée melden bij de jeugdkommissie'

veet plezier en probeer iedere wedsurijd je uitersEe best'Ee.doen om -Ee winnen'

,,ukE atiE echter nieE btijf dan sporEief wanc nomaals nederlagen horen'ook bij de

sporE . ..

*

&&..#>
- HFC ADO DEN HAAG

In.de maand septeÍnber hebben we groot aantal vri.endschaPPel ii ke
wedstrijden afgesproken met HFC ÀDo Den Haag. vaÈÈgesEeLd sEaan:

.. - a september D1 en D2 - 15 sepEe[Èer c1 .eri C2 *
i 2z septeóer 'B1 en 82 - 23 sepÈember LENS t./m 23 jaar $

,. * 29 sepEeÍÈer À1 , ., '.

We hopen bp l.eut<e 'en'sporEieve ongmoeEingen en nacuurlijk op heel vee.l--pub1iek. Ín
maand okEoËer proberen v.re een LENS - FEI,JENOORD maand Ee organiseren. 'Meer nieuws-
volgt. r. i I r.:!..
, l. '. ' ..-

ERSCHUNING LENSREVUE

IT een aàntal jeugdleden denkE nog sEeeds dat er iedere week een LENSrevue uit.komE.
MIS !!! Oe iBpSrerrue komt diE Éeizoen eens per Ewee weken uig. Een noodzakelijke

de

besparing op de portikosten. Wellicht. wcirden zeer binnenkorE ook'veel LENsrevues na de
Uraining-meègegeien om nog meer geld te besparèn. Bewaar de IJENSrevue dus sEeeds heel
goed wait heÉ wedstrij dprogramma staat er sEeeds voor de komende twee weken in. Op het
íedede I ingenborcl in hàt ciubgebouw hangr bovendien sEeeds de nieuwste versie. vlijzigin-
gen in tiJden en/óf aanwr.illingen op het programma krijgen jullie eventueel via de
leiders uitgereikÈ. .- 

).

CH EIDSRECHTERSCOORDINATOR''' 'r'

LE}IS

,fu-.
'tt,$ryl','rv?

,i
'op zoek nà
hedft . hij'
gaan f 1ui't
cursus en

s Met ingang van deze week is Hans van RijEhoven de scheidsrechLers -
coördinator voor de j eugdwedstri j den ' Di iI zeggen dat hij scheids-t tr,

rechters gaat benaderen om j eugdwedstrij dén te fI u iten. NaEuurlijk puE hij
uiE..de bekende groep mensen die vaker ÍredsÈrijden fluiEen. Daarnaast is hij
ar nieuwe scheidsrechters . Hiervoor zal hij mengen gaan benaderen. Inmiddels
a1 een grooE aanEal À- en B-klassers gevonden die E- en F- j eugdweds trij dj es
en. van Hans, dle zelf scheidsrechEer is, krijgen zij.bovendien een "snelIerl
begeleiding. U/je kunt naEuurlijk ook direcE met. Hans contact zoeken.

- 
' ilent u al lid vàn de CLUB van 1.002 'de LENSREVUE' - 11 '



ROEG/LAAT BELLEN II

HeE komL sEeeds vaker voor dat hoofdleiders, trainers of leiders op de meeBt
+reemde EijdsEiPPen worden gebeld door ouders en/of spelers. Na 22.30 uur

's-avonds of rond 07.00 uur 's-morgens z ijn volgens sommige hele normalei Eijden om Ee

bellen(?!?!?) Bovendien wordt er ook vaak overdag naar deze menden gebeld. Toch hebben

zr) allemaal een normale baan. Ong verzoek is om zoveel mogelijk heE bellen Ee beperken
tussen 19.00 en 21.30 uur. ook crainers, Ieiders en hoofdleiders hebben rechL op een

sEukj e vrije t ij d/gezinsleven.

ONG ORAN]E - ]ONG BELGIE

M,.Ër2
12. OOO' toe
nemen. wel
vond melde

T Met maar ]iefst 150 personen gaat. LENS op vrijda§
De wedst.rijd

5 september naar
deze interl.and t.oe in het zuiderpark. begint om 19 .30

uur . voor de zekerheid raden wij jullie aan om zeker ronat 18.4.5 uur bij heE

stadion te zi jn. Het wordL druk, waarschijnlij k een uiÈverkocht sÈadion met
schour,iers , ' en de ve i tigheidsmaatregelen zuIlen zeker de nodige ciid in beslag
IichE zi j n er nog enkele kaartjes over. IJiefhebbers kunÍren zlch donderdaga-
n bij Pau1 v.d.Steen (3970154). Een kaart e kost slechts í 2,50.

EDANKEN ALS LID

NOGMAÀL,S EUI,P TS KErH.ÀRD NODIG.

)

B
denken .

be§1iss
NaEuurl

Van een aant.al jeugdspelers weEen wij dat zij alsnog willen bedanken als lid'
wij betreuren dit Éen zeerste en vragen jullie om er nog eens goed over-na te
wíj .ij" ook alEijd bereid om nog eéns èen gesprek aan te gaan. rs jullie

int'ecnÉer definigief dan is schri ftel ij k 
. 
opzeggen bij Paul .v.d.SE.een verplichE'

ijÉ .out er ook nog een deel van d.e konlriburiè over dit seizoen worden betaald.

l

T ,A EN WEEKEND LENS- ', ';: ,'M- 11'
,!l \§6t7 -Dl zatexaag oz.oo uur gaaE de wekker af voor een heerlijk dagj'e voetbal.

ël--ï - 
- 

Helaas iegende hec Éuiten en meE de wetenschap daE de velden er
.*7?- vri jdag aI ntet Ëest bi j lagen snel wassen, eten en naar LENS. Daar stond de

kofiie-al klaar. Klasse-ooop en Henk (gouden kerels !l!). snel naar de velden
en gelukkig het kon. Slechts op veld ivree_ moesE een sErook van 5 meter worden afgezeE
àmAàÈ àeze-pfek echt re naE waa. shel de koffie aangezet en naar het anEwoordapparaat .

Heiaas, dezè werkEe niet en diE zou later op de dag vele boze gezichEen opleveren ???

oààrnà n"ft".t of alle uit.weatsEríjden doorgingen. Op vCS na voor E1,E4,E5 en E6 ging
afiàs Aoor. Í'Iij begrijpen daE ouàers en spelers 

. 
teleurgesteld zijn a]s ze op LENSkomen

en her. is afgeÉeuró. Wàt ,ii niet begrijpen is daL er echE soms verwijEend naar ons

óàf..f.àr-roiàÉ . afsof Í,rij er-iets aan-kunnen doen ??? verder was het een hele hectische
Éàg. ièiOu." en scheidsiechEers die op heE laatste momenE afbelden en,1of nog gezocht
*àË"fen worden. Boze ouders en boze sielers Ee woord staan. llet Sch+jnt- e{,tegenwoordig

"ÈàéàÀ.."r 
bij te horen. om 16.30 uui alles nog even opruimen en naar huis. Een 'l

;werk,dag van Éo'n 9 uur ziE er op. Bij het verlaEen van heE veld vras Marian bezig met

irài scnoónmaken van de kleedlokalén en rnge deed de zoveelste was erin. De vrijvrillÍ-
gers van IJENS verzeEt.en bergen werk maar óe waardering en de-broodnodige hulp blijven
Éà ,aaf uir. Hoe tang gaài óit .,og goed ?? Zondags mei maar liefst 6 eerste teams (À1

i7m rf) naar heÈ nKSít4Èoernooi. f,ÉWS twam zeer goed voor de dag wanE meE vaak goed en
sDortief voet.bal werd met een ruime, voorsprong óp de nummer 2 de ïeÍenigingswis selbeker
;;;;il; oàài"àust gingen nog I tèams naàr het veloEoernooi en ook 2 Eeams naar het
öuiÀÉ"ÀÉo"r"ooi. «orÉom-er weid voldoende gevoeEbald door de ieugd van LENS maar het
Ë;;i -;;hi - a;""èr rfiO en ínzeg van Ee weinig vrijwillÍgers om alles goed geregeld te
krijgen.

telefoon.
De standenlij st hangE t.z-t- in de hal naasÈ het damestoilet.

I

urrsLAGEN IEUGD

vanaf heden worden deze nieE meer in de LENS-revue gepubliceerd' De

u iÉsfagenf i i sten hangen in heE clubgebouw in de ha1 t'egenover de

(de redact. ie )

- 12 - 'de LENSREVUE' ,tt:,.i1,.,.. De volgende LENS-revue veËcn[nt op-dondordag 18 septembe
'j ,',:4!! .
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LENS

TERREIN on CLUBGEBOUW ALGEMEEN SECREÍARIAAT CONTRIBUTIE BETALING

SpoÍtcomplex'E6camp l"
Hongelolaan 600
16l.: (0701 366 13 14

P.F, Grons .. . .
R6gontosselaan 49
2562 CN D6n HEag

tel.: (o7O) 303 54 18

PosT-bank :
RABo-bank r

336711
129924225 ..

SEKO: s6ni or6naldelino REDACTIE
VACATURE

BARKO : 9re

Sonio16n zondag / zaal
w.J.M. Hoijnon, tol.: (o70) 346 1O 8a
c.J. van der Kloij, tol.i (0174) 41 81 49

mw M. oom6d, tol.t (0701 329 88 78
H. ton 8o.go,tel.: IOTO) 366 21 64

SenioÍon zatordEg
J.C. Ham, tol.: (070) 367 96 87

^KKo: 
AccomodEdecommi6sio

W.J.M. Hoijnon, r€1.: (0701 346 1O 33 Eí!9-iEv9!9rn9419!9EDEsjg'
mw D. v. Riithov6n, t6l-: (o70) 361 52 08

JUKO I i ddafd6lino
SPONSORZAKEN
R. v.d. Hoek, tel.: (0182) 52I353
H, Kooyónga, tol.: (070) 397.72 94P.J.M. v.d. Stoen, tol.: (0701 397 01 54 TRAINERS:

!9!:r P, van Volzsn, tol.: (o15) 369 21 69
L. van Riin, tol.: (O70) 356 15 81

Z4! A. dq Kot, tol.: (079) 3't 6 49 94
d6 CLUB van 10O
H. Hopponbrouw€rs, tol.:(O7O) 325 07 89

COORDINATOR TECHNISCHE ZAKEN
A.'s-Gravendiik, t€|.: (o70) 323 70 3:

UIT DE LAATSTE REDACTIEVERGAD ERING :
Oet laatste ritueel)

'schrijven we nu nog een stu|ie?' - 'Nou is dat nu,

ne ongevcà 21Q wel zo nodig?" - We schijwn al
ilriz nummerc niet nuer't - 'Èdoet h€t een soort graf-

redc worden?',- "Nee ilat ook weer nict ..- doe het nu
maar" - 'Olte.t

samenstelling Bestuur

VOOBZITTEB :

J.G. Colpa
Tel. : (070) 394 19 74

uD (vtcE-vooRzlÍÏERl
w.J.M, Hoijnsn
Tel. : (O7O) 348 lO 88

SECRETARIS r

P.F. Grons
Tol. : (o7o) 363 54 18

PENNINGMEESÍER:
G.J. van dor Kl€ii
T€1.: (0174) 41 81 49

LID:
P.J.M. van den steon
Tol.: (070, 397 01 54

LID :

A.'s-Gtavendiik
Tol. : (o7o) 323 70 33 ' i..

van de redactie

Het ls maandagavond. Onze laacte LENS'revue zit er

op. Niet onbewogen, ia ... het ls op het sentimentele

af kiiken we elkaar aàn - zeggen nlets - geven elkaar

een hand - doen de PC en het licht uit en verlaten de

ons zo vertrouwde redactiekamer.

Na ó laar samen is er aan onze 'LATlrelatie en die

met LENS (het is gecompliceerd - maar dat is het hele

leven) een einde gekomen. .
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Via hèt bruggede gaat de een linkaf - de ander rechts -

We roepen nog: 'Groedes aan ie elgen vrouw en 'the
kids' - we houden conact, hxen - E-mailenl

Her laaute (rèdactie)ritueel op deze maandagavond en

zal, althans voor ons, noolt. meer terugkeren.

kver kopiJ vóór zondag 2E september in:
redadiebrieienbus in het ciubgóouw

SLUITINGSIXID WUZIGINGEN KOPIJ :

-"unOàg 29 september 20:00 uur in hd ctubgebouw

1bslt u at tid vai, de CLUB van lOOz

ÀIBERT & CEE

'do LENSREVUE

I

I



Namens de gemeenEewerkers van Escamp
Eraining aIle doeltjes van veld 3 af
zeEten. Blijven de doe1E.jes op het ve
rollen eEc.

I verzoeken wij de trainers om na de (laaEste)
Ee halen en langs de kant op de Erainingsstrook te
Id sEaan dan kan de gemeente onmogelíjk maaien,

DEDELINGEN
TRAININGSDOELEN VAN HET VELD

LENS I - HOEK VAN HOLLAND I

KEURINC VELDEN

BEDANKT! Hierbij dank ik het Bestuur van IENS harEerijk voor- de getoonde
belangsEelling en heE. bloemsÈuk alat ik mocht ontvangen na heE onfort.uinlijke
ongeluk waar lk bij beErokken was. . EENK FRÀNCSIUONT

Met de gemeenÈewerkers van Escamp 1is afgesproken daÈ zij vanaf deze.week de velden
van Í,ENÉ keuren omstreeks 15.00 uur. tn ons klubgebouw wordE dari door§egeven of de
.velden goedgekeurd zijn of niet. Bij afkeuring van de veLden is het verboden om Ee

spelen énloi re trainén op onze velden. Op de crainingssEÍook mag we1 altijd worden
gèiraLna. Helaas hebben ,-i3 niet meer de beschikking over heE verharde veld van Kwiek
SporE en over de zaal van àe MarEerrade, De trainers zullen nu andere oplossingen
*ààte1 gaal zoeken bv. Het. Zuiderpark of ergens op een parkeertereein_ _(UiEhof of op de'
Uzerwe;f). Trainen,op de stenen natuurlijk alIeen meE. de speciale -balIen en nieE meE

de ba11en waarmee oi ÈeU veld wordt:getraind. Bellen naar LBNS of de trainingen -
àào.gaun is overbodig want deze gaan-altijd door. Bellen en vragen waar er geEraind
wordÉ is ook overbodlg à*àac Oe Ërainere óit beslissen en niee ÉeE kanEinepersoneel . :

ÀIEijd gevroon naar LfÉS komen met sporE- en voeEbalschoenen en voldoende kledingf.
.tt -

' HET BESÍT'I'R

N

op. zondag 28 septsember speelt IJENS 1 de Eweede thuiswedsErijd van het Seizoen.
Iàmiddeli heeft-LENS r ei al Ewee kompeE iE iewedst.rij den opzÍEten Eegen schipluiden en
cDs/wp. Tegen Schipluiden werd een ;waar bevochten maar dikverdiende 3 - 4 overwin- ,

Àini Uefraafai tegen èoS werd na een zeer sEerke opening.meE veel _kansen-maar geen.doel-
punÉen alsnog mei Eien spelers en heel veel _inzeE een dikverdiende 1 - 0 overwinning
Èehaald . Wat een sEarÈ !-NS op een gedeelde eerste plaat s . Dat moeE vertrouwen geven
*àa, *e zíjn.et natuurlijk nog lang niet. Tegen Hoek van Holland moet het een vervolg
krijgen op zondag Z8 sepÈember (op 21 sepEernber _is LENS r vrij). We rekenen weer op

"èÈí-i"ppàrt"ts 
Íu.,gs aè iijn en 

-natuurriir op de sperers van r,ENs 1. ' '

J

{ anH

I

gulden of maak heE over naar heÈ bekende postbanknr van LENS 336711.'
En LENS is daar he;1 blij mee. Tony v. op de Eraining mag j.ij winnen!
urrspRÀAK van de MÀÀND: 'Een glimrach werkE aansEekerijk' 

Gegroet., Henk Hoppenbrouwers

STORM. Ja, ik dachE begin het seizoen een beeEje rustig. HeE eersEe
en.heE vierile (zonder mij) winE ook gelijk z'n eerste compeEitiewed-
btrijd. De nieuwe leden van de CrUB van HoNDERD zijn ook nog nieE
allemaal wakker geschud. ,la, die brief over het. afgelopen seizoen zit
in de coÍnmentaarionde, zoals dat mooi heet. Maar hij komE,, neE als op
5 december.: .:. ..:. .r, ::-

Ondertussen' kunt .u zich ge$Joon aan mélden voor het nieuwe seÍzoen.
Die exE.ra's die LENS net. even dat beetje glans geven, komen o.a. van
de CLUB van HONDERD. LaaÈ de sEorm nu gaan waaien. Geef honderd

d
íl
§

-2-aeLeusnwue' de volgende LENs-Íovue verschitht op donderdag O2 oktober

M
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S(eIí@ Voor telefoo nnummers: zie de col on oao. 1

s rorene ZAAa

iiaÈu.o tsijd vr€dsÈrlJd

WEDSTRIJDPROGRAMMA
kIaBBè sp.hal - ' achéLdsrBchcer

22 sep
24 sep

29 EeÍ)
03 okt

BOMBERS 4
TENDENS 1
ÍJENS 3
I,ENS 1
I,ENS 2

Í.oosduinen
oranj eplein
oranj eptrein
Oranj eplein
Oranjeplein

. n.n.
À. wagener
.r. velden
r. Bariman

n. n.

22 .OO
20.00
21.00
20.00
22 .O0

],ENS 2
],ENS 1
NOORDZEE 3
MÀDESTEI.'N 1
LENS 3

sHRlb 104 L2
sH2C I931
sHRlB 104L0
sH2C 8934
SHR1B 10414

Senio NZ TERD G
UITSLAG(EN).

HTSV 1

I,ENS 1

zaterdag 6 BepteEber
LENS 1

zaterdag 13 EeptèÍnber
GDSWP 1

7

4

1

6

vriendsehapPetiJk:
bakervedatrlJ d:'

.-ÀRCH/ORNAS 1 - r,ENS 1. T,ENS 1 - - PEC DEN HÀÀG 1
. -i"., ;

I1' WEDSTRIJDPROGRAMMA

7-L-
0-8

tijd thuiE - uiE w-rrr, scheLdsrèchter velddatum

za 20 . iep

wo 24 sep

14.30 VCS 1. '

19.30 LENS 1

LENS 1

KSD .1

PGS 1

Dedemsvaartweg

'L99t2 N. v. d . DoP

vriendschappel ijk
19918 w. de zwarE 2za 27 aeP 'r 14 .30 Í,ENS .1 .

LIGGING VAN HET TERREIN, vcsz te1 (070) 366 23.9o

VERZAMELTIJDEN WEDSTRIJDEN THUIS:
. UIT:i

t uur voor aanvang
llz uur voor aanvang

Trainer , tei.: (079) 316 +9 9+ . -' '-
b.g.g tel.: 0ó - 52 70 65 40
l.c. Ham tel.: (o70) 367 96 87

advertentie

AFSCHRIJVEN

SUDMEI]ER ZONWERING

. Thomsonlaan 85 DEN HAAG, tel.: (070) 362 02 90

,t '_-reàt'i'a 
ru vàn dà CLIhB van lOO?' 'de LENSREVIIE' - 3'..

''I



Seniore ZONDAG @

CONTACTPERSONEN
W.l.M. Heiinen

, G.l. van der Kleii
wedstriiddag: B. Vierling

AFSCHRIJVEN

rel.: (070) 34ó 10 88
tel.: (0174) +l 81 49
tel.:0ó - 55 13 51 ó0

LENS 3 :

LENS 4:
LENS ó :

als bekend
H. Hoppenbrouwers
l. Muns

ter.: (070) 325 07 89
tel.: (070) 397 54 59

rectLfLcatle:

datue

. UITSLA,GEN *

in d,e voÍige .L,EJvs-revue stond bíj de uitsTag van de bekeÍwedstÍiid
VCS 7 - I'ENS.J- vefineld 1-4. Di.t moet echter zíjn 4-7. 

(de redactie)

advenende i

zondag 7 aapÈerber

WITTE KRUIS b.u
'r Kobaltstraat 26

2544EV Den Haag
TeleÍóon: O7O-321 1221

GaraoeAssendelftB.V.
Kobaltstrat 26 2544 EV Den Haag

3 -4
0-0
3-5
t -5
3-2

s1
s2
s3
s4
s6

SCHIPI,. ].
VEIJO 3
REMO 3
vcs 6
TÀURUS 6

I,EN
LBN
IJEN
Í,EN
I,EN

WndqVelde zt.Werlntje ffi
Zlnkwert 27
2544 eC Den Haag
Tcl.: O7o.ló61ll4
Fzx.: O7O-167519!

Zoetermcct
Íel.z O79.f,6l02ll

adverrentle

zonal.ag 14 sepEeDber

I,ENS 1
IJENS 2
LENS 3
gesEaakt
LENS 4
I.rENS 5

bij een

.i.
GDSVVP 1
VREDENB. 2
I,ÀÀKWÀRTI ER

stand van I

CEI.ERITÀS 4
RKSMII 10:

1-0
2-5
1-1
8-0
3-0

Èi d thul6

WEDSTRIJDPROGRAMMA
' - ul,t w-nr. BcheLdsrechler ve Id

donderdag 18 september
19.30 r,ENS 2

zondag 21 september

QUINTUS 2 5172 '. : W. Keizer 2 (beker)

i
.1.11.30 or,MO 3

L0.00 GDA 5
12 .00 LENS 4
12.00 QUTNTUS 7

- LENS 2
- LENS 3
- WILHELI!íUS 5
- ],ENS 5

34847 ',.' P.
37072 J.
vriend.
40988 n.

Dij kman
Vargas Gracia-

n

-4-'tecruSatvue' do volgende LENS-Íevuè verschllnt op dondordag 02 oktober



alatum ttjd thuls

W E D S T R IJ D P R O G R A iI/' M A

- ult l^r-trr. EcheldBrechter veld

dinsdag 23 september

, 19.30 LENS t/m 23

donderdag 25 september

' 20.00 LENS 4

zondag 28 septembet

HFC ÀDO DH À1 rEiend.

N.N.B. rrriend.

Pijnacker r

Klvintsheul

2

14.00 LENS 1
10.30 LENS 2

I,ENS 3
' IJENS 4
13.30 I,ENS 6

,rranÍ

- H. v. HOLIÀND
- CONCORDIÀ 2
- N.N. B.
- HBS G

- DUINDORP §v 5
38133
40992

7 42924
34851

L. zíÍkzee
D. van Viersen

L I G G I N G VAN DE T ER R E I N E N

OLIVEO: I De croene WijdEe
GDÀ: Madesceij nweg
QUINTUS: Leeuwerik

n.n
n.n

VAN HET JEUGDFRONT

L
t
t

e
e
e

I
1
1

015 )

070)
0174)

36 9
397

1
1

3
2

4L
69
99

2L
87
54

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en HooÍdleider A, B. en C jeugd:
Paul van den Steen, Chopinstiaat 103, 2551 SV Den Haag, tel, 397 01 54

HoofdleideÍ D-jeugd: Hans van Rijthoven
tolefoon: 361 52 08

HooÍdleider E-jeugd: Leo Straub
telefoon: 367 01 21

HooÍdleideÍ F-jeugd: Ruud van Herp

'. 
b.g.g.: 06 53 48 40 50

Aíbellen voor de wedstriiden: zo snel mogelijk, doch uiterlijk de avond voor de wedstrild :

' tussen l8.oo en 19.00 uur, bí de desbetreffende hoofdleider.
. i ln uiterste nood nog op de dag van de wedstrijd op LENS, teleÍoon 366 13 14

{zateÍdags vanaf 08.0o uur en doordeweeks r 30 minuten,.en niet serder, vooÍ verzameltild)

Afbellon tÍaininqen: t 45 minuten voor aanvan g van de tÍaining, alleen op LENS, telefoon 366 I 3 14

Vraqen/oroblemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op! .' i. '\
AÍoekeurd oÍ niet ? Bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na Ö8.'" uur d6 'l-ENs-afkeuringsliin (070) 367 05 22.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
( {tijds} wijzigingen voorbèhouden)

I
AI

1

00

00

1
a
E
2
2
3

A2

. Wes
v

v

v2
v1

zu
24
27
30
20
)1

14.00
19.00
14 .30
19.00
14.30
14.30

vt.Ic À1
,ruventas À1
DWO À1
HFC ÀDO DH 81
zoetermeer À2
HBS À2

s
s
S
s
s
s

ep
ep
ep
ep
ep
ep

thuis
uiE
uit

Ehuis
Ehuis
thuis

,30
.45
.00
.30

(auEo)
(auto)

Huis re L
sp.p

ndelaan
/z' meer

KerkeÈoldefwe g/De].fL 13 .00 (auto)
18.30
12.30

13
L7
72
18
13
!4

B 20 sep 14.30
22 sep 19.30
27 sep 13 -30

Delft. 81
HFC ÀDO DH 82
HBS 81

bent i at tid van de CLUB van 1002

uit
thuis
thuis

'daLENEREVTIE'-5-



W E D S T R lJ D P R O G R A M M A (vervolgl
( (cijcls) wij zígingen voorbehouden)

sain. K LENS
etftal datum aanvang teoen

B2

B3

B4

c1

c4

E2

E3

E5

E6

F1

20 sep
22 sep
27 sep

20 sep
27 sep
20 sep
27 sep

10.45
18.00
11. L5

uit
t.huis
t.huis

Gravenzande vv 81,HFC ÀDO DH C1
GÍ.W.II VÀC 81

PEC Den Haag 81
GDÀ 82
TONEGIDO 84
nog niet bekend

Gem. sp.p fGravz 09.15 (auEo)
L7 .15
10 . 15'1

t0:00
14.30
13 .00

uiE
uit
uit

DSO C1
Excelsior R. Cl-
RVC C2
viE. DelfE c2
Quick C3
HBS C3
LaakkwarEiér c4
Quick c6
vcs c4
Cromvliet C3

vcs D1
HBS D1 .

Quick D3
GDÀ D2
LENS D4
Quick St.eps D3
I,ENS D3
Scheveningen D4

uit
Ehuís
. uiÈ
thuis
thuis
thuis
thuis
uíE

GDS/WP El uit'
BMT E1 ' uit
GEEN TRAINING zie koPY
zoeEermeer b7 thuis
RKÀw E5 thuis
GEEN TRAINING
OUDERAVOND OP LENS
oDB E2 Lhuis
GDs/wP E2 . - 9i9
LENS E4 ' thurs
GEEN TRAINING
OT'DERAVOND OP LENS
Ouick Steps E4 ,}E
vcs E3 . ur'È
LENS E3 . ' thuis
GEEN TRAINING
OUDERAVOND OP LENS
Scheveningen E3 9i!
Quick E6 t hurs
LENS E6 . Èhuls
GEEN TRAINING
OI,IDERAVOND OP LENS
RAVA E3
Quick E9
,,ENS E5

GEEN TRAINING

thui s
uit

t.huis

OUDERAVOND OP LENS

Melis SEoke1aan
. MadesEeijn
Rodelaan/Vrbrg

v1.
woudesEein/R' dam

... v1-
Tanthof-Z/DeIft..

v3 .'

Daal en Bergselaan
v3 ..

Sav. Lohmanlaan
v3

Rederij kersEraat

Dedemsvaartweg
v1.

sav. Lohmanlaanv3.
v3...

.,. v3 ...
HouErustweg

Erasmusweg
HengeloIàan

. zie koPY.

. zie kopy

. Erasmusweg .

.,' vl

. zie kopy ,

. zie koPY. .

NÍj kerklaan
DedemsvaarEweg
. v1.
. zie kopy
.. - zie kopy

Houcrustweg
v2. .

v2
', zie koPY

. zie koPY

Sav. Lohmanlaan
v2.

. zie koPY

. zie kopy
sp,p. Pr. Irene

v2 -

. zie kopy

09.00
13.30
11.30

(auto? )
(auEo)

20 sep
27 sep
20 sep
27 sep
20 sep
27 sep
20 sep
27 sep
20 sep
27 sep

sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

sep
sep
sep
okt

20
)1

01
19
20
27
,o
01

!9
20

09
11
13
14
L2
13
14

.00

.00

.30

.30

.00

.00

.00

12.00
09.30
10.45
11.00
09.30
09.30
09.30
10.45

11.15
L2.30
09.30

09.30
10.00

09.30
09.30

thuis
uiE

thuis
uiE

Ehuis
uiE

Ehuis
uit

thuis
uit

10.00
10.30
08 .45
07 .45
10.30
12.30
14.00
11 .00
12,30
13.00

11.00
08 .45
09.30
10.15
09.00
09.00
09.00
09.45

08.30
09.15

09.00
09.00

(auto)

(aut.o)

(auto )

(auEo)

(auEo)

(auEo)

( auto)

(auEo)

D1

D2

_;i
D4

20

20

20

2't

20 sep
2'l sep
0L okt
20 sep
2? sep

)'7

01

\r)
v2

01 okE
19 sep

19.45
10.45
09.45r (auto)
12 .00

sep
sep
sep
sep
okE

19 sep
20 sep
27 sep
28 sep
01 okE

.00 (auto)

.00

.00

20.00
1l - J,'
10,.45
r.2.30

20.00
09.00
09.00
L2 .30

sep
sep

sep
okE

20.00
08.45
13.00
12.30

20.00
13.00
09,45
12.30

20.00
09.00
09.30

19
08
08
L2

19.45
07.45 (auto)
12 .30
12.00

19 .45
1.2.30
08.45 (auto)
12 .00

19 .45
08.00 (auro)
09.00

19 sep
20 sep
2'l sep
01 okt

uit'
Ehuis

i
{

't

-6-'atLersnevut'

RVC FI
Ouick F1
GEEN TRAINING

' 
de votgende LENS'rcvue vetschiint oP donderdag 02 oktober



W E DS T R lJ D P B O G RAM M A (veruolg)
( {Èijcls} wij zigiirgen voorbehouden)

elltat ' tandar sam-k LE /.§aanvdnd

F 2..

F3

F4

F5

F6

sep
sep
sep

20.00
13.00
11.15

20.00
09.30
10.00

20.00
11.15
11.15

20.00
09.00
13.00

20.00
13.00

19 sep
20 sep
27 sep

okt.

OUDERAVOND OP LENS
vIoS FL Ehuis
Quick Steps F2 uit.
GEEN TRAINING
OUDERAVOND OP LENS
IJENS F6 . Èhuis
Laakkwaitier F3 Èhuis
GEEN TRAINING
OUDERAVOND OP LENS
GT.W.Ir C F4 thuis
voorburg F1 . thuis
GEEN TRAINING
OUDERAVOND OP LENS
PEC Den Haag F1 . uit.
!ÍesElandia FB . . Ehuis
GEEN TRAINING
OUDERAVOND OP LENS
LENS F3 .t Ehuis
nog nieE bekend .
GEEN TRAINING

okEober GEEN

t/m F6

. zie kopy
v2. .

Nijkerklaan
. zie kopy
. zie kopy ".

v2 .
v2 .

. zie kopy

. z.ie kopy '
v2. .v2. .

.... zie kopy

. zie kopy
Melis Stokelaanv2 .

, zie kopy
. zie kopy

v2. .

19.45
09.00
09.00 (auto)

01

19

'r'7
12.30
r0.45

19.45
10.45
10.45

19 .45
08.00
12.30

19.45
12.30

01 okt
19 sep
20 sep
27 sep
01 okE
19 sep
20 sep
27 sep
01 ok t.

19 sep
20 sep
27 sep
01 okE zie kopy

* - NKS-beker * * = voorwedstriid LENS f ' Hoek van Holland I
*** = spelerc + teiders een bespreking op LENS om 13.30 uuÍ

advenende

BIJZONDERH,EDEN;

* lees ondeÍgtaande copy
eens GOED doors

*

*

*

'zijn eÍ vragen/opmerkingen neem

dan 'E-avonds contact op de hoofd-
leider

DE VOI,GENDE LENS -REVI'E VERSCHIiINT
PÀS OP 2 OKTOBER

op ,vroensdagrmiddag 1

training voor de El

* aanwézig jeugdcommissie op:

zaterdag 20 BeptdÍDbgr: R. v. Herp, P. v.d.

zaterdag 27 aepEeEbor! F. Grens en P. v.d.
St.raub en B. vierlingSEeen, R.

St een

OPSTELLINGEN: 2NDERSTAANDE 1PSTET.,IJÍNGEN ZTLIN DEFTNÍTTWB OPSTET'Í'ÍNGEN. VANAF DE
I VOL1ENDE LEITSRE.fI.]E ZULI'fiN WE NOG SLËCHTS DE WLJZIGINGÈN WRMEIJDEN.

O LENS ÀL,B1,BZ,CL en C2 worden door de trainers bekendgemaakE.

O I,ENS A2 :

"r.l4ri i' 
, 
'.'- i

bent u at tid van de CLUB van 1002

K. ItbaazLz, A. Demir, F. Gasmi, B.Memis, R.Mulder, S.Niyat, M.Ramautar,
H.Sahin, N.Siliakus, E.Tokmak, v.Yildirim en 2 spelers vanuit de selektie.

LèLdErs! B- !6ulder en F- Slll'atus.

7-

Voor tl uty /rtrttthk- tt lanilizinl-,:crÍ

Iu. \n'r \* bricil,.'picr. v;\ircltJrrrrÉn hkírÉí. ën!<h,ppÉn, Í.ilinAkr.r(16
jtrhrlÈtr'n. Én,lcbtrrtckrJÍtjc{ kunt u hri unr rcrcchL

.DraiÍL/../,urn?Í .DÍdÀ[rdÀ, DrirÈr.,.,.hr

i-i§(,ffi,

.de LENSREVUE.



0 LENS B3: S.Abdoelkhan, À.Azahnoun, À.el Boustat.i, W.de Bruin, F.EIka-
diri, À.Fau1on, P.v.Fessem, V.v.d.GeesÈ, K.Jliev, R.de
Klerck, C.SchmiÈs, R.v.d.Tol. - Lélder! T. de Klerck.

O ],ENS .B4 : O.Àras, R.v.Beurden, I.Cicek, Z.E1boujamai, D.Hoos, K.Kamou-
ni, F.Kirik (afgebeld 27/9), R.NandpeÍsad, J.Pronk (afgebeld
20l9), M.TuE, D.Verschuyl, M. v. d. VoorE . Leid€r: E. Hoos.

0 Í,ENS C3: O.Aldemir, H.Cicek, F.Daamen,
H.Karakoc, U.Karakoc, R . Kipp,. O.Raeise, ,f,. TaaI , D.vermaat.

O.Duman, W.,f,abbar, K. Ka1ay,
N.Muns,,f.Musch, B . Pamuk,

H.Habibi, R.Nandpersad,,r.OosEerveer, S.Sam1al, O.Ura],
R.de WiE. Lei.dera: R. Àbarqi ea E. de wít.

teidér: M. Kipp

0 LENS C4: V.Berberoglu, K.Faloun, S.Haddoeche, I.Jahangir, I..lahangir, S.de irong,
T.lioÈard, K.Nafissi, N.Norde, G.v.Oort, P.Pelissier, J.Poncin, À. Rat.t.an-
singh, R. Sardj oepersad, .I.Schild. Leiders: R, ÍrÍotard en c. v. OorÈ

0 IENS C5: K.Badal, R.Bakker, M.Borst, À.e] BousEati, M.Bout.ier, ,f . Burgmans, ,f .da
CosEa, M.Guerrero, D.de .Íong, M.Kuik (afgebeld 27/9), M.íer Linden,
G.Rijkers, R.Spíessens, R.SEaas, E.Yilmaz LeLder: H. tér r,inde!.

O LENS D1 : N.ÀÍnkhaou, R.Èen Berge, .,f .Bruystens, R.v.Bunderen, R.Dayan.
H.Gedek, J.de Graaff, .M.Hendriks, -I.Karabulut, E-I,opes de
BriÈo, D.Terrones_, U.Turhan, B. Verhoef .

teid.erB 3 E. ten Eerg6 éE À. de along

0 LENS D2: À.Àncharad, S.Durak, G.Eiflaàr, K,Fàik, Y.Kul, T.Leidsman.. D.Lopes de Brito, M.eI MEhi,. R.oosEerveer, R.Soesilo,
E.Terroneg, M.vissers. IJeLder: D. Stuger.

O LENS D3: B.e1 Àroussi, S.e1 Àyadi, T.Ayyadi, À.Badal, M.Gelderman,
K.Izidogru, S.Ka1ay, R.Kaynak, J.OEterspoor, R.Sahin, F.Tas-
tan, M. vrouwenvelder, K.Í,Ia1ravens. !el,der: M. eI Àyadl.

v. G.Chamman, C.Coskun, R. Duyndam. N.Essiad,Car0 LENS D4: M.Àbarqi, T-
B. Groenveld,

I N.verschuyl,
t
0 LENS E1: M.Drieslen, P.HoeE, M.de Jong, J.Lopes de Brito, R.Nijhuis,

À.Oufrighe, D.v.PoorEen, N.veraar. Lej.der! Th. EoefnaÓel:

R.v.Herp, À.Izidogru, K.Izidogru, F.el Kanfaoui, N,Meijer,
F.Sonmez, A. Thohamachsun. - . IJélder. R. v. Herp.

v.AuE.ar, R.v.al.Berg, S.v.d.Kruk, C.Lira, À.Loilargosain,
H.RahieÍÈaks, L.Straub, F.Turkoglu, I.Un1uL6lder: l. SbÍau.b.

O ],ENS E3:

0 LENS E4: M.Ahlik, S.Ainoel, W.BriEtijn, R.v.d.Broek, K.Hendriksen,
À.Prahladsingh, R.RasE.a, O.Sabah, L.Sahin. Lelder3 F. Brittijn.

. O LENS E5: T.Ahmad, P.Devrkali, T. fnan, U.Kuzu, R.MoennasÍng, M. Pengel, B.SchouEe,
.r.Verschuyl, Q.de zwart. . . -,r LeLderg: Dhr. -en.-MevÍ.. !{oeuasing.

O IIENS E5: s.ÀmaIIan, S.Baran, B.BaEista, U.BayrakEer, J.Bouzhriba, N.oukbih, v.Ramau-
t.ar, C.SpiEsbaard. Y.Yanik Leider:'Dhr. Barar.

0 LENS'Fl: V.DagIi, D.Dokovic; T.Fisher, V.Marijt., O.v.Osch, R.Rocha,
E.v.d.Spek, I.YonWI . LelderE: J. v. Oach èn S. OtÈergpoor.

O I,ENS F2 :

O I,ENS F3: M.Barghoual, R.v,d.Berg, C.Burkan, H.Faik,. K.Gezgin, D,Hee-
neman, T.Jankie, M.Karabocek, D. Kelekci .

- Le{der: r. cezsl.n :",ï,,*uI*:""I.
0 LENS F4: M.v.d.Burg, S.Bouzhriba, ,J.Khoulali, C. Michalol iakos , M. Michalol iakos,

' M.Neuo, M.SpiEsbaard, S.Toprak, M.Yalmon.
Leldstera: M, BouwneéÉteÍ en Th.v.BoEel.

0 LENS F5: Z.Àkdogan, W.v.d.Broek, G.Chamman, M.v.Herp, F.MusEapha, G.Roos, R.Stronks.
Í.eldster! B. v. EerP.

O.GogEas, O.Gogtas, S.Gungor, S.de-.Haan, Y.v.Leeu$'en,
I.Rasul, ,f.'dos SanEos FreiEas, R.Sookhoo (afgebeld 20/9) ,
V. Tarba .

LelderBr Z. Gungor en R. dos SaÍrtoa FrelÈAs

K.oran, À.ozdilek, R.Reddam I Lelder: ???

de volgonde LENS-ravue verschiJht op dondetdag 02 oktobet

0 IENS 
.F5 

: - B.ÀIÈay, M-Kaynak,
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El tlmF6
advemnde

Mu,#r?
: op vrijdagavond 19 sepEenÈer

nodigt de j eugdkommiss ie van LENS alle
ouders van E3 t/m F6 uit op de ouderavond
in ons klubgebouw. wegblijven kan echE
niet want er sEaat een informaEief pro-
gramma op de agenda wat voor de ouders
EelanqriJk is om bij te wonen. Bovendien
kunt u eventuele vragen,/opmerkingen sEel-
len aan de leden van de jeugdkommissie.
vanaf 19.45 uur staaE er koffie en cake
klaar en om 20.00.uur wil1en we beginnen.
We sEreven ernaar zeker om 21.30 uur
klaar te zijn. voor de duidelijkheid ver-
meLden we er nogmaals bij dat er geen
kinderen op deze ouderavond worden ver-
wachE. ToÈ a.s, vrijdagavond op LENS !!!

OOFDLEIDER D.KLASSE
GEVONDEN!.

Hans van Rijthoven gaat samen meE zijn
vrouv, Diana het hoofdle iderschap van de
D-klasse (Dl t/m D4) op zich nemen. Dit
beEekenE daE spelers, leiders, Erainers en
ouders met wragen en voor he! afbellen
voor de wedstrijden vanaf,;Jteden naar
361 52 08 moeEen bellen. Hans en Diana
veel succes en plezier in deze mooie
funct.ie.

Ml',t{12

EVONDEN
IEUGDTRAINERS!

adrepak

Computerce1lrum

Fotokopieservice

Nu ooh: CANON digitale_fotokoPie
, in kleur!

lroor mailinggemak

Direct Mail

1

Kerketulnenweg 6

Tel. (070)3590707

2544CW DenHaag

Fax (070)3295168
,

s

prin teh uanacc ept rO'9i s t,bcon tribr.,tie- innin

Uw veÍirouwdo adre5 voor hel vglledrg vertrerken van urv mailing9

Toevallig loop je een- moeder van een oud LENSlid tegen het lijf en je hoorE
dat haar zoon naar de HÀLO gaat en sEage moet giaan.lopen. De link naar LENS

c2 is snel gelegd en een dag Iater is heE aI eersEe kont.akt met .Ieroen Buis. Daar zijn
!,rj. j snel ui en .reroen'gaat direct. aan de sIag. DaarnaasE meldde Fred Lance} en PieEt
Pronk resp. speler en verzorger van zaEerdag 1 zich aan om op maandagavond ziya Gungor

en eigen .groep gaante assisteren bij de Lraining vàn.À2,B3 en 84.'Iedereen kan nu e
Erainen. op maandag I september §Èonden ze inderdaad met z'n drieen op het ve1d. Helaas
waren er s
Melis Kipp
dat. hij pa
oploss ing.

echÈs 12 van de 28 spelers aanwezig. DiE moet beter kunnen. ÀIs laatsEe bood
zich aan om LENS C3 Ee gaan Erainen- en Ee begeleiden. Het enige probleem Ls

s vanaf 19.00 uur beschikbaar is. Even puzzelen en hopelijk vinden wij de

1

assiten

ACATURES!

Er begint sctrot. te komen in het opvulien ,"-rl O. ,r.urrres bij de jeugd- Dat is
een góed ueken maar we zijn er.nog sEeeds niet. Een grooE gebrek _hebben wij aan
tie óp ae zaterdag. cezochE w<jrden mensen die e.e.a. willen coordineren zoals:

- onEvangst scheidsrechEers en Eegenstandexs -
-'klaarzett.en eh opruimen vJedstri j dmaEeriaal -I beanEwoorden telefoonÈjes en vragen -

- mede-afhandelen diverse admi.ni strat i eve zaken -

Natuurlijk eorden deze krachten goed ingewerkt en je mag zelfs aangeven- wanneer en hoe
vaak je àan de beurg vrilt komen. Hoe meèr hulp des Ee meer kunnen we atles spreiden-
Natuu;lijk gaaE het kijken naar .de wedstrijd van je zoon alt.ijd voor M rnteresse loop
dan zaEerdag eens langs in de adminisErat iekamer .

ieit u attia van de CL|IB van lOO? lte LENSREVIJË' : 9 '



M#^
EEN TRAINING OP 1 OKTOBER VOOR .:..
gp woensdagmiddag I okLober is er een groot schoolvoeEbalEoernooi op
Escamp I. Àangezien het dan zeer druk wordE lijkt heL ons niet. zinvol
ook Ee gaan Erainen meÈ de spelers van E1 t/m F6. Ten eerste is er

geen ruimEe om Ce trainen en te verkleden, Een tweede is het zeer onover-
zichtelijk en ten derde doen veel E- en F-klassers mee aan deze toernooien. NatuurlÍjk
trainen LENS C3,C4 en C5 weI wanÈ het schoolvoeEbaltoernooi ls om 17.00 uur afgelopen.

ROTE CLUB AKTIE

ÀansÈaande zaÈerdag krijgen alle spelers van c1 t/m E6 de voorint.ekenl i j sEen mee
voor de GROTE KLUB AKTIE. Net. aIs vorig jaar heefE LENS 1000 loten ingekocht en

naEuurlijk hopen wij daÈ we ze dit jaar allemaal verkopen. DaE. levert LBNS namelijk een
netEowinsE op van FI.3700,- Op de lijst moeEen julfie namen en adressen noEeren van de
kopers en heE aanEal loten die ze na 7 okEober willen onEvangen. Ze kosten F1. 5,- per
stuk en er zijn hele mooie prijzen te winnen. Doe.je besE voor je vereniging en
Iever de voorinEekenlijsEen uiEerlijk op zaEerdag 4 oktober weer in op IJENS. speel je
nieE in de C-,D- of E-klasse maar wil. je toch verkopen via de voorinEekenl l j st meld je
dan zaterdag bij Paul v.d.SEeen op LENS, De besEe vier verkopers van LENS krijgen resp.
F1 . 150, -, '15,-, 50,- en 25,-. De.moeite waard volgens ons om eens heel goed je best. Èe
doen voor je kluppie maar ook voor jdzelf.

&a.
^{'/2

T RAINERS/SPELERS OPGELET! . 
..

' t''.
We verzoeken de spelërs, Erainers maar ook de ouders om de kopy voor-
in deze LENSrevue m.b.t.-KEURÍNG VELDEN goed Ee lezen !!! ,,.1

c

DE EVENEMENTEN GOMMISSIE PRESENTEERT OP:

@,
WOENSDAG 15 OKTOBER :

Kinderbingo voor de C-D-E eà F-jeugd. Natuurlijk zijn
ouders, opa's en oma's en je vriendjes van harte welkom

ZATERDAG 8 NOVEMBER
Bingo voor de senioren alsmede voor de A/B-jeugd

vRrlDAG 28 NOVEMBER
Sinterkhasfeest voor de F-jeugd

ZATERDAG 20 DECEMBER
Kerstbrunch + kerstfilm voor de l)/E-jeugd

W

"ffi, -W

de volgende LENS-rcvue voíschitht op donderdag 02 okober
I

- 1O - 'ae uusaevue'



DE LENSREVUE

weewe*etiiks htad van de veibatuetenÍging LENS

7le jaargang, numrner : 5

2 oktobet 1997

opgeÍiclt '- 
18 deernber 1920

LENS

CONTRIBUTIE BETALINGALGEMEEN SECRETABIAATTEBBEIN 6n cLUBGEBOUW

JUKO.: isuqdaÍdelinq

: 33671I ,
| 129924229

BARKO : Barcommissio
mw M, Oomed, tol.: (O70) 329 88 78
H. ten B6rgè,tel': (070) 366 21 64

EKO : Evenomentoncommi6si6
mw D, v. Rijthov€n. tel,i (07o) 361 52 08

TRAINERS: -

frEi- V.tr"n, rel.: (Ol51 369 21 69
' 1. van Rijn, tol.: (O7o) 356 15 81

IëL: A. do Kot, tel.: (079) 316 49 94

'j PosT-bank
'RABO.bankP.F. G.ens

RogontesBolaan 49
2562 CN Den Haag

t6l.: (O7o) 363 54 1 8

8E9AqI]E:
W. van dor Gss6t, t6l,: OB - 59700082
VACATURE

AKKo : Accommodstiecommissio
w.J.M. H6iinen, rel,: (o7o) 348 1O 88

SPONSOFZAKEN
R. v.d. Hook, tol.: (01821 521353
H. Kooyonga, tol.: (O7o) 397 7Z 94

COOBDINATOR TECHNISCHE ZAKEN

A.'s.Grav6ndijk, tel.: (O7O) 323 70 33

sportcomplox "Escamp l"
Heng6lolaan 800
tol.: (O7Ol 366 13 14 ..

SEKO : sonioronaÍdolinq
S6nioren zohdag / zaal
W.J.M. Heijnen, tsl.: (070) 346 1o 88
G.J. van der Kleij, tel.: (0174) 41 81 49

Seniorgn Zat€rdag
J.c. Ham, tel.: (070) 367 96 87

P.J.M. v.d. stoon, lol.: (O7o) 397 01 54
M.i.v. 7 oktober: tol.: (070) zt40 OO 03

de CLUB vàn 'l OO

H, Hoppenbrouwor§, tel,:(O7O) 325 07 89

saÍíenstelling BestuuÍ

VOOR:TITTEB:
J.G. Colpa
Tel. : (0701 394 19 74

SECREÍARIS :

P.F- Giens
Tel. : (O7ol 363 54 1 I

DEDELINGEN

LEDENVERGADERINC

LID IVICE.VOORZITÍERI
w.J.M, Hoijnen "
Tol. : (O7O) 346 10 8P ".'

LID :

P.J.M. vEn don Stoon '
Tè1. : (o70) 397 01 54
M.l-v. 7 okt.44o 06 03

PENNINGMEESTEB:
G.J. van dor Kleil
Tel.: (0174) 4t 81 49

LID :

A.'s-Gravondijk
Tel. : (O7O) 323 70 33

A LGEMENE uan de redactie
I

! r*"o
'l

uw koplj v6ór zondag 12 oktob€r in:
I

op maandag I decernber zal de algemene Ie- i
denvergadering op LENS worden gehouden. i
Aanvang 20.00 uur. líe verzoeken aIle secre- i
t.arissen van voïig seizoen om hun jaarver- i
slag uiEerlijk op 1 november in Ee leveren ibij de algemeen secreEaris Fred Grens. Na- i
i"iriilr. Ë-oJa"" àrr" reden en andere be- ,,,i
langstóIlenden deze avond vrij want het. zà1 |

dit keer een heel spannende avond beloven L

aini u at ttd vLn de CLITB van lOOi

redactiebrievenbrs c.lubgebouw
l, oÍ" .l

W. van der Geest, Wnkelsted e 92, 2543 BS Den Haag

SLUITINGSTUD WUZIGINGEN KOPU r -'
maandag 19 oktober 19.00 uur lh hét clu

tde LEIVSBEWE' 1-

L F N
{



,rri, vlant heeft LENS een nieuwe voorziEEer'

"t 
rii" dà o.,erÍge vacaturea ook opgevuld ??

""""àiio 
worden i:? Nog rulm twee maanden ge

vragen, ,

K
Deriode weer ingevu
'werkgroeP LENS 2000

vice-voorzitter en penningmeesEer gevonden-
?? Als diE niet zó is, waÈ zal dan het
àuf O é" atan kri j gt u ant!',oord op deze

I

ADERAVOND

HEE za1 de Exouwe fezer van de LENSrevu e nieE onEgaan zij n dat er een behoorlijk
kaderp robleem is binnen LENS' Een aant'a I functies zijn echter de afgelopen

1d maar een aanEal zeer cruclale nog nieE. In samenwerking met de

is bes Ioten om een kaderavond te organiseren oP uoensdag 15 okEober

in ons klubgebouvr. Àanvang: 20. 30 uur. NaLuurlijk verwachten .w ij aI het kader oP deze

avond op Í,ENS. Ook :de ouders van onze j eugdleden en andere geinEere sseerden in LENS

zijn van hart

ENS

e welkom oP deze informa
-S

. ,,1É

I - DEN HOORN I

Eieve kaderavond.

L
C3 spee

op zondag 12 okLober speelÈ LENS 1 de derde Ehuiswedstriid van het seizoen' Den

Hàorn is om 14.oo rr= a""ËEgËi;iunaEi. 
-r.rài""irijr i" er éen ,oorwedsÈrijd' LEN5

IL tegen Den Hoorn om rz.ii-uur. Ook de andere seniorenEeams spelen allemaal
;i"-;í;;;à, net wedstri jàprogt"*" bÍj-de senioren elders in deze r'ENsrevue '
emaal naar LENS goe en *àuÈ ei een gezellig zondagje LENS van me! heÈ gezin'thuis .

Kom a]}

BEDANKT! Ik bedank iedereen voor de kaargen, ' cadeautj es en aandacht omdat'

ik miin sleuEelbeen gebroken heb in de speelEuin op LPN : .HeE leek wel of ik
j;'ï;';.;:-Ë;;;;-i;.;-ri-;,'"iÀi *ee', mÀar ik kom wer kijken'

MICIaEL van HERP (keeper L'ENS F5)

HET BESTUUR

" Ki{ARTIES ," de eerste aanmerdinsen woor de club e7les zijn
alweer binnen. Dat. betekenE dat er weer mooie Club van Honderd
Èaarcen moeten worden aangemaakt. En wie doet daE aIIemaal belangen-

. ïË-;p àèn iantastische ;ijze? Dhr.Emiel Hoos- Mijn dank is bijzon-
àói-giàoÈ-"oói du ,e. prettige samenwerking- 

. 
De brief voor de c1uble-

àé" ét/gs zit. in de'mailing.-En ik neem julrie nu echE nieE in de
ma:-ing. Geen bxief gehad? Óok zonder mag je gewoon lid worden'
iàretónisctr, e-maill faxen, over de post, handje conEantje, girot'et-
fen, over de BÀNK, pinnen en ga zo maar door, heL kan allemaar'
Tony v. a1s je geen-Iid wordt. sEa je reserve! Blackmail' '

Uitspraak van de L/2 maand: vergeeE de mooie voetbalmomenEen niet'!

Gegroet

o-s.: wac is er aan de hand.
nog geen Punt verloren !

Henk Hoppenbrouwers 070-3250?89

HeE vierde met een 'fanEasLische' nieuwe aanvoerder heefc

adverunde

SUDMEIIER ZONWERING
'-. :

Thomsonlaan 85 DEN IIAÀG tel.: 362 02 90

.2-'deLENSREVUE, De volgende LEVs-rcvue verschiint op dondetdag 16 oktobe

{



(g lÍ@ Voor telefoo nnummers: zie de colofon oo oaq. 1

Senio nZAAL (l

I

ZAALVOETBALLEN BIJ LENS.

datun ttl d

WEDSTRIJDPROGRAMMA

t-

Veel senioren (en jeugdspelers) zullen heE waarschijnlijk nieE weEen maar
zaalvoeEbalLen bij LENS kan ook. Op dit moment komen wij meE 3 zàalEeams uireguliere kompetitie. De exEra kosten voor dit zaalwoetÈal komt neer,op F1'.
speler a1s ze daarbij ook nog aktief zijn op heE ve1d. MeE name voor'zàa! 2wrl nog waE aanvulling. Spelers die inE.eresse hebben kunnen dlt kenbaar mak
Heynen te1 : 3451088. 

1

t in de
12.0, - per 

.
en 3 zoeken

en bij wil

w€dstr11d kla6Ee BD . ha1 Bch6idsrichtB!

03 0kÈ
07 okt
08 okt
08 okE
13 okE
15 okt
17 okE
22 oki-
23 okt
24 okE
27 okL
29 okt.
29 okr

22 .00 T,ENS 2
T\T E OT
].ENS 3
Baron 1
IJENS 1
IJENS 2
Exact 2
I.IENS 3
RKDEO 5
snoekj e
],ENS 1
LENS 3
],ENS 2

I,ENS 3
Lens 2
BoÍÈers 4
LENS 1
Exhes I
Snoekje 3
LENS 3
Tutor 2
LENS 2
LENS 1
H.v.Holland
Snoekj e
DVO 3

SHRIB 10414
10432
10434
I941
8947
r0440
1044I
10.582_
].9452
I951 '

8960
1"0462
10466

ORÀNJEPI,EIN
TU Ha1
Oranj eplein
Overbosch.
oranjeplein
oranj eplein
de schilp
F . Kwadraat
RTOEO
Transvaal
oranjeplein
Oranj eplein
Oranjepelin

NN
R . SEap
J . Boxhoorn
J. Kloos t erman
E. Hartgring
À.Mooijman.
NN
NN
NN
NN
H. Boxhoorn
NN
NN

22.O
20.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21.0
20.0
19.0
2L .0
22 .0
21.0
19.0
22_O
19.0
20.0

Senioren ZATERDAG
UITSLAG(ENI

vcs 1

zaEerdag

zaterdag

20 sept.ember

IJENS 1

27 septeÍnber

PGS 1

2 4

veld

-ré

],ENS 1

Ctjd thuiB

1

tuE
I

da

WEDSTRIJDPROGRAMMA,
- uLt w-nr. .' 'scheldgr€chÈèr

za 04 okt.
I

wo 08 okt,
I

za 11 okÈ.

LIGGING VAN HET TERREIN. NNo'722

14.30 t\Í\ro'72 1

20. OO LENS I
14.30 IJENS 1

79923

vriend.

L9930

Geenemans , .r.

Holtkamp, H.

Opalam, P.

rel (0174) 29s1s1

Bqt u al tid vEi 0e CLUB.van lO0Z ,

],ENS L

KMÀR

.]ÀI HÀNUMÀN 1

Leyweg

'deLENSREVUE'-3-



VERZA M ELTIJ D EN WED STRIJD EN I uur voor aanvang
1 t/i uur voor aanvang

THUIS:
UIT:

AFSCHRIJVEN
!

tel.: (079) 316 +9 94
tel.: 0ó - 52 70 65 40
rel.: (070) 367.96 87

Trainer
b.g.g
J. Ham

G

àa

Senio enf,oND @

-WEDSTRIJDPROGRAMMA

a1aÈub tlld thuis ult w-nr. acheidslechtér veld'

zotrdag okEober
14.00
10.00
12.00
10.00
10.00

5

BEKER VOOR I,ENS 4 EN 6
' 10.30 tENs 4

13.30 LENS 6

zo,f,dag !2 okÈober
14.00 LEN

LEN
LEN

Scheveningen
DHL
Duindorp
RKÀvV
HBS

s1
s2
S3

Den Hoorn 1
VRI.]
VRTiI

Scheveníngen
DHÍJ 2
Duindorp Sv 3
RKÀW 6
HBS 10

: I,ENS 1
- I,ENS 2
- LENS 3
- I,ENS 4
- I,ENS 6

42930
34856
37 082
38137
40998

H. ColIe
M.wan EkelerÈurg'.I.v,VlieE
NNI
NN

42935 IJ. wagner

,f,.v. Oudheusden
NN

577I
6438

TRÀINING NIET GESET,ECTEERDEN : EIke donderdag aanvang 20-45 uur.

- Triomph 2
- RKSVM 10

HoutrusEweg
Brasserskade
Abrikozenplein
Kast.elenring 1
Evert Wytemaweg

Den Haag
DeIfE
Den Haag
l,eidsendam
Den Haag

(070)
(01s )
(070)
(070)
(070)

3553131 ,

2L2427 6
3680436
3991226 --

3680436

LIGGING VANDE TERREINEN
a":-
Eel
E,EI
Ee1
te1

CONTACTPERSONEN
W.l.M. Heiinen
C.J. van der Kleii

wedstriiddag: B. Vierling

AFSCHRIJVEN

ter.: (070) 34ó l0 88
tel.: (0 f 7+l 41 8l +9
tel.: (070) 391 37 49

tel.: (070) 325 07 89
tel.: (07o) 397 5+ 59

LENS 3 :
LENS 4:
LENS ó :

als bekend
H. Hoppenbrouwers
l. Muns

- 4 - 'de rcrusnevuÉ' 
"

De volgende LENS-revue verschiint op doiderdag 16 oktohert



.,UITSLAGEN,

OIIVIO 3
GDÀ5,
LENS 4

Quincus 7
i

zondag 22 sepEeEber

Í,ENS 2
LENS 3
Wilhe1mus 5
],ENS 5

advertende

2
3

2
1

adv€rcnde

WlïïE KRUIS b.v,
. Kobaltstraat 26
2544EV Den Haag

ïeleÍoon: O7O.321 1221

GaraoeAssendelltB.V.
KàualstrÉt 26 : 2s44 Ev Den Haag i

zondag 28 EapÈeaber

N.B
11 - 1

VonderVelde /N'tV*mje ffiffi
Zïnkwefi 27
25++ EC Dcn Hàag
Tel.: 07O-1661l14
Far.: O7O.lé75193

Zoctcrmcer
Tel.z O79-16lo2ll

IJENS
LENS
]JENS
LENS

1
2
+
6

H . v. Hol land
Concordia 2
HBS 6.

Duindorp SV' 5

) -1
2- 3

2-6

VAN HET JEUGDFRONT

ALGEMEEN CONTAKTPERSOON en HooÍdleider A, B en C jeugdr '
Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. 397 Ol 54
M.i.v. 7 oktobeÍ :tel. 440 06 03

HooÍdleider D-jeugd: Hans van Riithoven' telefoon: 367 Ol 21

HooÍdleideÍ E-jeugd: Hoofdleider F-jeugd: Ruud van Herp
t'elefoon: 367 98 58
b.s.g.: 06 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstÍiiden: zo snel mogeli.lk, doch uiterliik de avond.voor de wedstrijd :

tussen 18.00 en 19.oo uur, bij de desbetreffende hooÍdleider.

ln uiterste nood nog op dB dag van de wedstriid op LENS, telefoon 366 1 3 14 
;

(zaterdags vanaf 08.oo uur en doordeweeks t 3O minuten. en niet eerder, ,oor. ,rr.uràltijd)
;,

Afbellen traininoen: r 45 minuten voor aanvang van de training, atleen op LENS, telefoon 366 13 l4
Vraqen/problemen : bel in eerste instantie de hoofdleider op!

AÍqekeuÍd oÍ niet ? Bel (ALLEEN OP ZATEBDAG) na 08.'5 uur de LENs-afkeuringslijn (070) 367 05 22.

'de LENSREVUE' '5 -

l, Ií@
I

Leo Straub
tslefoon: 361 52 08

Bent u a! lid van de CLUB van lOO?

I

I

I

I

I

I



Elftal Datum Tijd Teger$ander

WEDSTRIJDPROGRAMMA
( {tijds ) wijzigingen voorbehouden)

UitlThuls Veld/Tenein San-k.LENS

À1

B1

B3

B4

c1

4 okÈ
11 okE
4 okt

1l- okt

14.30
14.30
14.30
14.00

Gravenzande Sv À1
Kranenburg À1
viteBge Delft. À3
H9 Texag DHB À1

thuis
uit
uit
uic

okt 14.30
okt 12 . O0

okE
okts
okt
okE
okc
okts
okÈ
okts
okts
okE
okE
okE

okt
oht
okÈ
okt
okt
okc

13.30
13.00
13.OO
13-15

08.45
09.00
13 .45
o9.oo
09 .00

(auEo) *
(auEo t )(uits),,
(aut.o)

(auto)

(aubo)

(auto);*,

Schevehingen B1
uvs 82 (vr)
Naaldwijk 81

,!ÀvA PlLyra t,J .
DUNO 92
Gravenzande SV 84
vredenburch B3

uiE
Ehuis
uits
Èhuis
èhui6
lhuiE
thuis
uit
tshui6

. uit
thuie

kopy)
chuia
uit

kopv)
tshuiB
thuiE
uiÈ
thuis

koPy)
thuis
r.huiE
thuls

kopv)
tshuia
thuis
uits

kopy)

I{Fc ÀDo Den Haag DI uit
Feij enoord D2 Chuis
HBs D1 uiÈ
Bingo op LBNS (zie kopy)
Loosduinen D2 uit
,JENS D3 thuis
TÀC'90 D1 uit
Bingo op LENS (zie kopy)
IJakwa D3 uiÈ
ÍJEN5 D2 Èhuis
SVH D1 uit
Bingo op Í,ENs (zie kopy)
Lakwa DS Èhui6
IJakwa D6 thuis
BÍngo op LENS (zie koFy)

westLandia E1
Bingo op ÍJENS
ITvv E4
Westlandia E2
Bingo op LENS
IJakwa E3
Wèstlandia E3
Bingo op IJENS
HBS E4
Í,lesclandia E4
Bingo op lENs
HW E6
weEclandia E6
Bingo op LENS
vcs E5
westslendie E9
Bingo op LENS

vl-
M, vrij enhoeklaan
TanÈhof-zuid/DeIfÈ
Ockenburgh

lloutrusthreg
v3
Itoge Bomen/Naa1dÍJi jk
.v].
v3
v3
v3
vredenburchweg .

lr1
Utrechts'
v2'

v1
vrederu6tlaan

MeliE stokelaan
v1

4
11

4
11

4
11

4
11

okt
okE

L2 .OO
11.15
14.30
14.30
13.00
12. O0

13 .15
11.00
10.30
10.15
14.00
14.00
L2.30
LL.00

okÈ
okts
okc
ok

4
11
13
15

11
15
15

4
11
a2
f5

4
5

11
15

4

4
6

1t
15

4
5

11
15

4
5

11
15

4
11
15

4
11
15

4
11
15

4
11
15

11
15

4
11
a5

11
15

11.1
14.3

14.0
09.3
12.O
14.O
18 .3
11 .0
L2 .4
12 .1
14.0

L2 ,3
L4.3

10.00
12.00
L7.30
L3 .45
08 .4S
10 .45
13 .45
t7 .30
10..30
11-30
11 .30
13 .45
14.00
L2 .00
14.00
13 .45
L2.30
12.00
11.00
13 .45

5
o
0
0
0
o

0
o

5
0
0
0
0
0
0
0
o
0

0
0
5
U

0
o
o
o
U

o

o
0
0

0
0
3
0
0

Katuijk cL
ELinkwijk c1
Feijenoord ca
Bingo op LENS ( zie
cronvl,ieE cI
HMSI{ C1
Bingo op LENS ( zie
Feijenooïd D1
crorlvliet C2
vioB c2
Den Hoorn CL
Bingo op LENS ( zie
Irw c4
I,ENS C5
Quick ScepB C3
BinEo op LENS ( zie
Lakrra C5
IJENS C4
velo c5
Bingo op IJENS ( zie

4

K

I

(auto)

(aut o)

',:

c okg
okÈ
okE
okÈ
okÈ
okt
okt

okE
okt
okt
okt
okt
okE
okt
okt
okt

okt
okt
okt
okt
okt
okt
ok!
okc
okt
okts
okts
ókc
okE
okt
okt
okÈ
okt
okt

v2
v2
v2

I

c5

D1

D2

D3

D4

E1

E3

E4

E5

E6

F1

L4
13

L2
14

va

Noordweg/wateringen (auEo) r

10.0
18.3
L2.L
l-4 .0
11.0
L2.3
10 .0
14.0
09.0
L2.3
09.0
14. O

09.3
09.3

08

11

09

08
i3
08
r2
08

09
09
13

.00

.00

.00

.45

.00

.00

.45

zuiderpark
v2
Daa] en Bergselaan

.30

.00

.45

if. v. Beer6eCraat

ErasmusHeg

(auto) *

(auto)'

(auto) *

(auEo)

(auto) *

Madesteij n

À. Dekehlaan

Ehuis v2
(vr) Èhuis v2
en geen trainíng (zie kopy)

ult Hoogenhoucklaan
(vr) tshuis v2
en geen craining (zie kopy)

Ehuis v2
(vr) thuia v2
en geen craining (zie kopy)

rhui6 ,v2 . -.(vr) Èhuié v2
en geen tsÍaining (zie kopy)

uic Hoogenhoucklaah
(wr) Èhuis v2
err gèèn training (zie kopy)

thuis V2
(vr) thuia v2
eD geen training (zie kopy)

45
00
45

v3
v3

09.30
09.30
14.00
09.00
09.30
14 .00
11 ,15
1X-15
r.4 - 00
11, 15
11.15
14.00
09.00
13.00
14,00
13.00
13,00
L4, oo

09
09
13
o8
09
13
10
10
13
10
10
13
o7
r2
13
1-2
!2
13

.00

.00

.45

.00

.00
-45
.45
.45
.45
.45
.45
.45
.45
.30
.45
.30
.30
.45

4
11
15

4
1,1

okt
okt
okt
okt
okt

10.00
10.00
14.00
09.30
10.00

IIVI/ F2 uiÈ Hoogènhoucklaan
weBtlandia F1 (vr) uits Hoge Bonen/Naaldwijk
Eingo op IJENS en geen training (zie kopy)
RvC F2 tshuig v2
WestLandla F2 (vr) uit Hoge Bomen/NaaldÍJij k

(auco
(auto

(auÈo)

-6-'tettttsnewJr: De volgenda LENS-Íevue veíschilht op donderdag fG oktobo



rF4

F5

o IIENS F5:

Bingo op IJENS
cDs/wP E 1
I,ENS F4
wesÈIandia F3
Bingo op .LENS
osc F1
I]ENS F3
wesclandia Es
Bingo op L,ENS
GDÀ F6
IJENS F 6

westlandia F7
Bingo. op Í,ENS
l,yra P6 (vr)
I,ENS F5
weEÈIandia F8
Blngo op LENS

(auÈo);;'

(auto)

(auto):

(auto)

( aueo)

(autso)'

(auto)

15I
5

.LI
15

.4
5

11

4., 5
11
15

..4
5

11
15

okE
okts
okb
okts
okt
okt
okt
okc
okt
okt
èkr
okts
okE
okts
okt
okt
okÈ

14.00
09.30
11.00
10.00
14. 00
10,00
11.00
10, oo
14,00
09 -30
1L.00
11.00
14.00
13,00
11.00
11.00
14.00

en geen training (zie kopy) 13.4s
uits EraEnuBweg 08.30
thuie v2 10.30

(vr) uiE lloge Bomen/Naaldwijk 09.00
en geén training (zie kopy) 13.45

uit vlamenburg 09. oo
Ehuis v2 10 .30

1wr) uit Hoge Bomèn/Naaldwijk 09'00
en geen tsraining (zie kopy) 13.45- uit t'taàeeteijn --. 08.30

Ehuis v2 ' 10 ,30
(vr) uit Hoge Bomen/NaaldwijÈ 10. oo
en geen training (zie kopy) ',.{13.45

thuis v2 -: 12.30
Èhui6 v2 10.30

(vr) uib Hoge Bomen/Naaldlri jk "10.oo
en geen training (zie koPY) 13'45

advcrtcntie

S.Harouna I

R.v.Beurden
W.Rangoe, F.Sbaa en S. Sbaa
R. thynak
M. NureÈCin
f.Unlu èn D.IJapke
G . QuihÈeiro

C . clernàerd
M.v.Herp (van harte beÈerschap)
M. ceEinel

F6

(*) =.Bekerwedstrijd (**) = VoorwedsErijd IJB.IS 1 - Den Hoorn 1

-i I

BIJZONDERHEDEN,
* vragen/opmerkJ.ngen ??? Bel d

o

I

a

naar de

* ,. .l

DE VOLGENDE IJENSREVUE VERSCI{I.]NI PÀS OP 16
. ! oKTOBER': -, 1..

aanwezig j eu§dcornmissie op:

zqtordaE4okCob6E:.
P v.d. SÈeen en J,Muns.

zatèrdag 11 oktobor:
P, v.d. Steen, B. VierLing en F.cLens

,: !!! ZATERDAG 4 OKTOBER !!!
INLEVEREN VOORINTEKENLIJSTEN VAN DE GROTE KLUB AKTIE

* leeB onder8tsaande kopy een6 goed door | ! !

* .'- geen tsraining voor E1 È/m E6 op woen6dag 15 oktsober (zie kopy) !!!!:.

OPSTELLING ar6 bekend M.u.v.:

" s-awonds na 19.00 uur
hoofdleider !: !

*

o LENS
o IJENS
o IJENS
o IJBNS
o LENS
o LENS
o IrENs

o LENS F5:

o LENS F6

me!
met
meC
mets
mec '

met
meE
zonder
met
zonder '
met

83:
84:
D2l
D3:
83:
E6

S,Àbdalla, B.Àltay, À.Deran, M. Kaynak,
en E . ÀrsJ,ah aanvulling.

K.oran, À.Ozdilek, R. Reddan
Leidér: D. Kalzrak

it}lH.- .,,.,,.,::.1;'*li" "',,:'ï":" 
"

|.ffi, "'"'" r:

Vcutr nl u-a, lattld-t. n fimilicrtrvku*

l,F \ r s bÍiÉri).rpi<i risirckx«j.\ l:rknrÈn. .nrÉti,ppcn, véirinBbr.qcr
,ub,lÈtr'n. <n Jlchr,«ÉlillÍrjÉs kunr u h;j onr rcrcchr,

.D,;.,,{,ihnJ,,hJ .Ds;"*dli,r

Eent u al lid àn de CLIIB van 1002 'de LENSREVUE' 7

I

I
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advertendc

ROTE KLUB AKTIE.

Op zaterdag 20 sepEember kregen
a1le spelers van CI t,/m E6 de wo-

orinEekenl i j sEen mee voor de GROTE KLIIB
ÀKTIE. NeE als vorig jaar heefE LENS 1000
loten ingekochÈ en naEuurlijk hopen wij
dat we ze diE jaar a1lemaa1 verkopen. Dat
Ievert LENS namelijk een neEtowinst. op
van FI .3700,- Op de lijst. moet.en jullie
namen en adressen noteren van de kopers
en heE aantal loten die ze na 'l oktober
willen onEvangen. Ze kosEen Fl . 5,- per
stuk en er zijn hele mooie prijzen te
winnen. Doe je best voor je vereniging en
lever de voorintekenl ij s ten uiEerlijk
a.s. zaterdag 4 oktober weer in op IENS.
zondag maken wij de balans op en op Ll
okEober geven wij de loten àan de verko-
pers mee, Blijven er loten over dan wor-
den deze weer verdeeld over de jeugdleden
die geen voorinEeken l ij aEen hebben inge-
leverd. z.ij kunnen dan alsnog proberen om
de echEe lot.en Ee verkopen. Lukt. diL nieE
dan willen wij ze uiterlijk op 18 oktober
vreer Eerug hebben. Daar gaan wij echcer. niet vanuit. De beste vier verkopersí vàn
LENS krijgen resp. F1 . 150,-, 75,-, 50'-
e\ 25,-. De moeite waard volgens ons om

. eens heel goed je besE Èe doen voor je
kluppie maar ook voor jezelf.

AINERS OPGELET !!IM,T
.#{? oun ,,

Het komt. nog regelmatig
voor dat trainingsgroe-
de verkeerde kleedloka-

1en ziEEen of te veel kleedlo-
kalen gebruiken. Àangezien er veel geEraind wordE is heE een musE daE de Erainers
slechté de kleedlokala)I (en) gebruiÈen die op het informatiebord in onà klubgebouw
staan vermeld voor hun groep. NaEuurlijk komen alleen spelers die op LENS ziEten en bij
de groep behoren in heE kleedlokaaf. vreemden hebben hierin niets Ee zoeken !!! Àls
laatsten verzoeken wij de Erainers om de t.rainingst i j den a1Eijd aan Ee houden ook aI is
heE verleidetijk om wat langer door te Erainen. Bedenk echter dat meestal een andere
groep staat Ee popelen om het veld op t.e gaan. À1s laaEste een herhaald verzoek om de
àoeLtjes die je gebruikt hebt. altijd van veld 3 af Ee halen.

ADERAVOND.

HeE za1 de trouwe lezer van de LENsrveue niet ontgaan zijn dat er eàJreiroortijx

- 

kaderprobleem is binnen LENS. Een aanEal functies zijn echter de afgelopen
periode weer ingevuld maar een aanEaf zeer cruciale nog niet.. In samenwerking meE de
werkgroep IENS 2000 is besloten om een kaderavond t.e organiseren op vroensdag 15 oktober
in ons klubgebouw. Àanvang: 20.30 uur. NatuuÍlijk verwachEen wij aI het kader op deze
avond op r,ENS. Ook de ouders van onze jeugdleden en andere ge inEeresseerden in LBNS
zijn van harEe welkom op deze informaEieve kaderavond..

!!!! LEVER ZATERDAG 4 OKTOBER
DE VOORINTEKENLIJSTEN IN VAN DE GROTE KLIJB AKTIE II!

drepak

Computercentrum

Fotokopieservice 
,

!

I{u ook CIINON digitale lotokopie
in kleur!

voor mailinggemak

, Direct Mail

a

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)3295168

Uw vetroulvde adres voor hel volledig ver!,/erLen van Lrw meilings

Bent u al lid van de CLUB van lOOz
;t

Ue LENSREVUE' :0-

n
Prin te,) [,raélcc ePt rO'sicoh s Í,btribtrtie_ inning



(

M..#{* B
LESSURELEED.

Michael van Herp van ÍrENS Fs-.ls op zaterdag 20 aprÍI stevig àangepakt.
n de spëeltuin van ÍJENS. Te gek voor woorden vinden wij want Michael
n sleuEelbeen.' Keepen is zijn grot.e hobby en daE kan hij nu voorlopig

,i
brak zij
r,rel vergeten. À1s de pijn een beetje weggetrokken is zullen we hem beslist

we1 weer op IrENS zien. Michael van harte beterschap ! I I

. , !!!! LEVER ZATERDAG 4 OKTOBER : .

DE VOORNTEKENLIJSTEN IN VAN DE GROTE KLIIB AKTIE lII

]§
PONSORS LENSIEUGD.

Door middel van een aantal ouders zien een aantal teams er beter uit in dit.
seizoen. Aangezien niet iedereen blj naam genoemd wiI worden geven wij slechts

een opsomming waar het. per team om gaaE.:

t reeg broet ies, kousen en dezelfde nieuwe shirts als LENS L en bovlndien
Iopen ze er met hun nieuwe jacks ook bij wat kouder weer keurig bij,
kreeg ook broekjes en kousen en dezelfde shirts a1s LENS 1 en À1 en
bovendien houden de regenjacks de spefers ook a1s het regenE lekkei droog.
daE uitkomE in de hoogsEe landelijke C-klasse meE daarln vele BVO's, gaat
met twee busjes naar de uiEwedstrijden toe. DiE .is praktisch en bovendien
nog heel gezellig ook vooral bij de langere ricLen. Nu nog een sponsor
vinden voor nieuwe broekjes, shirEs, kousen, tassen en trainingspakken. wier
heeft de gouden tip ???
heefÈ mooie nieuwe trainingspakken en shirEs zodat. niet aIleen hun voetbal-
top is maàr ook de uitsErallng. Ieder klusjes wordt nu nog beEer geklaard.
kreeg via een sponsor 16 nieuwe Erainingsbatlen en die hadden we heel hard
nodig ook.

. I,ENS A1

- LENS 81

- IJENS C1

- I,ENS EI

- E/ r.-l eugcl

De ouders die voor de konEakten zorgden maar zeker
jeugdkommissie en de jeugd heel harEelijk bedankt..
hun voorbeeld gaan volgen want natuurlijk zijn ook
harte welkom. Voor er ieÈs besE.eld gaaE wordén wel
Paul v.d.St.een van de jeugdkommissie.

ook aIle sponsors worden namens de
We hopen daE meer ouders en sponsors
sponsors voor de andere Eeams van
altijd eéxst kontakt opnemen meE

M..${?T
EUGDSCHEIDSRECHTERS OPGELET !!

De KNVB gaat een cursus geven van een dag (r.raarschi jnli jk 16 oktober
op LENS) voor jeugdspelers vanaf 14 jaar die de E- en F-jeugd van

LENS (gaan) fluit.en. Heb je interesse be1 dan Hans van Rijthoven (3615208).
Doe heÈ. snel want. vol is vo1 en de docent moet ook geregeld vrorden.

Zaterdag 4 oktober s1uiE de eerste inschrijving want dan bepalen we of de cursus
doorgaat of nieE.

Bent u al lid van dè CLUB van 1002 'de LENSREVUE' I



ELE EN RODE KAARTENfiffiz
^{i?

De eerste vier kompet itierondes leverden ons aI 11' gefe en 4 rode
kaarEen op. Te gek natuurtij k Eemeer als je Heet dat. slechE.s bij

À1,B1,B2 en Cl off icÍele scheidsrec hters zijn die de kaaÍten ook daadweike-
rij k doorgeven aan de KNVB. À1s je er met de sPelers over praat Ís het

meest.al onzin en zag de scheidsrecht.er heE verkeerd. soms zal diE beat het geval zijn
maar dan nog is heE aanEa1 kaarten Ee hoog. MeÈ de traine rs en teiders moeten jullie
aan heE werk gaan om deze Eendens te suoPPen- llij zu1len nieE schromen om zelf sEraffen
uit te spreken als duideli k is waE er aan de hand geÍ{eest. is. De administrat iekos Eenl
die de KIWB aan alle gele FI.10,-) en rode (FI .20.-) kaarten koppett moec natuurlij k
door de speler zelf woiden betaald.

E OUDERAVOND.

Ruim 70 ouders kwamen oP de oudera vond af voor de ouders van spelers van E3 E/m

F6. Dat was een goed begin van deze avond. Eerst inEroducEie van vele vrijwilli-
oro deo (voor nieEs) doen en die ook
ès zoals, beEalen kont.ribuEie, oPgers. U weet wel de medewerkers van LENS die al les

nog eens eén gewone baan hebben. Daarna waE regelÈ j
tijd komen. oP ri jd afbellen, zorgen voor vervoer,-daar is de leider voor, Problemen

wel aanmoedigen langs de lijn maar
bespnieE coachen want. reken meE de hoofdleider,

altijd komen trai nen en nieE bellen naar LENS of de t.raining doorgaat, niet met 10

ouders in de kleedlokalen komen maar beurEelings de leider helpen als diE nodig is, we

praten zoveel moge lijk Nederlands Eij dens akEiviteit.en oP LENS (spelers,Ieiders en

ouders) en schelden óf vloeken doen we in geen enkele taal. Het was veel maaÍ gelukk rg
'kreeg iedereen nog een mooi boekwerk mee naar huis. Niets gehad ?? Vraag dan even bij
de hoofdleider naar diE informaEieblad. Na de Pauze met een graEis konsumpEie en een

plak cake nam nog een korte maar zeer enÈhou srasEe uiEeenzeEting over de benodigde hulP
ubinnen LENS meE daarbij een uiEnodiging voor de liefhebbers om naar de kaderavond Ee

komen op 8 okEobeÍ (zie koPY hierboven) spontaan kregen we a1 een aanmelding voor
achEer de bar te he1pen. Na de rondvraag en waE gezellig nababbelen ging iedereen rond
22.00 uur naar huis. Een geslaagde avond !!!

IIII LEVER ZATEBDAG 4 OKTOBER

DE VOORINTEKENLIJSTEN IN VAN DE GROTE KLUB AKTIE !!!

M..ff)/Y
B
mogen

INGO OP LENS. ,

klaar '
pen en voldoende
je meerdere kaar
middag niet is t
alcohol zoals bi
bedanken wij a1t
organiseren van

oo woensdasmiddag 15 oktober is er een bingomiddag op LENS voor alle l

iierà.s .raí cr t.7m F6. ook broerEjes,zusjes,ouders,gga:: "n o*?l: 
^

ooÈ meekomen. we sEarEen om 14.00 uur pÍecies en om 16.30 uur zlln we-;;r;-é;;;ó; dau je om uiterlijk 13.4's-uur aan"r-ez ig bent met' b-ij..je een
g:"-ld'. w" "p.iJ; d ro"aes en eeln taarije kosE Fr' o,50' NaEuurrijk mag

rí"" per ro-nde kopen. voor de volwassenen merken wij op.daE'. heg op deze
;l;;.;;;"-;-i" tàr.., in de zaat. Bovendien verkopen elij ook geen

éI'à[àl-àp-à.2à rinaermiadag. veel prezier allemaal en natuurlijk
é-=pànóoii voor de leuke prijzen en de evenemenEenkommis aie voor het
deze middag.

EEN TRAINING OP.

komt ie
j eugd .
naar de

woens.tagmiddag15okEoberisergeenf.rainingvoorElt/mF6.opdezemiddagis
;;-;ffiÍrjk eón bingo op rJENs (zíe kopy hierÉoven) voor cl r/m F6. NaEuurrijk
ààreen triér naarcoe. Vanaf 17.Og uur wórdg er weer gewoon gegraind door de

Ë;;i;;"';;; ói't/m cs nemen natuurlijk hun t'rainings spullen gewoon alvast mee

bingo.

- l0 - 'oe LENSREVUE' De volgende LENS-revuo vercchttht op donderdag 16 oktoheí!
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tweeweketijks blad van'de voetbalveten iging LEruS

' 71e iaargang, nimm9r"6 i oDFi([t
16 ÍLcÉd.Í l92l,

16 oktober 1997

TERRXIN en CLUEGEBOIJW

SFqtcomplsx'EscÀmplsljl l"
Hlaeglolea.! 660

el.: (O?0) 366 13 14

SFKO : Serrio'snnfdeliíg

seoiore[ zloda8 / zrsl

W.J.M. UcïneÍl. rel.: (070) 346 96 87

G.J.v.d.l0eij, tcl.: (0174) 41 81 49

SÉr_1i.tnn aterdas i .

J.C, Hso, lal.: 367 9647

.i
IftO:Èugds.dalin8,..
P.J.M. vd. SrEcn, tcl.: (070) 410 06 03

aeCl Ug 
"Ea 

IOO ' :' '-

IL llopP€obmuwErs, tcl.: (070) 325 07 89

fn memoriam

AIGEIIÍAANE SECRETARIAAT .

P-F. (}ÍeÍ§

RegcntEsscha.E 49

2562 CN Defl Hsug

tel.: (070) 363 51 18:.

REDÀCTIF

w.J.vd. Gcrs! tel:0G59700082 _ -.
VACATURE

AXKO : Acconrmodatocmrnrnirsie

' i w.J.M. Heijnerl tÉ1.: (070) 346 96 87
.,.J]

SPON§ORZAI(EN

R.v.d Hoek, iel.: (0182) 52 t3 53 J

IlKooyc.rg!, !cl.: P70) X97 7294

cÍ)ÖRDnila'roR rFctrNrscHÉ zÀKpN

À 's4ÍrvEldijk tel.: (0m) 321 70 13

LINGEN

CONTROBIJTTE BETATING

Postbart : 33.67.1I

Rabobslk : 129.924.229

I

BÀRl(o : B€rcorpmissie

ru. oeínoo, ' rel.: (070) 329 E8 79

H, t!Íl BeÍgq tcl.: (070) f66 21 64

FKo : F.r,€atÍnsÍ éncómmr§src

D. v. Rijtho'aen, lel.: (070) 361.52 0E

TRr{ÍNFRS :

:ordog P, v. VclzcÍ\ tel.: (01r 369 21 69

L. v Rijr, i"'1.: (0?0) 356 l5 8l

zÀtE ds8 A. dc Keq tel.r (079) 316 49 94

samenstelling Bestuur

van de redactie

. , Lcver uw Éoplj vóór zóndag 26 oktober in:

rtdacticbrievmbus clubgebouw

of
WJr.d.GGest, WinLElstcde 92, 25113 ES Ilen Ilarg

SLT'ITINGSTIJD WIJAGINGEN KOPU :

MAANDAG 27 OKTOBER 19;00 UIJR

HIruG IIOUKES

I

VoORZITTER: .

J.G.Colp4 tcl.: (U70) 394 19 74

EECRITARIS :

P,F.Gnos, tel.: (070) 363 54 18

PENITINGMEF§IER :

G,tvdKjeij, tel.: (0174) 41 81 49 I

' LIII (VrCE-VOORZTmER)

W.J.M. Heijnerr tel.: (070) 346.96 8?

LID :

P.J.Èvlv.d.Sicd, cl.: (070) 440 06 03

LID !

À k4mrEodijk tcl.: (070) 323 70 33

het



bestuursvereaderinàen werdetrb er gehouden. Ziin voetbal kennis stelde Huug beschikbaar aan de Elflalcommissie.'Zo
groeide hij "uit tot ën club-factotuÀ ear alles.í'eter, esn alles-doener. Toenlij medio 1969 in het derde jaar van zijn
íoorzitter&tap aankondigde, dat hij'er een punt achter wilde zetten, was de eerste reactie van zi_jn medclestuur_sleden eÍ
eeÍr van onselàof LENS-móder Hiue Houlies aan het roer...? Maar na eÍdge bezinning keeg dè redelijkheid de

oveÍhard. Éuug Houkes had irnrrers -bijna 25 jaar aan het roer gestaan. Hlj-had voor djn club de stad al duizend maal in
de ronde gefietit. Smren met echtgenotè Toothad hij van zijn [uis eeo zoete LENS-hvaI garaakt. Hij heeft de- 

-beste _
jaren van ïjn lwen aan LENS geÈeven. DaaÍom is aI wat LINS is hem vandaag nog groté dank verschuldigd. Hij heeft
ïan LENS een begrip gemaakt Ír het voetbalwereldje van Den Haag eu omsrekèn. DEverenigilg zou hem de mceste eer

bewijzen als de alleinà vergadering in december k;an besluiten, dat LENS danlzij de inzet van velen met opgeheven
hoofd de nieuwe eeuw tegernoet km gaatr.
Onze deelneming gaat on-dertussen uiínaar echtgeaote Too$ kinderen en klcinkinderen.
Huug, bedanl*t vóàr het vele datje voor LENS en de LENSeÍs hebt gedaan. .' ;

Op maandag I decernber zal do algemene ledmvergadering op LENS yordeg-q9h99$9n.. Aaovang -20.00 
,l*..q.

vtirzoeken aÍe secretariss€n van vorig-seimen om hun jíarvuslag àver hct seizoen 1996/1997 uiterlljk op 1 november in te
leveren bij de algemeen secretaris van LENS t.w: Fred Grens.

Nrutrwt Rnonxrun. i :

:,
De oplettendo leaers hebben natuurlijk opgemerkt dat er.gewoon eeo LENSrovue uitgekomen is nadat onze vorige
rqdakheleden Cees Alting en Albert tr4ïtenb;Íg ermee waren-gqs_topt. Voordat zij-stopren vondea zij in Willem v'd. Geesg
vider van een B-klasserl een veÍva.ogeÍ. Bovendien legden zij_ nog ankele andere kontakten met moeders van andeÍe
jeugaspelers waarvan WÍern wellichtïe nodige steun kór gaan-kij[en. Ook zal m.n. Cees war nodig nogondersteuning
"geien in ae eerste periode. Wij zijn blij dat er ér nieuwe redattio iién yegsen W_illem ql zijn.ploeg. het nodige succes toe.

Óees en Albert zij'n wij veel àani< verfohuldigd voor hun inzet in de afgelopen 6 jaar. Eiga:nfijk wilden wij ze.tij-dens.de
kaderavond weo jn hei zonoeq'e zetten maar-door omstandigheden kon dit niet doorgaan Dit houden ze natuulijk wel le

Boed. Namens de vercniging bedankÍ !!!

Grnnurr Vnr,onN.
We wrzoeke,t alle tainers om in de ko;rsndo periode verstandig met veld 3 om te gaan. Natuurlijk is hot heel vervelend
als
er nia op het veld kan worden getraind. AIs de eerste trainer deokt dat het nog wel k* d^_ g"gn de volgadc trainers.
automatisch ook op veld 3 train-en. Dit kan nare gwolger hebben voor de teams die op veld 3 huu kompetitiewedstijden
moetea spelen. Eó onbespeelbaar veld kgn [s1 {syel{zi3n. Dit is niet de bedooling. Staat het bord veldenafgekeurd bij
de ingan! van ons komplex daÍ is het slechts toegestaan om op de trainingsstook te trainen. Stsrr het bord er niet tuar
ishei,.rd.t-À;,Gi;à.-è*-tGJiegenbuitocfr,slechtgebru:ikdura.u.blhetgezondeverstmd.-..:

§cHBvnnrxGEN - Inxs.
Ook voor niers op zondag 5 okober naar Scheveningen gegaaq om de wedsfijd van LENS I te gaan bekijkm tt tt_.lury
had de KNVB vérgeten o-m een scheidsrecht€r aan tC stellen i.p.v. de geblessetrde scheidsrechter die net'es afgebeld had.
Em boete zou tocÈ'wel op zijn plaats zijn voor de KNVB maar die macht.hebbe.lr de verenigingen gchle1ggt,Jout'e;
maken is menselijk voor 'ipro-fesiionalJr van de KNVB. Als verenigin-gsvrijwilligcr,s fou{es maken is de KNVB eÍ echter
als de kippon bijbm boet& uit te delen. Is dit nou eerlijk ?? Nu stondq twee elftallen, begeleidus_en.traincts en vele
toeschoriliers vóor nias op hot veld te wachten. Met SCheveningen is afgesprokon dat er bij de wedstrijd, die nu-
vastgesteld staat op zondag 19 oktobeÍ, geon toegang wordt gehcven. Iedereen mag gatis naar binnetr. Nu maar hopot

Het bestuur

!I
tll
lï

SUDMETIER ZONWERING
Thomsonlaan 85 DEN IIAAG td.t 362 Vl9{l

! 1,. ! i,.
Bent u al lid van de CLUB van 100?
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I

Jaat de BOND boeten
I londas, 5 oktob6 lieD ik öpeewekt'iraaÍ hit eeÍsto veld van Scheveninget Ik zei nog tegen haar: "Lekker voetbalwqertje,

rdt ie ni-et?!" Aan de kirsa Ëdht ik twec toegangskaartjes voor de prijs van lweemaal F1.3,= met opdrul 'PRIJS
)LOENS LOKET' en ik dacht: Slimme penninsrue€steÍ, want de kas van die mm is noolt meer te controteÍetr. Het v,el

I op, aarUe -À aar, het trek de kaÍtjes ii zeer íeel kleiie snipper.s verscheur_ de. Toen hrj zei "ik weet.niet ofhet doorgaal
ori'had ik rog ste€ds dks ir de gaten- Dat verandeÍde mel töen ik e€nmaal binnen was. Er werd druk geÍoezemoesd oveÍ

t nóg stee{s ni-A aanwezig zij'n vó de scheidsrechto, tenvijl h€t teggn l400.uur_liep. Kenner§ veÍteldeÍL dat de goede -il dii ;È"*;"g g*"-f,.àíriia t aU géÍlot"o 
"n 

ooideeldén het db€grijpelijk dat àe bond dezo man had aangewezen.Do

nners lseseÍ selÍË Na het veóti"t ii f,af rr.tle *aohten kwam de màriieliie: Het gaat niet door, u kunt weer nar huis.

e mededeiing"ro? niet alleen dè spelers, maar óok de paar honderd toeschouwers, die zich al bii voorbaat hadden

,heuÈà;tËn t;rkà poitor*t*ó ploegeo in de top ian de fangllgt De baaalde -funaionarissen 
van onze onvolgrezen-

etbal-"bontl die het leien van ,riÉ,ifiE;ïeoninóàeiters doorloíerid verzuren met het opleggeu van boetes voor kleine
rgei àp weasnijaioÀutio* alË net Ëntir"ten ïar een letteÍ in èen code, of de voorlgttgt- va+ e€q speler, .heeft d9 . .

eíUaÍiiaaag vó een paar honderd lieftebbers verpest door het aanstellen van een scheids, die nia mecÍ in lirncbe 16. '

,h bond verïient natulilijk zelf eer fikse boete. Maa zoiets is natuurlijk onbcspreekbaar.

Ook uw club in beeld op RTLS
rds I septmber besteedt RTLS, in samenwerking met de KNVB, aatrdacht aan de facetten vm hÍ amateurvoeÖal.Van '
;idklÀ-tï t"ierr ;;í;;À;iè, ,- ,.t *--oï p-opit à van teireint<nectrt tot soheidsrecht€t "Voetbal ir het Land" heeft

ti,iïïï,ilÏirffiLià3,"J#},ffi'.iïiJiH uitgezondan van re.35 tor 20.00 uur. ' . - '
ool In samenwerking met de KNVB stelt rvoetbal in het
Ld" jeugdspelers in de gelegenheid om de hand van hun
rcl te schudden.Droom je van een onfinoeting met Dani
Dennis de Nooljcr, fax naar 'Voetbal in het

loopcr Ook is "Voetbal in het land op zoek naar de
ropei van de week heeft u nog oeir amateur-video thuis
ror een blooper op staat stuuÍ deze dan naar "Voetbal in
t laad" Postbus 15400, 1200 LW HilvsÍsum. - -

w club IedeÍe amateurveÍeniging herbergt zijn eigen
rhaal, dus ook uw chÈ! Leuh sportief, drowig of
troerend; bel of fax uaar 'Voetbal in het land" ta.v. Jary
Acnaar (KNVB), telefoon: 0343 - 499310 of fax:
43 - 491004.

GUS LANGS DE LIJN

lÍrvcÍË{ïEc

de Redactie

4,

I
)Ít

oyy
n vcrzock aan een icder die copy aaÍ cvcÍt voor het .-
rbbla{ zouden jullie dit mogelijker wijs op een diskeue
llen aanleveren. Dit sche€lt mij heel wat typewerk, zodat
op tijd klaar zjjn voor het copieerwok
s er e€n diskeÍe wordt aangelevetd zetjo narun en het
tal i selectie er dan op. Ik stop de disketto dan weer in
r ëIftal vakje.

rijwilligers Gezocht

Vierling is op zoek naar enkele wijwiligoq die hem '
e zondag kruuren bijstaan met wat werkzrnhcdcn.

de Redactie

Computercentrum

Fotokopieservice

I{u ook CAïOI{ digltrlc totolroptu
in kleur!

voor mailinggemak

Dlrect Mail

aÍl

Kerketulnenlrr.eg 6 254dCW Den Haag

Tel. (070)3590707 Far (070)3295168,

| .,. ,"t - rr1.., ir: -id...: .aa,.,^t ..;t :, I : ) :ri :lit ,,. '':.r r-::

d

Bent u al lid van de CLUB van 100? "deLENSREVUE" 3

rI

i.trii)!.r:t 1 vatti2(;c Í?rrígirrr s Í b.C (tD t ribtrl te-irtrtin



Voor telefoonnuflm€rs: zie de colofon'op paq

.t H Gun van Honderd

ÍIIt

GegÍo€t HÈn Hoppenbrouwers'

P.S. Me geen lid woÍdt bij LENS 4 staar reservel

datum tijd wcdsrijd

,h,ë? Senioren Z,LALtu

VEDSTNTDPROGRAMMA
klasse sp.hd scheidsrcchter

l7 okt
22 okt
23 oin.'
27 okt.
29 okt.
29 ok. .
03 nov.
03 nov.
l0 nov. ;

l2 nov.
14 nov.
17 nov.
2l nov.
2l nov.
24 nov.
26 no,r.

28 nov.

21.00
22.00
21.00
22.00
19.00
20.00
22.00
21.00
I9.00
21.00
21.00
22.00
21.00
20.00
20.00
20.00
2t.00

Exact 2
LENS 3

RKDEO 5

LENS I
LENS 3

LÉNS 2 .. :

RKDEO 5

LENS I
LENS 2
LENS 3

LENS I
LENS 3

SEV 3 -
GSCESDO I -
,LENS 2
LENS 3 '' -

LENS 3 10448
Tutor 2 10582
LENS I 0895I
Hoek v: HoII.08960
Snoekje 10462
DVO 3 10466
LENS I 08967
LËNS 3 104.76

Real H. I 08973
Westlandia.3 10492
DVO3 .r()488

soA r .08977

Gymnova'4 10633
LENS 2 IO5O4

LENS l 08986
Noordzee 3 10520
Westlendis 3 10516

de Schilp
Forum Kwadraat
Tranwaal
Oranjeplein'
Oranjeplein
Oranjeplein
OveÍtosch
Nootdorp
Oranjeplein
Oranjeplein '
Ockenburch
Oranjeplein
Inosduinen
Kastelenring
Oranjeplein
Oranjeplein'
Ockatburg

NN
NN
NN
H.Boxhoom
NN
NN
R.v.d,Zee
NN
H.Gllet
L.Mahdauie
NN
J.Ton
NN
J.Verhook
A.Veonstra
J.Ras
NN

De Trainer / coach

'deLENSREVUE" 4

Tiidens de training van woàsdag 8 oktobor stopte Luc Verkijk oe,rder vanwoge pijn in de borststseek. Na het douchen I

hij gÍ nog zoveel lasi va4 dat we besloteu om ruar het ziek€nhuis te gaan. Het kwam-zeer pijnlijk en haÍd aaD toen de dol
ois verte'ÍdE: MeneeÍ Veridjh u moet in het ziekenhuis blijv_en want un heeft een onderbmdse hrti.afarct gehad U gaat

mete€n nafi.de aftleling hartbewalcing. Birne 2 keer 24 uur kunler we Íller hierover. zeggen.

Gelukkis wss Luc er óo tiid bii, en=a.s. maaarlag hoort hij warschijrlijk wannet hij iÍt het ziekehuis mag. Ik weet zeke

dat dit ràe[jk snel is wànt àjn fiumor heeft hij alweer. Zaísrdag j.l. belde hij af ma de mededeliÍrg: TraineÍ, ik wil voor
vandaag aÍbètler voor dè weilstsijd, want ik red de verzameltijd niet!!

Darom wil ik oane6s da teÍdag afde[ing LUC VERKUK van barte beterschap wensen' en hope,o dat lij wer mel bíj dr

seleotie is.

Bent u al lid van de CLUB van 100?



Senioren ZATERT)AGr;í:r.d'rl,

I

I

ffi,ë,

UITSI-IIG(EN): zaterdag 4 oktober

I\^IO 72
LENS I
LENS l,

(

LENS I
KMAR

,.. Iai llanuman I

4 -2
afgelast.
??

rtum tijd ;' ttuis
WEDSTNJDPROGRAMMA

rdt w-nr. veld schcidrcchter

'--;ír] :'

okt. 12.00 Te WeÍve

okL
i14.30 Remo I

gging van de teneinén: , 
-.

LENS 1 Vriendsch

LENS I 19934

NN

J.v.d.Berg

Te Werve:
Remo

van Vredeburchweg Tel. 070 - 399 78 13

Sportpak Juliana, v. Vrdeburchweg
ingmg GutcÍsteinweg Tel 070 - 396 4L 4l

Sen

W RZAM E L TI JD EN WE DS TRIJDE N Thuis

uir
AF'BELLEN
1'"l' . : Trainei tel
r t . ,. b.g.g, tel.

- J.Ham tel
BIJ AFKEIIRING: VERZAMELEN 13.00 t]UR OP LEN§.

I uur voor aanvang

lll2 uur voor onvang

t (079)316 49 94

r06-52706540
: (070) 367 96 87

io'rei ZONDÀG ,h,ë,

um tijd thuir
dag 19 oktober:

!{S 4 cn LENS 6 zijn wii.
I

dag 26 oktobcr

WEDSTRIJDPROGRAMMA
uit w-nr. vcld schcidsrcchtcr

NN
NN

*i tr4.rkeknuurg

C.Èooi
J.Sanuna
P.Datthijn
NN.
NN

14.00 Soheveningenl. -
11.30 Quhtus 2
11.00 cDswP 2 -

Grotis toegang
Beker
Bekcr

LENSl
LENS 2
LENS 3

42930
05175
0s622

14.30
11.00
11.00
10.30
72.00

LENS 1

LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 6

REMO I
§chwuringen 2 -
VELO 8
GSDVVP6 .
RKAVV IO
I

42941
34869
37089 "t ,

38153 ',i_
41014

Bent u al lid van'de CLUB van 100? 'de.LENSREVUE' 5
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Schartuwprogmmma v.v. LENS *b,oeq 97198

le eleehele aÍkerning

14.00 wtuÍ 1 - LENS I

II.3O WM 2 - LENS 2

2e elgehele aÍkeuring

I4.OO RKAW 1 . LENS I

1I.30 RKAVV 2 - LENS 2

training niet geselecteerden : Elke donderdag

Ligging van de terreinen : Schweningat
Quintus
GDSWP
REMO
VELO
RKAW

arnvsng 20.45 uur.

Houtustweg
Leeuwerik Kwintsheul
Erasnusweg
Gutersteinweg '

Noordweg Wateringen
Kastelerring Udam

.u:liii

tel.070 - 365 31 3l
tel. 0174 - 29 54 99
tel. 070 - 321 32 13

tol. 070 - 396 41 4l
tal. 0174 - 29 27 79
tel. 070 - 327 72 15

CONTACTPERSONEN w.J.M.Heijncn
G.J.van der Kleij

' - - rtredstrijddag: , B.Vierling

AFBELLEN

tel.: (070) 346 I0 E8

tel.: (0U4) 4l Et 49

tcl.: 06 - 55 13 51 60

sema 06 - 59 58 89 54

"..".1 ,.. I

ÍgÈ
LENS 3 :

LENS 4 :

LENS 6:

als bekend .

Il.Hoppenbrouwerc
J.Muns

tel: (070) 323 01 89

tel.: (070) 397 s4 59

adt crEídc

DI,d.*2
Duindorp SV 3
RKAW6
I{BS 10

LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 6

AITSLAG(EN): zondog 5 oktobet

WlïïE KBUIS b.Y'
: , .!(obaltltraet 23:' 

23t14 Ëu Don ltaag
TrlrÍoon: 07È?21 1227

GataaeAcaplndolllB.V.
Kotxnstàa|26 2544EV Dén Haag

' zondag 12 oktober

Den HooÍn

Triomph 2
RKSVM IO

?-0
0-0
7 -7
1-2

advtncndc

3-4
0-5
l-l
5-4

1
.,

4
6

LENS
LENS
LENS
LENS

t&ndertGrde
ttGer4ie M
zlnktrËl 27
2544 ÉC Drtr Hqr
T:1,: O7È166IlIl
F:r.: o7si675t93

Zoa e ttr
T.a,! o7r.t6 to23t

Bent u al lid van de CLUB van 100? "deLENSREVUE" 6
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vanhetJpu.gd,front
.GEMEEN CONTACï?ERSOON en hoofdleider A, B en C jeugd:

ul van den Steeq Chopitrst"at 103, 2551 SV Den H,Ag, tel. (070) 440 06 03

eider D-jeugd: Hans van Rijthoven ,.

telefoon (070) 361 52 08

Hooftllsider F-jeugd

rofdleidff E-jeWd Leo Straub

telefoon (070) 367 0l 2l

l
rofdl

I

Ruud van Herp

telefoon (070) 367 9E 58

b.g.g. 06 53 48 40 50

AÍtellcn voor de wedctriidm: zo mel mogelijk en uitorlijk d€ avond voor de wedsfijd
i bij de desbetreffende hoofdleider. ln uiterste nnod op

de LENS telefooÍ (070) 366 13 14 (zsterdags vrnaf

I + 30 minuten en niet cerdcr voor verzarnettijd) '

tussen 18.00 en 19.(X) uur'

de dag van de wedstrijd via
08,00 uur cr doorde*eeks' .i -

AÍbellen trainingl
Vragen / Problcmer:
Af8ckeurd of niet ?

+ 45 minuten voor aanvaÍrE vm de taining alleen op.LENS, telefoon (070) 366 13 14

bel in eerste imtatrtie de hoofdleider opl!
b€l (ALLEEN OP ZATERITAG) na 08.15 uur de LENS-afl<euringslijn (070) 367 05 22

WEDSTRIJDPROGRÀMMA
({tijds} wijreineem voorbehoudea)'

tl dshun
18 okt
21 ok
25 okt
27 okt
l8 okt
25 okt
lE okt
25 oh
l8 okt
25 okt
l8 okt
25 okt
18 ola
25 oh
18 olc
25 okt
18 ola
25 oh
l8 okt
25 okt
l8 okt
25 oh
lE okt
25 okt
l8 okt
25 okt
l8 okt
25 okt
26 okt
lE okt
25 okt
t8 okt
22 oh

aanvaDS

14.30
t9.00
14.30
19.00
14.30
14.30
13.00
14.00

14.00

I I.15
14.30
09.3 0

14.00
r4.30
l l.l5
11.t5
14.00
14.00
t2.30
13.00
12.30
14.30
r 3.00
13.00

09.30
09.30
09.3 0
I1.00
1t.00
09.30
10,30

09.30
16,00

uiy'thuis
lhuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
tluis
uit
uit
thuis
lhuis
thuis
uit
uit
thuis ,
tÉuis
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
thlis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
uit

tege$tander

QuiÍilus Al
Honselersdijk Al
Velo Al
Feijenoord Bl
RKAW42
Laakkwartier A2
RKAWBI
Vitesse Delft. Bl
RKAWB2
Vios Bl
Velo B3
H.v.Holland Bt
IIW83
RAS BI
RKAWCI .
FC Utrecht Cl
RKAWC2
Grarf W.tr VAC Cl
RKAYV C3

Quick Stcps C2
RKAWC4
Aréh/Omas C2
Schwoningen C3
RKDEO C3

Velo Dl
GDADI
RXAWD2
WIKDl
Cambridge FC DI
RKAWD3
Arct/Omas Dl
RKAWD4
HMSHD2

. veld/tcrrein
vl.
v2
vl
v2
v2
VI
Tanthof-Zuid/De]ft
Kaíelenringil'dam
v3
v3
v3
Hoogenhoucklaan
AlbardastÍaat
v 1...
vl
KastelenÍing/L'dam
Buurtweg/W'na8r
Kastclenring/L'damvt .

Kastelenring/L'dam 
-

V3
v3
v3 

,vl
Madesteijn
v3
Zuiderpark
v?
Kastelenringll'dam
BuurtwegA 'naar
Kastelenring/L'dam
VÍederustlaan

sam.k LENS ' .

13.30 * i '

18.00 r{.

13.30
18.00 *

14.00 ,'
. 14.00

12.00 +

12,15 (auto) . .'
12.30 (auto)*

. IO.30. : I.
14.00
09.00

- 12.30

13.30 (auto)
. 10.00 'i ..

10.00
12.30 (suto)r
12.30 (auto)r
11.00 (auto)r

. 12.15
1l.alo (auro)*
14.00
12.00 *++

t2.30

' ' o8.lj (&uto)
08.45.i'' ' 10.00 (auto) :'
10.15 t
08.30 (auto)t
09.15 (auto)

" 08.30 (auto)r
15.00 (auto)+

'"deLENSREVUE' 7Bent u al líd va; de CLUB van l0o?



25 okt
lE okt
22 ok
25 okt
29 okt
l8 okt
22 okt
25 okt
29 okt
18 oh
25 oh
29 ol«
18 okt
25 ok
29 okt
18 okt
25 okt
?9 ok
l8 okt
25 okt
29 okt
l8 okt
25 okt
29 okt
18 okt
25 okt
29 okt
I8 okt
25 okt
29 okt
l8 old

09.30 Quick D6
10.00 Velo El
t7.00 . Rvc El
12.00 - GDA Et
- , .- GEEN TRAINING (zie kopy)
10.00' ' Velo E2
17.00 Rvc E2
09.30 Blauw Zwart E2

GEEN ïRAINING (zie kopy)
I I.00 Velo E3
ll.l5 Die Haghe E2

GEEN ïRAINING (zie kopy)
13.00 RKAW Eó
09.45 Quick E5

GEEN TRAINING (zie kopy)
I 1.00 Velo E5
11.00 Quick Steps E5
- : GEEN TR.AINING (zie liopy)
11.00 .- Velo E6
13.00 Laakkwartier E7

GEEN TRANING (zio kopy)
09.30 Ve[o Fl
09.45 HBS Fl

GEEN TR{NING (zie kopy)
09.30 Velo F2
09.30 . vcs 12 , '

GEEN ïRAINING (zie kopy) '

I l. 15 Velo F5
I l.OO Cromvliet Fl '

lhuis V I
uit Noordw.Àflateringen
thuis : V2
uit Madesteijn

uit "". . wooidw.Avateringen
thuis . V 2
thuis V 2

uit Noordw.A atoingen
thuís V 2

Y2
Savomirilohmanlaan

Noordw./lUateringen
Mjke*laan

10.00 (duto)r
10,45

12.30 +

08.45 (auto)

10.00 (auto)+
10,00 (afio)

10.00 (auto)*
12.30

09.00 i
08.45 (auto)

09,00 t
09,00,.'

10.45 t
10,00 (auto)

10.45 *

10.45

08.00 (auto)
t2.30

12.30
08.00 (auto)

09.00
09.00 (auto)l
16.30 . . .

I 1.00 (suto)
t";

09.00 (auto)+
16.30 ..

09.00

.r r-.i I ^EI

È.2

E3

E4

E5

E6 :

F1

F2

F3

F4

l

thuis
uit

uit
uit

uit
thuis

thuis
uit

thuis
thuis

thuis
uit

v2
v2

Noordw.Atrateringen
Y2

v2
Daal en Bergselaan

v2
RederijkcÈtraat

25 oLt ll.l5 JAC F2 thuis . V 2
29 okt GEEN TRAINING (zie kopy)

F 5 l8 okt 09.00 Duinoord FI uit Isabellaland
25 okt 13.00 Duinoord Fl thuis Y 2
29 okt GEEN ïRAINING (zie kopy)

F 6 l80kt 13.00 wIK F2 thuis v 2
25okt 09.00 . RVC F6 uit Sp.park Pr.kcne/Rwk
29oh GEEN TRAINING (zie kopy)

' vriendschappelijke tÀ,edstrijd *. NKs-bekerwedsrijd "* bespreking ouders LENS C5

GEEN TRAINING (zie kopy) i
11.15 Velo F6 thuis V 2

IR ii-rnderheden

Vragea / opmertkingéD ???Bel dan ri-avgnds na i9.fi) uur naer de hoofdlelderll!!

DE VOLGENDE LENS.REVÍ,JE VER§CHIJNT PAS OP 16 OKTOBER
Às.

Aanwezig namens de jeugdkommissio op:

o zateÍdeg l8 oktob€r F.Grens,P.v.d.Steen en B.Vierling '

o zaterdag 25 oktober R.v.HeÍp,P.v.d.Stoetr ar B.Vierling

LEVER ZATERDAG T8 OIilOBER RT:T GELD OF DE LOTEN
vAlr DE GROIE KLUB AKTIE IN !!

kes onderstaande kopy eens goed door ! l!

Geen training yoor El Um F6 op woensdag 29 oktober (zie kopy) !!!!

.. Bent u al lid van de CLUB van 100? " deLENSREVIJE" 8



l

)psfrllingen als bekend Eet uiEondcÍing von!
,ËNS BI zonder S.Sbdoelkhsr en M.Aissasti . 'j:'.
,ENS D3 met M.Sarioglu en O.Yalcin r'' '
ENS D4 zonder J.Oosterveer
,ENS E5 m€t E.Lopes
ENS E6 met A,Rangoe
ENS F2 zonder S.de Haan
ENS F3 met F.Samsoedien en S.Samsoedien .

ENS F4 met M.Cetael
ENS Fi met K.Dayan
ENS F6: S.Abdalla, B.Altay, B.Arslan, A.Deraq M.Kaynatq K.Oran, A0zdilch R.Reddan.

l,eider: D.Kaynak

rp zaterdag I I okiober kegen de jeugdspelers die een voorhtekenlijst ingelwerd hadd€n hun loEn en de lijst(en) retrour. EÍ is

ink verkocht middels de voorintekenlijsten. Een e€rste sEld tot nu toe is:De beste vier verkopeÍs van LENS kijgen resp. Fl.

50,-, 75,-, 50,- en 25,-. De moeite waard volgens ons en er zijn nog loten te verkopen zodat je eventueel nog een plaatsje of
ellicht meer \at stijgfl Meld je bij PouI v.d.Steen. De orerige loten zijn meegegeven aan de jeugdspeleÍs die 8eetr
lorintekeolijstà hadden gèkegen of ingeleverd. Iederefl moot toch minimaal deze twee ontvaígso loten kunnen verkopen

r de herfstvakantio. De lotm kosten Fl. 5,- por stuk. Doe je best want echt ha is voorje eigen kluppie. Wij wagon iedereen

m op zaterdag l8 oktober het geld of de niet verkochie loten (???) weer in te leveren op LENS. Blijven sr nog loten oveÍ dar
nnneil wij dezo nogmaals uiEetten binnen onze.jeugdafdeling of de s€ÍrioÍenteams

1)

2)

1)
4)
s)

M.v.dvooÍ met
J,Bruystens met
N.Veraar met
N.Muns met
M.de Jong rnet

6) G.Chatnman meÉ

7) M.Vissers met
8) TAyyadi met
9) V,Berberoglu met
l0) D.Tenons met

35 loten
3l ' loten
30 loteo
28 loten
24 loten

150

85

79
57
39

loten
lotÉn
loten
loten
lote.n

rok LENS 84 heeft ean SiÍsponsor gwondeir. M\JP Pakeersysteraen zorgde voor een set fraaie shirts EaaÍdooÍ LENS 84 er

maf afgolopen zaterdag keurig bijloopt. Namens de spelers en do jeugdkommissie reuze bedankt !! KandidaaÍsponsors voor
rdere tesms lomnen zich melden biy- de jzugdkommissie.

JEUGD§CHEIDSRECHTERS
. 

OPGELET !! , .

p dondadag 16 oktobsÍ wordt er oeu jeugdscheidsrechterscusus georyaniseeÍd op LENS door de KNVB. Maar liefst 15

ugdspelers gavon zich hiervoor op bij onze scheidsrpchterscoordinator tlans van Rijthoveru De lessen kunnen zaterdags bij
r wedstrijdan van onze F- en F.jeugd in de praktijk worden gebracht. Een goed initiatief.

,EVER ZATERDAG 18 OKTOBER HET GELD OF DE LOTEN VAN DE GROTE KLUB AKTIE IN !!

^l
JEEN TRAINING OP WOEN§DAG 29 OKTOBER VOOR E- EN F-JEUGD.

p woensdagrm.iddug, 2f olÍob* oÍgalli.seert LENS in sarnenwerking met de geme€nte de finale lran het schoolvoetbaltoer-
roi. AI onze velden en kleedlokaleu ziju dan bezet Helaas is het dan we€r oiet mogelijk om te taineÍr met de E- en F-jeugd.
rij beloven iedereen dat dit voorlopig de laatste keer i5. ' 

.i

I

L

trHr(s)o-Cunsus oP LENs.
plmaandagavond 24 november o4ganisoert do KNVB e€n cursus Eerste Hulp BU Sport Ongelukken op LENS. Egn must
)or alle leiders van onzo jzugdelftallen. Er kau altijd immers wel iets gebeurel tijdens e€n vo€tbalwedstrijd. Een eerste goede

Bent u al lid van de'CLUB van 100? "deLENSREVUE". 9
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hulp, wetm wat je wel en uiet mag doen, is uitermate belangrijk. Deze cursus vm. een avond gaar hiuop
in. De kosten van dsze cursus @. 10,- per deeln€meÍ) woÍden door LENS betaald. Meer intercsse in deze

,,, .-1
.-. : t"til

matene dan rs e

zeer binnenkort ook een verrvolgcruslrs vooÍ spoÍt verzoÍgers van drie avonden. Opgeven voor beide cursussen bij Pau

v.d.Steen.

De fa.Brsun heft een actie yoor de "TralD met lrennb.....of win trssen etr brllen voor het helc tesm

Deruris. Meedoen loont altijd, omdat naast de 32 wimaars
naam en clublogo zullen kiijgen. Ook voor de clubs is het

ook nog eens 250 teqms WK balletr
de moeite waard, want russen lolt.

Door het beantwoorden va$ €okele

formulieren on
kans maken om te winnen.

B-jeugd uitgewerkt
vragenover het WK voetbal en Dsonis Bugkamp, maken jullie kans op €60 training m(

en sporttassan met eigen
etr 2l okt, zullen cen twe€ta

posters en deelname formuliErcn duidelijk

Succes, de Redactie

"Mystery-Supporters' van Braun een a.etal vo€tbalclubs bEzoeken en als de
zichtbaar zijn op gehangeq dan kijgt de voetbalclub direct 20 loderen 'WK ballen. Helaas hebben wíj rte weuug

tvógeq dus zijn ze verdeeld over de 4 B-elftallen. ProbeeÍ z€ gezamelijk in te vulleq zod* jullie eà godt

:nnílun

Zie poster en deelnameformulier in de kantine.

LEVER ZATERDAG 18 OKTOBER Hnr GELD OF DE LOTEN VéN,DE*GROTE KLUB AKTIE IN !!

Bent u al lid van de CLUB van 100? " deLENSREWE" 10
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Biiidankt
I

,<ior verschilleudo menseo €;Ir spoluiors is het mogelijk gcweest om-kledingErqies lg laten maken, Hiervoor willen virj SaaB
*Ë í"it-"tdàË;. 

-il f"ibijilt." ó wi. & Éoci.,_L"-eo en Inge v.à.Berg die daar v.ele,uren in hebben gestoker

t àà ncioetr 
"ii"drt 

wii in de-toeióms-bcroep kunnen Élijvben doei op mcdowerkers, rT ijwilligers an het bestuur.

Ë;;g;;f; d;i *; íË ffÈdà;-fr-ri uó pm At aór te ,etten, waar we natuurlijk-weer op de steun van de suPpoÍters

foot en klèin) reken€n.

' Bedankt namens de A-Selectie

GpBnuIx Vnl-,opN.

vezoekèn alle trainers om in de komende periode Èrytandig gret veld 3 om te gaan Natuurlijk is het heel

ervelend als . ,^,'.' ., -:.

r niet op het veld kan *orden gcdind. Als de eerste trainërGnkt hat het nog wel kan dan gaan de volgende
:ainers àubmatisih óok op velà 3 rainen. Dit kan nare gevglggn hebben vooi de tPing dig 9q v9ld,3 h_* -. ^
ompetitiewedstrijden moéten spelen. Een onbespeelbaar veld kan het gevolg zijn. Dit is ntet de bedoelrng' §taat

et u'gra ueiden aiget"urO Uij aËinÉàÈ van onJi omptex dan is het sle-chts óe§estaan gm.op d9 tr.ainingssEook te

ainen. Staat het Ëord er nieï maar'Ís h--et veld als gevblg van een latere regenbui toch slecht gebruik dan a.u.b. het

Ve

ezonde verstand.
i - r-J-

Kranaorunbrirg Al
HS Texas DHBAI

TIBS DI ,. ,

TAC'90 DI
SHV DI
LENS D4

het bestuuÍ.

D-elftallen
LENS DI

- i. r mNsoz
- l; LENSD3

Lakwa D6
A+lftallen
- LENSAI
- LENS A2

Uitslagen Jeugd-elftallen
è

{-i 0-3 .
l-6
8-2
l -3

4-4
24-0 . E-elftallen

, - \{esdandia EI
- :. - Westlmdia E2

t estlandia.E3

- Westlandia E4

' Westlandia E6

f,'.elftallen
LENS Fl 

. .,

. LENS F2 , ..

. LENSF3, .

. LENS F4
- LENS F5

- Westlandia E9 Onb.

LENS EI
LENS E2
LENS E3
LENS E4
LENS E5
LENS E6

8'3
9-5
3:.2
) -\
0-8

LENS Bl r
LENS B2
LENS 83 ,

Vredenburch B3

B-elftallen
. I.IVB 82
- RAVABI
. DUNOB2

LENS 84

'i lz
7 -2
9-0
2-r

Elinl:wiJk 12
HMSHCI
Vios C2
LENS C4
Velo C5

C-elftallen
LÈNS

- : LENS
. . LENS
- Quiok
. LENS

cl
C2
c3
Steps

C5

2 :,2
t -6
N.B.
s-1
2-t5

Westlandia FI
Westlandia F2
Westlandia F3

' 
Westlandia F5
Wesfandia M
Westlandia F8 LENS F6 0-

| -7
4-
3-
3-
4-

I
4
I

5

,EVER ZATERDAG 18 OKTOBER HET GELD OF DE IJOTEN VA}T DE GROTE KLUB AKIIE IN !!

Bent u al lid van de CLUB van 100? " deLENSREWE" il
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;-' ,DE.LENSREVUE

tweewekeliiks blad van de. voetbalvereniging
' 7leiaargang' nummer 7 " :.

' -. ': '.: 30 oktober 1997 .'..,

LENS

opgefidÍ
lE decmh{r 1920

TERR.EIN .n CLUBGpEOUW

Spqtcornplcx'EscsmpltEn l[
Henefllolaoí 600

rei,: (O70) 366 13 -t4 .,- . .. '

l.'.
!'r r

SFI(ö : ScniorÉÍ}, fdcl tng

Seoioren zondag / zall . j
w.J M. IlciJ'riÉ': icl.: (ozo; :16 eo t7 

- i

Regcntcsselarn 49 -
?562 cN Dcn HÀsg

tel.: (070) 363 54'18

ALGEMEEN SECRETARIAÀT

P.F. Crcns i. _

coNTRrBiirrE BET^LINc
Poíb€ÍIl : ]3.67 ll
Rabobook : I29.9.14,229

I

Scnnreq T.rcrdrg

iC, ÈlrÍ, tel.: 367 96 87

nKo: icugöfrléliíe.: .l . ... .,.
P,J.lvl v d §tcm, hl.: (070) 440 06 03

dc CII m rïí l0n

H- HoppeabrouNeÍs, trl.r (070) 325 07 89

,ENS 1'- RITSWIJK 1.

AKKO : Accànmoda tosommissie

WJ.M. IlciinÈí. t l.: (070) 346 96 87
'ir 

"
SPONSORT AKFN 

,

R.v.d. Ilock,lcl.: (0182) 52 13 53

IIrKooJ€n96, lef.: (070) 397 72 94

COORDII:ÍAIoR TECllNlsClÍF. ZAKËN

A. 's4Íave dijk tcl.: (070) 32170 33

:

BARKO tuÍc..nmissie

M Oemr,{t, tel.r (070) 329 88 ?9

ll. tÈn BeBq tel.: (070) 366 21 64

EKO r Gcgquflls§o$trti§li§
D. v: RijtholL'n, tel.: (070) 361 52 08

]ï^ÍÀíERS: ...', ',''.

zonög l'. s. velzerL lcl.: (015) 369 21 69

.t,. v. Rijn, tel.: (07u) 356 15 8l

znterdag A" dc t ct, lcl.: (079) 316 49 94

. van de redactie

RFI"\AC'I'IE

,W.J,v.d. Gee3t, tet.: 0659700082

VACATI,IRE: " ,, ,.

G.l.v.d.Kleii, tel.: 0174) 4l 8l 49

, .1''', i

samenstelling Bestuur

L
GEN.

D" 
^,",,ENE 

LEDENVERGADERING.
'p maandag 8 december wordt de algernene ledenvergadering op LENS
dhouden. Aanvane 20-00 uur. We verzoeken alle secretsrissen van
rrig seizoen om hin jaarverslag over het seizoen 1996/1997 uiterlijk op
november in te leveren bij de algemeen secretaris van LENS t.w: Fred

'|rens,

;.1

' 
Lcver uw kopij vóór zondlg 9 november in:

redactiebrieveob,us-clulrgeboitw'.
oÍ

wJ.v.d.Geesr, wlnkelstcde 92, 25{3 BS [}en Haag

SLUITINGSTÍJD WIJZGINGEN KOPIJ :

. . ,, .MAANDAG 10 NOVEMBER
rp' zondag 2 november'speek LENS t thuis legen het goed

cetballende Rijswijk. Dit is de enige ploeg dic de koploper en favoriet

oor de titel, Kranenburg, twee punten wist afte snoepen. LENS doet

et echter ook goed in r.le komperiiie eii bezet tot nu toe zetfs net als

ijswijk een plaaB in de subtop. Er.wordt hard gewutk1 6661 r,ENS lfen dat doet de supporteÍs gocd. Echt gaan voor eer goed resultaat

ebben we lqng gemist. Redenan. om zondag 2 november een goedo en aantrekkelijke pot voetbal te verwachten op LENS. We

enruachten dan ook heel veel toeschouwers om 14.00 uur op LENS. Heb je wat meer tijd kom dan al om 10.30 uur naar ons veld. LENS

speett dan imnrers,thqis tegàn en nàtuurlijk is,'er om 12. t.5 uur we€r een voorwedstrijd tussen LENS en Rijswijk

JVOORZITIER :

.J c.CoIÉ. ieLr (070) 394 19 74 -

SECRÈTARIS: \' l.- ' .

P.F,Grens, tcl.: (070) 363 5a l8

PETININGMEESTER :

. G.J.v,d.Kloij, rcl.i (0174)41 81 49

LID (V ICE-VOORZITTER)

W.J.I\{ HeijnÈn. tcl.: (070) 346 96 trl

LlD: - :l

P.J.M.!.d.SleeÍ, El,: (0701440 06 03

LID : .'

À's-CÍlrEndijk !,olr: (070) 123 70 33

Bent u al.lid van de.CLUB van 100? " deLENSREWE" I



Echt druk was licr Éier maar gelukkig hadden de
aaarvezigen goede ideeen waarmee we de ko-
mende twee maanden hard aan de slry'kunnen
gaan. WanÍ nog steeds zijn wij op zoek naar een
voorzitter, een penningmeeste( een bestuurslid,
bar medewerkerg sekoleden etc. etc. Ook dc
LENSers die er niel waren vragen wij om mee te
denken wie eventueel een vacature kan verwllen,
Iedere tip is welkom en ook mersen van buiten
LENS zijn voor ons zeer zeker bespreekbaar.
Geef serieuze kandidaten ofjezelf door aan een
van de bestuursleden. Dit scheelt ons veel kost-
bare tijd. Wlje meer info meld je dan ook bi1' het
besÍuur. AIle functies op LENS ziin beschreven
en ook is €r een tijdsindicatie s.fgegeven- Wat
duidetijk was op de kaderavond was dat allc
aanwezigen hel er over eens zjjn dat het kader-
probleem een pÍobleem is voor alle LENSers en
niet alleen voor een klein select groepje leden.
Echt het is twee voor twsalf Aan de slag
allemaal.

DE I(RDCNOVOND.

K()NIMUIIEBETAIING.

Het Bestuur

ÀOYE]EÍI!C

o}ii'"ià.g''re ';r;.beii.,r!ra i.sÀ. ae-xNve;p LENS;en i€heidsrechterscui,-
sus gehouden, Naast enk€le ouders had zich veel jzugd had hiervoor aangemeld.
Dc ochtend werd besteed aaÍ de.theorie welke,'nÉ ik hoordg door de docent op
een zeeÍ prettige en soms huinoristiÀche wijze werd gegewn. Nu was het de beirn
aan de kandidaat-scheidsrechters zelf om te bewijzen wat zij hadden opgestoken
van dit theoretische gedeelte. In eèn sckiftelijk examen moesten zij 2l wagen
beantwoordeq welke na later bleck eeÍl aÀntal 'geniepige' insti*eÍs bevatte. Wat
te denken van dc vraag ofcr bij de E-pupillen geflotcn dient 1e worden vöoi
buitenspcl. Weti u het-aritwoord? Vraàg'ha miaÍ eens na en wedde dat u een ""'
verkeerd antwoord geeft !

. Na dit examen was het tijd om de inwendige mens te lersterken rnet goed belegde
boterhammen. I{elaas vond deze maaltijd niet m'n afuek. Dit was wel te
verklaren daar de kandidaten zich ook nog eens mo€sten bewijzen tijdens een' praktijkgedeelte waaraan de middag weÍd besteed. Onder toeziend oog van de
KNvB-mensen werd er risar beste kunnen gefloten dat het een lieve lust was,

We verzoeken de leden die nog geen kontributie
hebben baaald over'dit seizoen om nu direkt de
kontributie over te maken op giro 336711 t.n.v.
penningrneester LENS te Berkel en Rodenrijs.
Naruurlijk ontvangen wij het lielsr de hele kon-
tributie in een keer.

Eindelijk rvas het zóver. De exaÉencommissie trok zich terug orn te beraadslagen
en met bleke bekkies werd gewacht op de uitslag. Men werd binnengeroepen en.
tot opluchting van iedereen werd medegedeeld dat een ieder geslaagd was vooÍ
deze orsus en zich vanaf dat moment oflicieel §CEEIDSRECETER .
PUPILLEN mag noemen.
De zenuwen waren opeéns veidrvenen en zo ook (in een record l!J'd) het Íestant
van de drie schalen brood. Terecht lrots,net een oorkonde en een badge voor op
het tenue op zak ging een ieder dik tevreder naar hu;s

Een geslaagde
Kl,I\18.

dag derhalve en weer een prima initiatiefvan LENS i.s.m. de

ISPY.

ËíND€R-
BINGO.

"l
1_,...
l

t€Nt

Op woensdagmiddag 15 olÍober was

de kinderbingo. Er Èaren 6 ronde's van
50 cent. De prljzen waren niet mis-.
Teveel om op.te noemen. Wilma Guer: J r'- -t:."'
rero draaiden deze bingo. Dat was
perfect, want als zij eetl fout maakte,
werd ze door alle anwezige veÍbeteÍd.
Dc opkomst was goed, de zaal zat bijna
rol. We'arllen deze biirgo middag dus nogr4aals overdoerr.

Op zatèrdag 8 nd,v-eiriber hebben'we weer eeri bingo, maar dan
voor de Senioren en de A- en B- jeugd. Er zullen hier ook.6
rondet geipeeld worden plus een §UpOfrODd€. 

-»e'prijs 
van 

,

deze rondes zijn I gulden per ronde. (Behalve de supenonde)

vrijdag 28 novemher is erbij LENS weer tet Sintefklaa-
§fee§t voor onze F-jeugd. Sinterklaas bàfl ons gewaagd om een .
kleurwedstrijd t€ houden. Dus krijgen jullie binnenkort een
klarrplaat. Meer nieuws hierover rolgt nog.

EKO

VERLOREII
, EeÉ'vanl onze trainers is zijn sleutelbos od LENS vedoren op een

woensdagavond. Hij kaÍ nu Ífet óeer bij zijn trainingsballen en hern'' rest niets arideÍs dari lopen met zijn groep. DiaÍ gaat de lol echt snel
. van if We oh wie heeft de2e bos 'gevonden ?? Gaame terug

bezorgen bij Paul v d.§teen.

aÍlrtpak

Computercent_rum

Fotokopieservice

Nu oo!r: CAI{ON dgitele fotokopie
. . in kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CIll Den Haag
Tel. (070)3590707 Fax (070)329s16S .

IJ

Irlin Í e,I yart;lcc npI ro-gicoD
:s.l b vtr utie- i11rr ing

r-rl. ;r'_tlr.iíi:riÍ.1:,5t' ':t,:r iiJ,-.:,íj.,,.1.,1;r,,ilÍi,,,..11:r i-l-

Bent u al lid van de CLUB van I00? r: l'deI"ENSREWE',- 2 .



Voor telefoonnummers: zie de colofon op psg. I

'i:iïrt:'1,'r...''

Senioren ZAAL

WEDSTRIIDP$OGRAMMA
um tijd wedstriid klarse sD.hel 'schcidsrecbtei

loY.
10v.
'lov.

10v.
'lov.

rov.
10v.

tov.
10v,

10v.

10v,

22.00
21.00
19.00
19.00
21.00
21.00
22.40
2t.00
20.00
20.00
20.00
21.00

OSC I
RKDEO 5

Cymnova 4
LENS 1

LENS 2
LENS 3
LENS I
LENS 3
sEv 3

GSCESDO 1 .
LENS 2
LENS 3,

LENS r 08967
LENS 3 10476
LENS 2 10484
Real tL l 08973
Westlandia 3 10492
DVO 3 10488

soA I 08977

Gymnova 4 10633
LENS 2 10504
LENS, r . ; 0898ó
Noordzee 3 . .10520
Westlandia 3 10516

adYlfÍ!ndë

Oveóosch."': ,

'Noótdorp " 
,

. Overbosch ' -

Oranjeplein
Oranjeplein
Ockenburch
Oranjeplein
Loosduinen

- Kastelenring
-'-Orai{eplein' "t

Oranjeplein
Ockenburg

R.v.d.Zee
NN :í.
NN ,.
H.Gillet
L.Mahdauie
NN
J.Ton
NN
J.Vcrhoek
A.Veensua
J.Ras

NN10v

suDMErlER ZONWERING
Thomsonlaan 85 DEN HÀAG td.t 362 Ul9O

!l

,,fu
,ï,

a

iJt "'I..:' . r,. .,

TSLAG(EN):

II ''..'..''-.
I

I
I
i
L

1m tijd 'Íhuis
t
I'rov. 14.30 'LENS I'í-rov. 14,00 , HDV I
I

ging wn de leneínet :

zateÍdag I l, l8 & 25 oktober

LENS I
Te Werve
Remo I

uit

HPSV I
LENS I

Jai lIanuman
LENS I
LENS I

wienschappelijk
l-4
4- l
2-2 {

WEDSTRIJDPROGRAMMA
w-nr. veld scheid rechter

A.v.d.Berg
R.v.d.VIiet

19942
1994 5

HDV Zuiderpark P.Drooglever Fgrtuynw€g lÍ Tel 070 -.388 74.23 . , ..; , .r, ,

I

Bent u al lid van de CLUB van 100? . " deLENSREVUE" 3
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l

VERZAMELTIJDËN WEDSTNJDEN rhuis : I uurvooraanvang

./gË AFBELLEN
Trainer
b.g.g'

J,Eam

teL

tel.

tel.

: (079) 316 49 94

: 06 - 5ll 96 EEI

: (0101361 96 87

BIJ AFKEIJRING: VERZAMEIJN 13,00 UUR OP LENS.

Senioren ZONDAG
.i ,h,ë,

WEDSTRIIDPROGRAMMA
uit veld

i

datum tijd
zofldag 02 novemberr:

. 14.00

10.30

10.30

, t: ro
Lf,NS 2 vrij.

: Rijsujk I
: . v'RU
- Quick 6
- . Quick 7
-. Oranje Blauw 6

1{: j _ .

thuis w:nr.

42946

. icheidsrechtei, ' '

J.v.d.Mark

K.Groenewald

LENS t
LENS 2
LENS 3
LENS 4

LENS 6

37102
3E 159
4 t018

NN
N'}I

.|

+,.
t,,.

'.1 
|

t

:"..,l

zondag 09 noveÍnber

i 14.00 ol.ÍvEo 1

. 11.30 Quintes 2 :.
14.00 rIDv 2: - 10.30 LENS 4
1a.00 Quick 9

Ligging van de terreinen :

, ; __.i , r.

Groene Wijdte Pijnacker
Leeuwerik Kwintsheul

. ' r ': Zuiderpdrk: "'.

De Sav,Lohmanlaan

. P.Àvan Veen
'H-van Belklm

. J.Prönk'. '.
.NN.NN 

i

tel.015 - 369 21 4l
tel. 0174 - 41.81.49
tel, 070 - 388.74 23

tel. 070 - ?2?.2?.??

- LENS1 
"j: terus z, '.- LENS 3

- Triomph 2
- LENS 6

OLI\,'EO

Quintus
HDV
Quick 

'

42951
34878
37108
38163
41024

Traini niet electeerden : Elke donderda 88nV 20.45 uur.

CONTACTPERSONEN ïy.J.M. Heijnen
G.J.van der Kleij

Wcdstrijddag: B.Yierliog

AFBELLEN

I,ENS 3: . als bèkend , "

E Eoppèubrouwen
J.Muns

2e alqehels aÍkeuÍing
I4.OO RKAW I
-I I,3O RKAW 2

tel,:
tel,:
lel,:

(070) 346 l0 88
(0u4) 41 81 49
06-551351 60

1qÈ

sema 06 - 59 5t t9 54

t€1.: (070) 325 07 89
rd.3 (070) 397 54 59

"LENS4r
LENS 6 :

§chaduwprogramma v.v. LENS seizoen 97198
le al8ehele aÍkeuring

14.00 wM I - LENS I
11.30 . wtvÍ 2 LENS 2

LENS.I
LENS 2

Bent u al lid van de CLUB van 100? - " de LENSREWE" 4
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.1,,; n'

JIISLAG(EIO':.' tptttLtglg oktoher

I ' ' ' '!r
icheveningen 1 - LENS I
»intus 2 LENS 2

ipsvw z LENS 3

rdYcÍrEídr i

t

.qí í. ,i, "

. WITïE KRUIS b.u
KobattrUaaf 28 !''

2l{4EY DonHaag ' '.
TeleÍoon: O7O-327 _12 

2l '

. 6araoeÀJ.enderflB,U.'1i' ;'Koballglàat26 2544 EV Den Haag

1 - 1.. ,.:,

0- l
,,?

adveneíth

i:l

r&inilÉllÉ/de
ttft€ntie fuffi
Zrnír;c(nl27 \

2544 ÉC Dcn Hà
Icl.: O7G36óf l3{
f.x.: o7o-ió75r93

Zodarmmr
Td.: 079-3ó lo23l

LENS I

LENS 2

LENS ]
LENS 4

LENS 6

UITSLAG(EN) z z,ondag 26 oktohet

REMO I
Scheveningen 2
VELO 8

GDSVW 6
nxnw to

l-l
(-)
4-l
t-5
5-3

VERLOTING le DINERBON . . ., . ,' '
RESTAURANT GRAND WILLIAM,

r..lJ

Op zondag 2 november zal tijdens de ruit van de Éomö;titiewedstÍijd r 'FNS I -
nijswijt iae eerste dinerborl ter beschikking gesteld door restàurant GRAND

víu-reU in r.iArchendàm, verloot worden onder de iponsors van LENS Al'
De winnaar kijg persoonlijk bericht van traiuer Peter Klomp. Mochten er nog

mensen zijn die àok kpns willen maken op zo'n dinerbon dan mocten zij sponsor ' ,

worden vaa LENS À1. Er worden dit seizoen nog vier dinerbrinnen verloot'

Aanmelden bij Peter Klomp of Marcel Apontoweil. ' 
,

K()MRIBUÏIIBIÏAIING.

t/

I

ALGEMEEN CONTACTPERSOON'en hoofdleider A, B en C jeugd:

Paul van den Steer; Chopirstraat 103, 2551 SV Den Haag tel' (070) 440 06 03

Hoofdleider D-jeugd:
', ]

II
1..

Hoofdleider E-jeugd

-J..

Hans van ruJthoven .'':.
telefoon (070) 361 52 08 '

Leo Straub

telefoon (070) 367 01 2l

" r, .l

Hoofdleider F-jeugd Ruud van Herp

telèfoon (070) 367 98 58

b.g.g. . Oe sr +e 4O sO

t

' Bent u al lid van de CLUB van 100? , ."deLENSREVUE". 5

'a
i_

'!L':'

i

'. lVe verzoeken de leden die 198 .8een
kontributie hebben betaald over dit seizocn
om nu direlit de konlributie over te maken
oo siro 33ó7ll t.n.v. pendngÍneesteÍ

L'ENï te Berkel en Rodenrijs Natuurlijk
ontvangen wij het liefst de hele kontributie
in een keer.

.l

. llet Bestuur



AÍbellen voor de wedstriiden: zo snel mogeli3ï eu uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en 19.00 uur

: bij de desbetreffende h-oofdleitler. In uiterste nnod'op de dag van de wedstrijd vii
de LENS telefoon.(070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur en doordeweeks

rt. :. ., ,. .

t.i +!5 minutei v'oor aatrvang van de training, alleen op LENS, telefoon (070) 366 13.14lftrcllen traiqingi..
Vragen / Problemèn:

Afgekeurd of niet ?

bel in eerste instantie de hoofdlader op!!

bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENs-aÍkeuringslijn (070) 367 05 2

WEDSTRITDPROGRAMMA
({tijds} wijzigingen voorbehouden)

elftal datum aanvapg tegenstander u itlthriis veld/terrcin sam:k LENS

Vrederu itl aànvr ..

Madesteijn
Daal en Bergselaan
v1
BorhenNaaldwijk
Gem.Sportp4rk . ,.

v3
V3
Madesteijn
V3
v3
Rottptdam . , ..yl 

:

Vrederusllaan -
VI
SavornL ohmanlaaa
v3

I J.v.Beerstraatv?I ' :

Dedemsvaamweg ..'vlvÍ,
HoutnislivÈg ' ''

12.30 (qulo) .

13.3 0' 
13.45 (GDA)
l3.ls (I{BS)
I 1.30 "..-. rr'" 12.45 (quto) ..

^.- 12.45 (auto)

, - .: '.li
AI

^z
ts1

B2

B3

B4

Ct

c2

C3

C4

C5

DI

D2

D3

I nov
8 nov
I nov
8 nov
I nov
8 nov
'I nuv
8 nov
1 nov
8 nov
I nov
8.nov
I nov
8 nov
I nov
8 nov
I nov
8 iov
I nov
8 nov
I aov
I nov
1 nriv
8 nov
I nov
8 nov
I nov
2 nov.
8 nov
I nov
8 nov
I riov
8 nov
I nov
E nov
I nov
8 nov
1. nov
I nov
I nov
8 nov
I nov
E nov
I nov
8 nov
I nov
8 nov

t4.00
14.30
14.30
t4.00
12,30

14.30
. 14.r5

r4.30
r4.30
r4.30
13.00

. 13.00

. -12.00.
I 1.15
't2.00

09.30
12.00
I1.00

' t2.45
, 14.i0

09.30
13.00'" 
09.30
09.00
11.00
I 1.00
09.30
t2.15
10.00
10.00

.09.30
09.30
09.30
ll.00
I r.00
r 3.00
I 1.15

l'1.15
. ,l t.l5

13.00

09.45
13.00
l3.00
09.30
08.45
09.00
09.30

HMSH Al . uit
GDA Al " ., ,,thuis

GDA A3. .uir
HBS A2 uit
LyÍa 81 . , tluis ,

Westlandia Bl .' .uit.
's-Gravenzande SV Bl uit
Rijswijk B I thuis
PEC Den Haag Bl ' thuis
GDA 82 uit
Tonegido 84 thuis
LyÍaB? thuis

' Feijenoord AV Cl uit
HFC ADO Den Haag Cl thuis
HMSH CI , : ïit .,

Laakkwanier C2 thuis

Quick C3 . uit ,-

r{Bs c3 rhuis
Laakkwanier C4 

' . uit '
Quiok C6 .' . thuis-'
VCS C4 , , uit
'-Gravenzande SV C4 thuis'
DUNo Dl rhïis
Scheveningen Dl uil
Quick D3 thuis
GD[D2 uit
's-Gravenzande SV D4 thuis
Rijswijk Dl thuis

Quick Steps D3 . . uit
GDS/VVP D3 uit :

Scheveningen D4 thuis
GDSA/VP El -. . . 'rhuis

BMT El rhuis

Zoeterr,neeÍE? -. r. uit.
RKAW ES , uit
ODB E2 "l . '' uit i'
GDS/WP E2 ,thui§

Quick Steps E4 1f ,,t í.. thuis
VCS E3 thuis

' 
Scheveningen E3 tlruis

Quick E6 uit
RAVA E3 uit

Quick E9 thuis
RVC Il .- thuis

Quick Fl uit
VIOS Fl .. uir
Quick Steps 12 thuis

,

I3.45
14.00

13.30 (auto)
12.30
12.30
10.00 (auto)
10.00 '

'*j .' ', I1.00 (iuno)

I,

Madesteijn
v3
YI
Nrjkerklaan
ErasmustjVeg--

v3.
Y2 ",'y2
Rokkeveen/Zlmeer .
Kastelenring/L'dam
AIbardastraat
v2
Y2 .-. ."v2,..,
v2' ". ..1
Savorninlohinar aan

Hourwijk .,. .

Y2 r. . .

Savorninlohmanlaan
Melis Stokelaan
Y2

08.45 (auto)
I 1.00 (auto)
10.15 L',

1 1.30 (auto)

'.. l4.oo ," 08.30' . .

12.00 r .'
' 08.45 "

08.00 (auto)
10.15 .

t 0.00 (auito)

09.00 (vr)
I 1.45 (vr)
09.00 (auto)
09.00 (auto)

. 09.00 . '.'

.09.00
0s.00 '

_ 09.45 (auto)
09.45 (auto)

- 12.00 (auto) .

10.45

- 10.45

I0.rt5'
t2.30
08.45 (auto)
12.00.(auto)
12.30
09.00
07.45 (auto)
08.15
09.00

V3

D4 *

El -

EZ

E3

E4

E5

E6

FI

F2

' Bent u al lid Van de CLUB van 100? r I ,"deLENSREVUEU 6
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3

4

5

5

tinou ,-, tO.:O

. 
.s növ; -'.'09.00 :

,,1 növ t4 30
8 nov 10.0e

'lnov: ll,l:;
8 nov . 10.00 _.
I ngy l1-(r0 ,.

, Enov. 10.)0. ,

, .Duinoord Fl .-: E

.l Laakkwartier F3 .j. r . 
j

Blauw Zwart F4
. Voorburg Fl

'' HWF4 ., ,rj. r.
mvFl

,' RKAW F7
. Wesllandia F8

"09.00 (atrto) ' '!
12.30

-09,00 (altd)

M.v.d.Voort met
J.Bruystens met
N.Vcraar mct
N.Muns met
M.de Jong met

Zuiderpark
v2
xoge aom;r/Naaldwij k 

,

' , r 'ir.);t :: ,

'.",' -lt:/'ts'-'i,
, 3: .. -'..' 

j

thuis

uiti"
thuis
uit
thuis ..
uit

Yz l4oo
J.v.Beersstraa!, .- - , .:-. .98.09 (auto)

VZ;.,:.. ,;. f, i..'r.i .r'i4.00 (rr) .

Pr,Bemardlaan/Vbrg . 1.- Ö9-00(auto)-.. 
10.45

r thuis
uit

Bespreklng me'r de spelers van LENS C5

ragen / opms rdingetr ???B€t dan 'g-avonds nB 19.00 uur naar de hoofdleider!!!
Í), i.:: .1. i

E VOLGENI,E LEN$REVUE VERSCIIIJNT PAS OP T3 NOVEMBER A.S.
't-

:es o nderstaande kopy eens goed door !!!

mwezig na',1sn5 de jeugdkommissie op:
zsterdag /0I november F.GÍens, P.v.d.Sieen en B.Vierling
zaterdag 08 novembeÍ J.Muns, P.v.d.Steen en B.Vierling

EVEP. ZATERDAG ALLE SPULLEN (LOTEN EN/OF GELD) vAN DE GRoTE KLUB ÀK.TIE IN OP LENS !!!
,.:. _ ...' :_i -'

, opstellingen als bekend met uitzonderitrg van: Ziekeuboeg ieugd:-

o LENS C5 zondeÍ J.Burgnans

o LENS D4 zonder J.Oosterveer

o LENS E5' ., met D.v.Gls en O.Lopes

o LENS E6 ' 'met A.Rringoe ' i' r 'r.' '

zonder S.de Haan en R.Sookhoo
I

inet l{.Cetiriel , ,';
' j zondér M.v.Herp

. met KDayan.

met S.Kumar

'J
ff. Faik (F3) is geblesseerd geÍaakt asn

ziin arm, R. Sookhoo (F2) heeft zijn arm

gébrokcn. Wij rvensen beide spelers een

spoedig herstel toe en hopen beiden rvecr

snel oD LENS le zicn.

ttàmens te hootUleiciér, leiders' ouders

en spelerívan de l-klaise,

t"'( . i

o LENS F2

o LENS F4..

oILEN§ F5,.

, -, rl
. . ' Robbert Vergeer van LENS Cl is. afgelo-

p"n n'eék gebeten door eqn'hbnd Voet'

balleà is er voor hilm wellicht (??) even

.. niet mc.eÍ bii. Hoe het met de hond is vergaan is ons echt niet bekend'
' ' Ji.my Burg,runs van LENS C5 hecft zijn pink geöroken, Ds"t.betekent

een paar wóken gips en dan magje helàas niet votjtballeri Daf is balen'o LENS F6

r)
2\
3)
4)
,

150

85

79
57
39

loten
loten
loten
loten
loten

Het.verzoek om alles z.s.m. in tè leverén bÍacht obs tot op heden een bedrag .

van Fl. 3500,- op. Dit betekent dat nog 3ó0 loten bij spelers zijn om te woÍden 
"

verkocht. Nogmaals een dringend. beroep-aan deiè spelers om het geld 
-of 

de 
-

niet vetkochte loten a.s. zaterds& I november, op LENS in te leveÍen- Wij

Lïnnen echt alle loten hrijt via anderc jeugdspelers. De tussenstand tot nu toe
ts:';... .; ' ,.

6) G.Charnman met

7) M.Vissers met

8) TAyyadi met
9) V.Berberoglu met
10) D.Tsnois '.. met

35
3t
30
28

24

lotelr
loten
loten
loten
lotar

i
I

De beste vier verkopers vatr LENS krijgen resp. FI. 15O=' 75,=, 50,= sn !§,=
l

LEVER ZATER-DAC ALLE SPULLEN (LOTEN EN/oF GELD) VAN DE GROTE I(LUBAKTIE IN OP LENS !!

Bent u al lid van de CLUB van 100? "deLENSREVUE" 7
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SprmgGELWEDsrRr"ID.
Dit jasÍ proberen we weeÍ mee te doen met onze jeugd aan de 

.

spelregelwedstrijden van de KNVB. Hans van Rijthoven gaat dit

- coordineren. Jongens die zin hebben om serieus hieraan meè te
doen kurrnen zich bij Hans opgeveo. Er zal best wat moeten

worden geleerd want als je mee doet uil je natuurlijk niet'
afgaan. Wie wect haal je de finale wel- In ieder geval leer je de

spelregels beter kennen en wie weet kanje dan wellicht.eens wat
wedstrijden bij LENS gaan fluiten. Ook dit coordineert Hans.

l1 '

§CHEIDSRECHTERSCURSUS.
-.' .i _ .

t, '
Op donderdag 16 ohober deden l5 LENsers, waaronder veel A-
en B-klassers, mee aan de scheidsrechteÍscuÍsus van de KNVB
die op LENS werd gehouden. Eerst theorie en een heus exsmeí.

Na de lunch de praltijk met de jorgste jeugd van LENS. Dit
ging goed en iedereen slaagde.en kreeg naast een pupillensc-

heidsrechtenbadge ook een diploma. Gefeliciteerd ! Nu wel

regelmatig op isNs blijven iluiten hoor en hatuurlijk ook

meedoen aan de bovengenoemde spelregelwedstrijd

EHB(§)Gflln§qs

r.a'r.Ir'.. .'r! ' ...". i ,t\

\OP

I,EN§;
I

bctr d aa'ltnrtlcl.í- at lottilizdnkte*
.l.\

KOI{TMUÏIEBITAIIIIG.

Itrs r; , ( hriÉi'\l'n(Í.'\ iruckrrrric''. trkÍu«n, ËntÈl!'D0cn. vÉilinf,k!ÍtiÈr
.n *. ,n..-.],i,,t",rn.un rcli*,rtku'r«jcs kunrir hii rmt tetcchc

1' _ ,;.. - 
"\ 

:

MaaJ liefst 17 leiders'doen mee aan de Eerste Hulp '

Bij Sport Ongelukken'cursus die op 24 november

oó f-ÈNS wordt gegeven door de KNVB' Dit 'is
een goede zaak want natuurlijk kan er altijd ieÈ

' geberren bij een sportwedstrijd Een ertste goede\

analyse is dan heel belangrijk. Meer nieuws volgt '

z.s.m.

We verzoeken de leden die nog geen

kontributie hebben betsald over dil seizoen
om nu direkt de kontributie over te maken
oo ciro 33671 I i.n,v. penningmcester
LENB te Berket en Roderirijs. Natuurlijk
ontvangen wij ha liefst de hele kontributie
in een keer. .. :.t

-,{. i j"i: ' .-:- ,r' \
.DranÀrJrhrr .DÍd;-rr,"rii: D",2d,,"!k^,Àr

, Tn tnv,rys[ e wnsoiirniryrewsr.'
Op maandag 17 november a:s: orgianiseert de jeugdkomlnrissie een tÍainerJleidersbi--
jernkomst voor alle leiders van Al y'm D4. De aanvang is om 20.00 uur en we,gaan door
tot'ongevebr 2l,30 uur. Het siiïeekt voor zich dat wij alle trainers en leiders verwachten.
AJbellen svp bij Paul v.d.Steen als je niet kan

De trainerVleidersbi.jeenkomst voorEl ím F6ii tot nader order uiigesteld. Meer nieuws
volst z.s.m. via de hoofdleiders ' :

. r :. ''
Het Bestuur

YERLOTING, 1e DINERBON
RESTAURANT GRAND WILLIAM.

"i'.. . .';' i,, ,"

Op zondag 2 november zal tijiens de rust van de kompetitiewedstrijd LENS I -'niltwijk f de eersie dinerbon, tàr beschikhng gesteld

dooÍ restaurant GRAND WILLIAM in LeídschendanL verloot woÍden onder de sponsors van LENS A1. De winnaar kijgt persoonlík
bericht van trainer Peter Klomp. Mochten er íog mersen zijn die ook kans willen moken op zo'n dinerbon dan moeten zíj sponsor

worden van LENS À1. Er worden dit seizoen nog vier dineröonnen verloot. Aanmelden bij Peter Klomp ofMarcel Aponroweil.

Bent u al lid van de CLUB van 100?

. i ..,

"deLENSREVUE" 8
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.i, ..'. .;1 .",1.1-

UISLAGEN 18 oktober UITSLAGEN 25 oktober

1,
LENS 3-2

t-12
9-1
2-3

".6-r
9-l
7-2

9-4
5-2
2-3

4-9
0-5
?-7 ,
2-2
l-3
n.b,

I-3
6-1
2-7
3-2
3-5
23-0
0- r0

LENS FI
VCS F2
LENS E3

JAC F2
Duinoord Fl
LENS F6

3-E'
14-0
l:3
5:3
6-4
5-0
o'- ll
I -2
t-6
1-''
15 - 0
0-2
3 -7
t0 - 4
r- l
l-4
9-2
0-2
l0 - 2
4-l
5-t
l -3
t -2
14 -9
2-6
t3 -7
7-t'

LENS 42
LENS BI
RKAW B?
LENS B3
HVV 83
LENS CI
RKAW C2
RKÀW C3

RKAW C4
LENS C5
LENS DI .

LENS D2
RKAWD3
RKAVV D4
Velo EI
Velo E2
Velo E3

LENS E4
Velo Ej

, Velo E6
. LENS FI

LENS F2
LENS F3

LENS F4

.Dnoord F2
LENS F6

Quintus Al
RKAW A2
RKAW BI
LENS B2
Vclo 83
LENS B4
RKAVV CI
LENS C2
LENS C3

LENS C4
Schw C3 . ,

Velo Dl
RKÀvvD2
LENS D3
LENS D4
LENS EI
LENS E2
LENS E3

RKAW E6
LENS E5
LENS E6
Velo Fl
Velo F2
Velo F5
Velo F6 '

LBNS F5

wIKF2

LENS AI
, LENS A2

Vitesse Delft
!, LENS B2
'LENSB3'

RAS BI
, LENS CI ,

Graaf W.II VAC CI
LENS C3

LENS C4

. LENS.CS ',-, 
GDAD1
WIKDl
Arch/Omas
LENS D4
GDA EI

,,LENSE2 1 .

LENS E3

Quick E5

Quick Steps E5
LENS E6
IIBS FI
LENS F2

.Cromvliet Fl .. ,

LENS F4 . I. 
LENS F5 '.

RVC F6

Velo Al
Laakkwartier A2 .-

_LENS B',t ... .., .

Vios Bl
H.v.Holland
LENS 84
FCUtrecht Cl
LENS C2

Quick Steps C2

fuch/Ornas C2

RKDEO C3
LENS DI
LENS D2
LENS D3

Quick D6
LENS EI
BÍauw ZwaÍt E2

Die Haghe E2
LENS E4
LENS E5 ;" ".o

L*k**i.t E?.' ,'", ,'

AI
/,

I

5-t
5-2

Lrws oz'cl*rnruoGE iwienas,h,) 12:o '

Ecn internationale ontmoeting vond zondagmiddag 26 oktober op
LENS plaats. De verwachtingen waren hoog gcspannen- Het werd
een spoíieve wedstrijd waarbij beide clubs aan elkaar waren

- gewaagd. Ondanks de goede verdediging vaa het Engelse Cambridge ... ,
stond het al na de eerste helft 6-0. Ondanks de enthousiasle'"r
aann:oedigingen vàn de Engelse ouders sloeg de moeheid toe bij het

Engelse team en kwarn het lot een eindstànd van l2-0. Voor D2
scoorden: Gregory, Achmed, Toni, Jerkin, Khalid en Domingos-

w

é

ar:
VERSLAGEN

Leiderítraineríouders wij de "redactie" willen weer probercn om jeugdverslagen in de LENSREWE te plaatseq mits deze aan enkele

voorwaarden voldoen en er plaats is. De verslagen mogor NIET langer zijn dan l0 regelq alles wat echt te lang is za I dus niet gePlaatst

worden. Alleen de verslagen van de eerste speeldag zullen vdii plaatsen, mits deze bij de redactie binnen voor de dondodag daarop.

Laat uw creativiteit erop los en schrijf eens wat.
It.

LEVER ZATERDAG ÀLLE SPULLEN (LOTEN EN/OF'GELD) VAN DE GROTE KLUB AKTIE IN OP LENS

I Bent u al lid van de CLUB van 100? ''"deLENSRXVUE" I

I

I

I



T.aterdag*8 november

voor volwassenen alsme
de LENS A/B-ieugd

SCHITTERENDE PRIJZEN

* koffiezetapparaat*
*

D

*a * friteuse *mxer

*kleuren TV*
l

obanden**videorecorder* *vide

* Ievenmiddelenmanden rÉ ' *waardèb {onnen

LENS

f
I
I

I
I

I
I
I
I
I

L

iyt de pauze o€tt super LOTERIJ

deze bingO is mede mogeliik gemaakt door:

FREE KICK SPORT c-I000
VOOR AL UW SPORTKLEDING LEVENSMIDDELEN

SIEMENS

TELECONTMUNICATIE

AANVANG: 20.00 uur CLUBGEBOUW OPEN: 19.00 uu

SPORTCOMPLEX'ESCAMP I' Hengelolaan

li



DE LENSREVUE
-'_ i -

tweewekelijks blad, van de voetbalvereniging tE\rS
71e iaargang, nummer I

' : ,, -- ^--^--- L -- A irt.,
opgEÍlcE

r8 dttroba f920

TERRETN en CLIIEGEBOITW
Sgirtcoroplcx "Escarnptaao l'
llargclolaan 600 '
tel.: (070) 366 13 la

., .' ','.i.-'
sÈKo : s!íioreÍt. fdEling

Scoiorcn zondag / zaal
W.J.Nt HcijncÍ. rel.: (070) 346 l0 88
G.J,vd.lqeij, tEl.:,(01?4) 4l 8l 49'

--t
Seniotu zntcrds8
J.C. Hsl4 tè1,: 367 96 87

JUKo ' jeugdx Íidctinq
PJ.Ní v.d, Steèr, l4l.: (070) ,140 06 03

dc CI.UB r'1"n'I00 - I

H HopprrrbÍou$qrs, lel.: (070) 325 O? 89

CONTRIBI.ITIE BETAIINC
PostbEnk : 33.67.11

Rxbobank : 129.924,229

RENACTIF,
W.I v,d. Gcesl, sqEE 06-59700082
M. v Ooí
H. v.d, SÍrutr '- .

M.Sdlild

^kI(O 
: Àc.{Drrddàliccí1tr1Íhissic

W.J.M. HrijDco, tel.: (070) 346 l0 8E

spoNsoRzÀxEN
Rv.d. HocL,lal-: (0182) 52 13 53
llKooltoga, tel.: (070) 397 72 94

COÖRDNÀTOR TI':CI{MSCI{E ZAKEN
A. 's-GElrndijk rel: (070) 323 70 31

BARKO : Eantrmoi<ric
M. O6Ded, icl.: (070) 329 88 79
lI ten B€Í8e, tel: (070) 36 2l U

EKO : Fltncmentenoommissio
D. v. Rijtho\Ed, tel-: (070) 361 52 08

TRAÍNFRS :

zoDdrg P. v. VelzcÍr,lcl,: (0lS) 369 21 69
L. r,. Rijn, lcl.: (0?0) 356'15 81

aterdÀ. g À dE Ket, l,el.: (079) 316 49 94

;

LENSI-DHL1.

LINGEN

D e n rcotwnvp LEDE N vE RGÀDERTNG
l:

Op maaadag E decrmber wordt de a.lgemene ledenvergadering op
LENS gehoudur. Alrvang 20.00 uur:,We verzoeken alle secretaris-
sen van vorig seízoen om huojaarverslag over het seizoen 199611997
z.s.m, in te leveren bij de algemeen secretaris vqn LENS t.w: Fred
GÍens. Het streven is het om alle bcnodigde stukken vanaf maandag
24 november op LENS klaar te hebben liggefl voor alle belangsrel-
lenden

0p zondag 16 november speelt LENS 1 thuis tegen DHL. Een pot
lie gewonnen moet en kan worden. De aftrap is om l4.OO uur en
utuurlijk is er ook weer een voorwedstrijd. LENS C5 speolr om
t2.00 uur tegen DHL C2. Bovendien spelen ook LENS 3,LENS 6 en
vellicbt het nieuwe LENS 5 (zie kopy hieronder) ook een thuiswed-
rtÍijd. Ook is er weer een loteÍij en staan de erwtensoep en de
)roodjes worst weer klaar. Redenen genoeg om weer esns massaal
uar LENS te komeÍl op deze zcindag.

I

r Bent u al lid van de CLIJB van 100?
I
I

samenstellin! Bestuur

van de redactie

Lcver uw kopij vóór zotrdlg 9 november in:

rcdactiebrieverbus clubgeÈour :
oÍ

\{J.v.d,Gecst, Wirkdstedè 92, 2543 BS IhD Hasg
. &,nril: silhmgy@globsbs.Dt

SLIIITINGSTIJD I{IJZIGINGEN KOPIJ :
MAANDAG r0 NOVEMBËR 19:ÍX) uur

EEN NIEUW LENS 5.
Sinds afgelopen week hebben wij weer een senioÍenelftal eöij
op'LENS. Maar liefst 15 personen leverden een aanmeldings-
formulier in. Hun ervariug met hst voetbal ligt voor de àeeste
spelers in het Zuiderpark. Nu echter willen ze het ook in
kompetitieveóand bij een vereniging gaan beoefenen. Zij kozen
LENS hiervoor uit. Wlj hopen dat het zowel jullie als ohs goed
gsat bevaueÍl want juist bij de seniorenafdeling op de zondag
kunren wij nog de nodíge uitbreiding gebruiken, Veel plezior
op LENS.

Het bestuur

'deLENSREMJE'L

I

V(X)RZUïER r

J.G,Colpa, rót.: (070) 394 t9 74

§ECRETARIS : .

P.F.GrcÍrs. lel.: (070) 363 54 l8

PE§ININGMEESTER : .
GJ.v.d.KlcÍ, tcl.: (0174) 41 8l 49

LID (VICE-VO0RZTTTER)

WJ,M tlsr:jscu. Ícl.: (070) 346 l0 88

LID :

P.J.I\,Í.v.d.Stero, tel.: (070) 440 06 03

LID :

A. 's-CÍa',Edijk tel: (07 O) 12310 31

I

F

ALGEMEEN Sf, CRETARIAAT \
P,F, GÍ.Í§

', RegeotesselsÍn 49
2562 CN Den Haog i ,
tel.: (0?0) 363 54 18



lven voorsÍeilen

De redaktie

Evenementen 
" 

Commissie

! BINGO
liret aank aan: IREE KICI( SPORT, SIEMENS cn C-1000)
I

H& spel is eenvoudig. Je koopt gewoon eeo kaartje waarop
Eum$er§ stasÍr. Vervolgons luiser je goed welke nummers
opgenoemd worden en indien deze op je kaartjo voorkomen kras
je deze door. Wie alle nunmrers doorgestreept heeft wint on prii*
SimpcleÍ kan het niet. MaaÍ heeft u Àat oot< oh u ae Uingo_aià;;
bï t E|l he*ft bezocbt dat je buumaívÍouw arinig zii rïstrAen
en zelf heb je nog geà numrnor kunnen doorÉassen? DLe
io$-.1 t r wel. Vol goe{e moed vertÍok ik mer 

"-f,*g 
,i"f,ÀJffU!, { was eindelijk weer eens een bingo uoo, ,oliu**nJ

waaóij fantastische prijzen waÍen te winnen. Zo drS* ";andeÍen met o.a mixers, koffiezetapparaten, etectrische'stölgÍil-
Ieq levensmiddelenmaoden cn niet te vergeten die kleurentele;sie
vandoor. En zelp Ik bleei zicen met Éngokaartles *Jf." ,l*
meer geldig waren.
That's live mur'riep ienand zil sjouwotd met €en levemmiddelen-
mand in zh armen. Hij liep lachend weg. Ondanks dat ik eeo
pechayond hÀd gaat eÍ toch e!€n eeo woord van dark naar de
organisatoren van dezc geweldige avond. Onze Eveoemcntencom-
missie had het toch mrsÍ weer prima voor elkaar, Een avond
derhalve vol rp:no,lg gn gezelligheid. AIs klap op de vuurpijl in
de piuze een loterij (ook hier had ik geen geluk) welke ziin
wecrga niet kende, Zo ken ik m,n club. Dit is LENS op /n best ón
maakte het waaÍ wat zij attijd voontaat: IfNs- IS I\IIET
VOETBALALLEEN!'

." 
SINTERKLAASIIII

rENCN&C

De nieurve redaktie bestast uit 4 personerq namelijk MauÍee[ van
Oon moeder van Guusjr. uit C4, Hannie van dei Smaq moeder
van- David en Eddy uit Dl en D2, Monique Schild moedeÍ vaí
JefÈey uit C4 ei Willem van der Geest, vaàcr van Vinccnt uitB3.
Wij rullen.met zh vieren proberen om het redaktiewerk zo goed
mogelijk uit te voeÍ€r! dat kunnon wij uitcraaÍd niet doen zoider
de medewerking van ouderMeiderVtrainers en het bostuur. \ryc
zrllen proberen om zoveel mogelijk aan de wensm van alle
LENSers tegemoet te komen ur de aangeleverde kopij zoveel
mogelijk, dit uitemard binner de grerueq in de LEN'Siewe re
pl88tsen..Ook sraan wij nanrudijk open voor suggesties. Voor_
uaarden hiervoor zijn: niet nreer dan 15 hand ges-c-hreven regelq
in principe alleen verslagen van het eerste weaitri;dweet<enídió
aangegeven staat in de LENSrerrue en deze verslagen moeten
vóór donderdag na ltet eeÍsre speelweekend bij ons íinnen zijn.
Heeft u nog vraget laat het ons dan weten.

"Dus leat uw creativiteit erop los, I

1

Tot slot gaat er in ecr$o instantie een woord van dank uit naar

14 DiaÍa, Rin4 de organisatorerq maor zeer zeker ook.naar ds
barmedewerkers.Last but no least Ceeslut voor het verzorgur
van die frnustische prijzen.

T SPY KIJI( GAUW BIJ DE JEUGI)

adrcfiak

Computercentrum

Fotokopieservlce

ooh CAXON trgitete tototropie

. voor naíllnggem;ak

Direct Mail

ilu
in hlcur!

Kerkitulnenweg 6 2544 CW Den Haag
Tel. (070)3590707 Fax (070)329s168

' -- É"'F.:: r l

, t'.14=l'-_-.r', i; .iil',:j ,.,j r, t I

:t

Bent u al lid van de CLUB var lO0? 'deLENSREVUE' 2
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Senioren LAAL

datum . Íijd . wedstrijd

WEDSTRITDPROGRAMMA

, klesse sp.hal scheidsrmhter

I4 nov.
17 nov. '

2l nov. ''
2l nov.
24 noy-
26 nov.
28 nov.
0l dec.
03 dec.

0E dec.

l0 dec. ,

12 d*,.
l7 dec.

21.00
22.00

'.21.00
' 
2o.oo
20.00
20.00
21.00
».00
22,00
22.00

.r 19.00
21.00
22.00 ,'

LENS 3

LENS I
LENS 3

SEV 3

GSCESDO 1

LENS 2
LENS 3

LENS I
Exacl,2
LENS I
I.ENS 2
Noordzee 3

LENS 3

DVO 3

SOA I
Gymnova 4
LENS 2
LENS I
Noordzee 3

WeSlondia 3

Quick I
LENS 2

Tenders I*: 
Bombers 4
LENS 3

LENS 2

10488
08977 +

l0ó33
10504
08986
10520
10516.
08988
t0532
08994
I0534
10536
10554

Ockenburch
Oranjeplein 

.

Loosduinen
Iftstelenring
Oranjeplein
Oranjeplein
Ockenburg ,

Loosduinen
Buirenhof
Oranjcplein
Oranjeplein
Blinkerd
Oranjeplein

NN
J.Ton'

.NN .'.
J.Verftoek
À.VeenstÍa
J.Ras

', NN
L-Mahdaoui
NN
C.Hangring
J. Verhoef
W.van Gool

:NN
.l
':.,.

adrt'Èodc

\
I

)
I

suDMErlER ZONWERING
Thomsonlaan 85 DEN IIAAG tet.t 362 Ul fr

Senioren ZATEiTDAG. 'í,.Íg','ht' urTStutG(EN):

lrrum Íijd thuis

5 nov
9 nov
2 nov

1

igging tcrein: Verburch Arckelwcg 20

WEDSTRIIDPROGRAMMA

zaterdagl&Snovember

HPSV I
LENS I

\Y-nr. veld

t9949
wiendschappelijk
19960

LENS I
I{DV I

Lens I
KMAR
RAS I

2-3
t -5

uit scheid.echter

J.vd Poel

Rvd Ploeg

-14.30 uuÍ . Verburch I
19.30 uur Leos I
14.30 uur Lens I

Pogldijk . TeL 0174146136

'' DE VOLGENDE LENSREVUE KOMT 1VEER TIIT OP 27 NOVEMBER I'
Bent u al lid van de CLUB van 100? . "deLENSREVUE" 3



WRZAMELTIIDËN IIEDSTNIDEN rn* : I uur voor atnvtng
: 112 uur voor arnvani

'1ËÈ'
. rUit

AFBELI.EN

Truiocr

b.g'c
J.Eao

teL

tcl.

ael.

: (079) 316 49 94

: 06 - 5ll 96 881

z (0101367 96 E7

BIJ AFKEURING: YERZAMELEN 13,00 UUR OP LENS,

SeniorEN ZONI) G ,h,ë,

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tijd
zondag 16 novemberr

I4:00

l0:30
l2:00
l3:30
l3:30

w-trr. veld

42958 ILENS I
LENS 2
LENS 3

Cromvliet 3 -
LENS 5

LENS 6

S.Verbaoac

N.van der Bol

À.GJ.van Loenen
M.Faice

C.Boom
NN

thuis uif

DHL I
\e,u
RAVA 3

LENS 4
ODB 6
RAVA 6

scheldsrechÍer

- LENS I
. LENS 2

I..ENS 3
. HMSH 5
. LENS 6

37t16 2
3E172
52219 3

4to3z 2

42963
34889
37122
38t74
41038

NN
NN
NN:

zondag 23 noiembu -
14:00 Kranenburg 1

i I l:30 RKDEO 2
. -. 12:00 HBS:S

10:30 LENS 4
. 12:30 de Jagers

z

Ligging van de tefieinen..Cromvli*

RKDEO
LIBS
De Jagers

: Brinckerinckstraat Den Haag
' ; M.Vrijenhoeklaan 1

: SporÍparkweg Nootdorp
: EveÍt Wytemaweg
: Waalsdorperlaan

tet. 070 - 38883J2
rel. 070 - 3685b64
tel. 015 - 3109577
tel. 070 - 36E1960
tel. o70 - 3280917

als bekend
E.Eoppenbrouwers
H.fuck
J.Munr

2e ,lgéhëlè alkeuÍing
14.00 RKÀw I
I1.30 RKAW2

tel.: (070) 346 l0 8E
tcl.: (0174) 4I 8I 49
rel.3 06 - 55 13 51 60

scmr 06 - 59 5E 89 54

ttl: (070) 325 0? 89
teL: (070) 3625335
tel.:.(070) 397 54 59

Schaduwprogrammo vr. LENS seizoen 97198
I e algehcle afterring

14.00 wM 1 - LENS I. 1r.30 vvM 2 - LENS 2

ÍT

CONTACTPERSONEN

lYedrtr{ddag:

AFBELLEN

W.J.IVL Eeijn.n
G.J.van der Klcij
B.Vlerllng

LENS 3 :

LENS 4 :
LENS5:
LENS 6:

I.ENS 1

LENS 2

Bent u al lid van de CLUB van 100? " 'deLENSREWE' 4



ï§L,AG(XN) 
i wnitag 2 nowmher

LENS I
LENS 2
LENS 4
LENS 6

IUITTE KRUI§ b.v,
Kobdtlttrrat 2G

2544 EV Drn llaeg
Tolofco'n: í07oíE1 l22l

. G arago AtsendelÍt B.V,
Kobaflstraat26 2544EV Den Heag

UITSLAG(EN) z zo ttg 9 noyertcr,

. ,rr-i+r'r
Ids.rtÈÈr

Rijswijk 1

.Quick 6

Quick 7
Or. Blauw 6

t-4
2-s
t-2

"l-9

rdvsrtn0c

tu
zh}rt''77
25lt EC Dfl llal
Ll,: OTGIó61lIa
F.x,r O7o.i67§t9t

ZedËtlrttt
Td.z Ol9.l5 ozrt

, OLIVEO I
Quintus 2
HDV 2

LEI.IS 4
LENS 5

' Quick 9
)

LENS I
LENS 2
LENS 3

Triomph 2
Voorburgr.
LENS 6

3 -2
1-'
2- |
3 -Z
l0-0(
4-1

van het jeugd front
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdteideid B en C jeígd:
Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 25jI SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider D-jeugd: Haos van Rijthoven

telefoon (070) 361 52 08

HooftlleideÍ F-jeugd

HoofdlEider , E-jerrgd Leo Straub

telefoon (070) 367 0l 21

Ruud van Herp

telefooo (070) 367 98 58

b.g.g. 06 53 48 40 50

AÍhellen vooi de weditriiden: zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedshijd tussen l&fi) en
19.(X) uur, bij de desbctreffende hoofdleider. In uiterste nnod op do dag van
de wedshijd via de LENS telefoon (070) 366 t3 L4 (zarerdags vanaf 0E.00
uur en doordoweeks * t0 rninulgn en niet ccrd€r yoor venameltijd)

AÍbellen Íraining:
Vragen / Pmblemen:

Afgekeurd of niet ?

* 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon (O7O) 366 13 14

bel in ecrste irstantie.de hoofdleider op!! ,

bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LEN$alkeuringslijn (070) 367 OS Zz

Bent u al lid van de CLLIB van 100? "deLENSREVUE" 5



dStum aSrrvang

wedstrijdprogramma
«tijds) l{ijrgíllgcn voorb.houda!)

tesenstander uit/thuis veld/tenein sam.k LENS

DI

d8d

AI

A2'

BI

B2

B3

B4

cl
c2

c3

C4

c5

15 nov
22 nov
15 nov '
22 nw
l5 nov
22 nov
15 nov
7? nov
15 nov
2? nov
15 nov
22 nov
15 nov
?2 flov
15 nov
22 nov
15 nov
22 nov
l5 nov
?2 nov
15 nov
l6 nov
22 nov
l5 nov
l7 nov
22 nov
15 nov

' 22 nov
15 nov
22 nov
15 nov
ZZ nov
l5 nov
22 Ítoy
15 nov
22 nov
15 nov
22 nov
15 nov
22 nov
15 nov
22 nov
l5 nov
22 nov
l5 nov
27 nov
l5 nov
22 nov .

15 nov ..

22 nov

' 15 nov

'ZZnoY'
15 nov ',
?2 nov
l5 nov
22 no't t'

J400"
. ..14.10

-. ll.oo' 14.30 
'

14.30
- 13.30 ".

.' ' 12.45

Il.t5
I2.00
I1.00
12..45

I3.00' Il.t5
12.30

09.30
' 12.30

14.30

I4.30
I4.3 0

13.00

. 14.45
12.00
09.30
12.45

18.30
09.30
13.00

. 10.00 '
- 09.30

10.00
. 09.00

I 1.00
10.00
09.30
09.30

. 09.30
I 1.00
I l.l5
08.45
10.00

' 13.00
10.00
I r.00
II.I5
09.30
t0.00
1r.00
13.00 ;.
I l.l5 i
09.00
u. t5
10.00

. 13.00 ,

13.00
14.30, I I.00

Laakkwanier Al thuis

Quick Al uit
Vitesse Delft A3 thuis
Tonegido A3 thuis
TonegidoBl uit
Quick Bl thuis' 
Quick Steps 81. uit
BMT BI thuis
Texas DHB Bl uit
DHLB1 ,. thuis
's-GÍavenz.S\{84 uit
RKAWB3 rhuis
I',Vs cl tlruis
tugon Cl . uit
\{IOS Cl thuis
Oliveo Cl , uit
Cromvliet C2 uit
Tonegido C3 uit
DSVP Dl thuis
Tonegido C4 uit
,Laakkwartier C5 uit
DHL C2 thuis
Oranje Blauw CI thuis
Laakkwartier Dl uit
VUC Dl thuis
Devjo Dl thuis
's-Graveu.SVD2 thuis

i DSO D3 uit
Laakl-lr/8ÍieÍ D4 thuis
TonegidoD3 uit
Laakkw-artier D5 uit
Loàsduiíen D3 uit
VCS EL uit
DSO El thuis
Hvv E4 rhuis
DSO E2 thuis
LaalikvsaÍti€r E3 uit
LoosduineÍl E2 thuis
HBS E4 uit
Loosduinen E3 uit
HW E6 thuis
DHLEI uit
VCS E5 uit
Tonegido E6 thuis
SchEveningen Fl thuis
Tonegido Fl uit
RVC Fl uit
.DHL FI thUiS

GDS/WP Fl thuis
Loosduinen F2 . uit
osc Fr thuii
DHL F2 uit
GDA F6 . thuis
I{DV Il .. thuis
DWO F7 thuis
RKA\ry F7 uit

v L 12.45
Savominlohmanlaan 13.00(auto)
v3 10.30
v 3 14.00 *
Rodelaan/Vórg 13.00 (auro)
v I 12.30
Nijkerklaan 12.00 (uit)
v I 10.30
Ockenburgh -,r 10.45 (auto) ;
v 3 10.30 r,

. Gem.sponpark 11.15 (auto)
v 3 12.30
v I 10.00
Mijdrerht 10.00 (auto)
v I 08.45
Pijnacker I L0O.(auto). 'Rederijkerstraat 13.45 (auro)tfi
Rodelaan /Vrbrg 13.00 (suto)'
v 3 t4.00 *
Rodelaan/Vrbrg 11.30(autQr
Lv.BeeÍsstraat 13.30 (auto)
v I 11.30 r+

v 3 09.00 r
J.v.Beersstraat 11.15 (auto) .:
v 2 17.45 r
Vl' .:, 08.45 . .,

v3 ' 12.15 '
.' , v.Tuyllsponp./Z'meer 08.30 (auto)'

v 3 09.00 -
Rodelaan/Vrbrg 08.45 (auto)*
f.v.Beersstr8at . 08.00 (auto)
MadÉsteïn ' 10.00 (auro)* '

Dedemsvaartweg 09.15
Y2 09.00.
v2 09.00
v 2 09.00 'r

J.v.Beersstraat 10.00(auto)
y 2 10.45 i
Daal en Bergselaan 07.45 (auto)
Madesteijn ' 

09.00 (auto)t'
v 2 t2.30
Brassenkade/Delft 08.45 (auto)$
DedeÍnsvaaÍtweg 10.00
v 2 10.45 *
y 2 09.00
Rodetaan/Vrbrg 08.45 (auto)t
SpoÍpark PÍ.IÍene 10.00 (auto)
Y 2 12.30.

.. Y Z 10.45
' lvÍadesteijn 08.00 (auto)+
. v 2 10.45

Brassenkade/Delft 08.45(auto)t
v 2 t2.30

, Y2 : 12.30 ....

v ? 14.00 ,
Kastèlenring/L'dam 09.45 (auto)

D.2

D3

D4

EI

F'

E3

E4

E5

E6

F1

F2

F3

F4

F5

F6

+=vriendschappeljk++=voorwedstrijdLENSl-DHLI+ll:CaverzamelenbijCrornvliet

BentuallidvandeClUBvan 100? ,deLENSREVUE"' 6



I

Opstellingen als bekend met uiEondering van:
I

I

r LENS B3 met S.Harjoulí
r LENS B4 mnder Z.Elboujamai (konoh opnemen met p.v.
r LENS CI zonder B.Brittijn (beterschap)
a LENS C3 zonder J.Taal
I LENS E2 met I.Unlu
I LENS E3 met R.v.d.Broek .) mndr l.Unlu (zie bij E2)
, LENS Bl metD.v.Gils
) znnder R.v.d.Broek (zie bij E3)
) LENS E5 met U.Terzi

d.Steen)

) zonder P.Dewkali en M.Pengel (kontakt opnemen met L.Straub)
, LENS F2 met F.Samsoedien
, zonder R.Sookhoo en V.Taóa (laatste zie F3)
, LENS F3 met M.Cetinel en VTarba
) ' ' zonder F.Satnsoedien (zie bij F2) en S.Samsoedien (zie bij Fa)
) LENS F4 met E.Nooitmeer en S.samsoedien) zonder S.Bouzhriba (bedankt) en M.Cetinel (zie F3),.
) LENS F5 met M.v.Herp
) zonder C.Gernaerd (beterschap)
) LENS F6 tuet S.Kumar 't '

EÈ fi-oryderheden
/ragen / opmertkingen ???Bèl dan ,s-avonds na 19.lXt uur naer de hoofdleider!!!

)E VOLGENDE LEN§.REWE VERSCEIJNT PAS OP 27 NOVEMBERA.S.

,aawezig namers de jeugdkommissie op:
zaterdag 15 novernber R.v.Herp, P.v.d.Steen en B.Violing
zatadag 22 november Z.Gungor, L.Staub en B.Violing

EVER ZATERDAG ALLE SPTJLLEN (LOTEN EN/OF GELD) VÀN DE GROTE KI,T,IB AKTIE IN OP LENS

ees onderstas.nde kopy eens goed door l!!

SCHAD{IWPROGRAMIT,ÍA

Btj algehele.aÍkeqing u?n het kompetitieprogramma doen wij a,s. zaterdag met de meeste teams niets
renzlJ oe ralneílelder alsnos lets,anders afspreekt metjullie. Voor een klein aantal teams nodigde
RKSVM ons uit op hun zeeigoede veld:

I

14:30 uur RKsvM AI - LENS AI sportpark polanen / Monster 13:00 uur (auto)
13:00 uur RKSVM BI -LEN!Bl Sponpuk polanen / Monster i ,+S r- i*toj
I l:30 uur RKSYM Cl - LENS Cl Sportpark polanan./ Monster 10:15 uur iaumi
10:00 uur RKSVM D1 - LEry! gl SpoÍtpaÍt polÀnen / Monsrer 09:00 ; taqt;i
10:00 uur RKSVM EI - LENS Et Sponpark polanen / Monster 09:00 uur iautoj
10:00 uur RKSVT\4 Ft - LENS Fl Sponpuk polanen / Monster O9:00 uur [auto!

I

Leiders die ook iea doen met hun team worden vezocht bij algehele afkeuring om dit wijdagavond voor
20:00 uur door te bellen aan paul v.d.steen, zodat wij éreítuele 

"*È.r--p-àt*ilugu,.Ëil kilE-n
beantwoorden.

Bent u al lid van de CLUB van 100? "deLENSREVUE" 7



Bij twijfelachtig weer dienen spelers na 08:15 uur de LENS-AFKEURINGSLIJN 070 - liol'Oi zzte bellen.
Moet je voor 08: l5 uur verzamelen dan heeft bellen geen zin omdat we dan nog niets weÍen en kom dan

gewoon naar LENS toe. Spelers die na 09:00 uur moeten verzamelen kunnen ook de TV àn zetten en
afstemmen op INFOTHUIS

Via teletekst pagina 603 laten ze daar vanaf (plusminus teken) 08:45 uur de aÍkeuringen zien DE LE1.{S-
JEUGD VALT ONDER:

CATEGORIE 3:.....................................LENS Al TrïvÍ F6 ;

LENS Al t/m F6 (behalve Cl) vallen binnen het dishict West 3 onder categorid 3.

Cl valt onder disctrict \trest 4 categori" :.

. zijner individuele aÍkzuringen dan wordt het thuissperende elftal genoemd.l

Dit geldt alleen voor LENS Al ttm C4. De andere spelers (Dl Vm F6) moeten aan bellen metde LENS-
A-FKEURINGSLIJN' er is nog een mogelijkheid er dat is via de afkeuringslijn van de KNVB Dishict West 3

t.w.: 06 - 350I5090. '

!! SPEEL JE LAAT......BEL DAN OOK rOÀ''I 
- . .. ;

'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 27 NOVEMBER ''

enarU KLUB ;l r,HJ.ï,, ir
, AKIffi. 3) N'Veraar met

4) N.Mrms met
Het verzoek om alles z.s.m. in te _ 5) ., M.de Jong . met
leveren braclÍ ons tot op'heden een
bedrag vanFl. 4300,- op. Dit betekent
dat nog 140 loten bij spelers zijn om te worden verkocht.Nogmaals een
dringend beroep aan deze spelers om het geld ofde nio verkóchte loten
a.s. zateÍdag, 15 november, op LENS in te loveren. De trekking van
deze altie is immers de komende week en de uitslag komt te staan op
RTLtext pagin4 885 vw I tln2l-12-97 en wellicht ook ia de ?osthoom
vao de komende week. De bcste vier veÍkopers van LENS moetcn nog
even geduld hebben op hun prijs. Pas als all* Íetour is naken wij de
definitieve stand op en gaar we over tot de prijsuítreiking. De srand tot
nu toe is:

De beste vier verkopers van I .HN§ krijgen resp.

FI. l50r-, 75r-, 50r- en 25r-.

TRAINER§/LEIDERSBÏJEENKOMST.

Op maandag 17 november organiseert de jeugdkommissie een
trainer eidersbijeenkomst op LENS voör alle trainers en
leiders van LENS Al t/m D4. Het spreekt voor zich dat wij
iedereen verwachten of een belletje kijgen bij verhindèring.
We begimen om 20.00 uur en stoppen ongÉveer om 21.30
uur. De kofie staat natuurlijk ure€r klaaÍ.

TnanurnswrssEL.

150

95
79
57
39

loten
loton
Ioten
loten
Íoten

Ioten
ioten

'.loten
lote,n

loten

6) G.Chmman met 35
7) M.Vissérs I met. . " 

.3 
I

8) TAyyadi mgt;30
9) V.Bcrberoglu met 28
l0) S.ol Aydai m- et 2l

Arno de Jong kao door werkzaamheden geen tila meer J;.;
maken om LENS Dl te traircn. Shds vorige week heeft
Jeroen Hoefiragel,die redelijk heÍsteld is van zijn beenbreu(
de taken van AÍdo oveÍgenomen. Wï wensen Jeroen veel
plezier toe met dit lsrke en enthousiaste tèam. Amo bedankt '

BinnenkoÍt gaEt de KNVB oveÍ tot dc herindelingen van de reeksen. 
' vooÍ je inzit en mals afgesproken gaan we bekijken of er

Voor LENS gaar dit om AaB3,M,C3 Vm C5 en D2 r/m F6. De biroen LENS nog iet§ te vinden is wat rrvel te combineren is

komende weËn worden de resrant€,Í van de eerste reeksen gespeeld. $i 'j*'jff*"mï;ï[] 
je dsen voetbalcarriere'

Dit betekent dat sommigc teams soms vrij zijn omdat zij alle
wedstrijden al hetben gespeeld in do eeríe reeks. Natuurtijk organis-
eren wij wel wiendschappelijke wedstrijden voor jullie want niet
voetballen dan kan echt niet vinden wij. Ne de herindelingen moaen olle teans in een klssse terecht komen met gelijkwaardige reams.
GÍote nederlagefl en overwinningen zouden dan niet meer voor kunnen komea. Of dit voor looplo gaat lukken valt nog wel te-bezien,

BentuallidvandeClllBvan 100? ',deLENSREVUE,' g
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I

l
EHB(S)O-cunsuq,"_ GEVONDEN

OP LENS.

Op maandag 24 november wordt op LENS een
EHB(§)OruÍsus gegeveí. Aanvang 19.30 uur. We
verwachten de 18 peÍsonen die lch opgegeven
hcbben op daze avond in ons klubgebouw.

De avond neemt ongeveeÍ 3 uur in beslag maar het is
beslist de moeite waard. Kan je plotseling niet bel dit
dan door aan Paul v.d.Steen (4400603).

VOOR\MTERPEN"T
Regelrnatig worden er spullen garonden op LENS ns de tÍaíning of na ,.
de wed«rijd. Laíg niet alles wordt echter teruggehaald. Een training-
sjack,een spijkerbroek,kecpershandschoenen en zelfs een horlóge hebben
wij in ons bezit. Deze laatsto is gevonden zo'n twee weken geleden in
kleedlokaal 6. Mis je iers waag er dan om bï je rrainer,aohter de bar ofin
de administratiekamer.

dit feest GEEN alcoholische dranken worden geschonken
en tevens geldt er een tiidefjk rookverbod.

DE EVENEMENTEN COMMISSIE.

LENS F6

VERLORElI

Een van onze tÍainers is zijn sleutelbos op LENS verloren op een .

woensdagavond. Hij kan nu niet meer bij zijn trainingsballen en hem fest
niets andeÍs dan lopen met zijn groep. Daar gaat de tol echt snel van af l
Me oh wic heeft deze bos gevonder ?? Gaarne terug bezorgen bij paul
v.d.Steen.

(voor F-klassers)

OP VRIJDAG 28 NOVEMBER
. is het dan zover want dan brcngt Sinterklaas en enkele Zwaíè Pieten een bezoek asn

onze vereniging. De aanvang van dit feest is om 19:00 uur. De zaal is open om 18:00.;
uur. Alle F-klassers hóben via hun leiders een uitnodiging en een kleurplaat gekegen.Lever deze, voorzien van je naam, eÍftal en .,

leeftijd, in bij de barmedewerkers, dan maak je kans op een leukc prijs. §imerklaas à d- hoogstp"rsoorÍijt< de prijswinnar bekend .l
maken Vrijdag 2 l november is de laat$e dag dat je de kleurplaat kunt inleveren. voor de oudÀ vermeldà we nog 

"oor 
cíe goede

orde dat het hier om een kinderfecsr gaat en er dus tijdens . :

| ; ,i,

HOERAI! We mogen weer verslagon verslagen schri-
jven. Wat ecn l,veÍeldredactie. Als er cón team in deze
LENS-Íevuè een plaatsje verdient is het wcl LENS F6!
Twee wedstriiden sDelen - 17 do€lDunten om ie óren en
toch blijven voelbellen, Dat is.weàldklasse. Voetballen
daar kom je imrners voor en dat doeje dan ook. Groot
complimeÍrt jonpns, wat een instelling, wat
een voetballiefde! Menig team kan hieraan qgn
puntJe zulgen. . .!: . ..

de'MEES' met de Íode fluit

Bent u al lid van de CLUB van 100? " deLENSREVUE'| 9
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ZATERDAG I november 1997

&.
@=

advertentie

HMSHAI'
GDA A3
LENS BI -

'scrdveÍ'z SV Ë I'
LENS B3
LENS B4
Feyenoord AV Cl
HMSHCI
Quick C3

'l'
LENS AI
LENS A2
Lyra B I
LENS B
PEC Den }Iaag Bl
Tonegido 84
LENS CI
.LENS C2
LENSC3 .,
LENS C4
LENS C5
DUNO DI
Quick D3 . .-
LENS D3
LENS D,I
GDS/TVP EI
LENS E2
LENS E3
Quick Steps E4

. Scheveningen E3
LENS E6
RVC FI
LENS F2
Duinoord Fl
LENS F6
IIvl/F-4 ' ' '
RKAW F7

2-?
8-4
2-t
25-3
| -2
rqet gesp
2-1 ..
6-t
t0-0
J.J
5-2
0-4
7-0
4-5
5 -2
19 -2
0- t0
2.4
0 -2
0-9 ..
t4-z
0-8
0-0
0-.6
7 -O
7-5 .
1-10

!ll

U
i
t'
§

T

a,
tlrr
e
n
J
e

." LsakkwaÍtier C4
vcs c4
LENS DI
LENS D2
Iaakkwaíier'.D3
GDS/\T'r'P D3 '

LENS EI
Zaetetm*r E7

, ODB E2
LENS E4, 
LENS E5
RAVA E3
LENS FI
VIOS FI
LENS F3
LENS F4

- LSNS F5 
{ ,.:

LENS F6

LENS AI,
HBS A2
Westlaídia B I
LENS 82
GDA82
LENS B4
LENS Cr " .
LENS C2 ..
LENS C3 .'

LENS C4
LENS C5

,rr",,'r''il'"]

í,
lbot'ttl nr larrlel* rtt lauiliulnthttÍ.

I"r rirur 
"rv 

b.Èir
€n w (n,u\Í-. tl'

nicr. risi(.l(,rnics, ÍrkIrÍ.n. €n\,cl,n'Èr
hilcurn- cn aeÉ.«ckurrjs kunr ri'bij,

, vcilin[k rírjEs

è hni,.,, r!rw* §fr4rir!í!il .D,xr?tar&6!ir

D,z.rLENS D3. Rilswiik
(voorwedstrijd 2 noicmoó)

D3 hceft- al gauw overwicht maaÍ uit een comer valt
net.doelpunt san de andere kant,0-I. D3 zet
9Pme.uw. qn,. s@ort, maar helaas. buitenspel. De
tweede heE is nauwelijks begonnen of Dj scoori
l- l. Nu mo€t^RijswÍk met de rug tegen de muur en
Ja iooÍ: 2-1. Snel daama uit een àorËr 3-1. Riiswiik
zt nu muurvast op eigen heJft en D3 loopt uii nair

7-1. Prima DÍ$totie. ionsens
I Natuurtj[ was aií ooË ae
wedstrijd van kersvers redak-
tielid en débuterend sc-
hcidsrechter Hanny. Een
beetje conditie tekórt. ok
maaÍ een heleboel lef hielp
deze meid erdoor heei.
Klasse.
PS. S.v.p. geen "gemam"
rneer in het veld. ;

GDA AI
LENS A2 I
LENS BI
RijswijkBl
LENS 83
LyrEBz
ADO Den Haag Cl
Laakkwartier C2
HBS C3

Quick Có

's-Gravenzalde SV C4

,r.

u
g
{l
e
I
ft
a

e
n

ZATERDAG 8 novemb€r 1997

4
4
2
0
0
7
5

J
J
2
0
I
5

rd
5

I
2
,,

7
9
6
6

2
0

0
1

I

15-
J.
3-
7-

0-

t-
6-
l0-
l-
3-

Guus v. Oort sr.

Schev DI - ' LEN§ Dl " n

GDAD2 , - -.LENSD2
Quiok Steps D3 - ]-ENS D3
LENS D4 ; ' ._- Scheveningen D4
LENS EI . BMT EI
RKAWEs - JTENS E2
LENS E3 .- I 'CpSArW gz
LENS E4 ., .. ' VCS E3

Quick E6 ' -: LENS E5 .

LENS E6 I.' -" Quick E9

QpickFl .-- LENS Fl ' .
LENS f2 . '. - Quick Steps 12 '

Iaakkwartier F3 - LENS F3
Voorburg F1 - LENS F4
HDVFI - LENS F5
lVestlandia F8 - LENS F6

afgekeu

'. . . i, i.
LààkkwaÉler G4-LENS G4 3-3
In het begin vsn de eerste helft waren de b€tele
kansen voor LAKWA. Maar de mix van techniek en
knokkeÍsmentaliteit van C4 deden het tij keren:
Volkan schiet tegen de keeper
op en Amar peert 'm maar het
over. Even buiten het straf-
schopgebied wordt Volkan ge-
haakt. Vrije trap Nesl: 0-1. ,

Even later weer een vrije trap ..'.
Neal op,dezelfde plek: 0-2. De .

tweede helft is nauwelijk be-
gonnen of LAK\ryA sc.ort l-2
€n koí daaÍop 2-2. Volkan ,
geeft ons weer hoop: 2-3, maar
LAKWA heeft een antwoord:

J-
l0-
0-
l-
l-

0-
5-
5-
l0-
5-
.,-

( -,g

T

I
,4{

À.,

3-3. Even dit: Jeff S. houdt niet van de olek links oo
het middenveld maar daar speelde hij hér best; trvó '' ''.
pas begonnen met voetballen gaat haÍd vooruit.

t 
Guus v. Oort sr

Bent u al lid van de CLUB van 100? 'deLENSREWE'l0
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DE LENSREVUE

tweewekelijks blad van de voetbalvereniging tEVS

27 november 1997
oDgrricht

16 dec.Íd€r 1920

TERREIN cn CLUBcEBoUw
SpoÍtcornplex'Bcafip l "
Hcngclolaaa 600
tel.r (070) 366 13 14

SEKO : Scíiorenrfdelinq'
ScnioreÍl zondnB / zaal
W.J.M. tleïncn tcl.: (070) 346 l0 8t
G.J.v.d.Klcij, ret.: (0174) 41 81 49

SeíiorEn aterdag
J.C. H8rtr tel,: 367 96 87

JLII(O : jÈugàfdeli"g
P,J,M. v,d, SteeÍr tcl.r (070) 440 06 03

de CLUR van t00
H. Hoppc rouwcÍq ttl.: (070) 325 07 89

AI.CEMEEN §ECRETARIAAT
P.F. cÍeÍ)s
R€.írtcssclaan 49
2562 CN D.n HsaB
rel.: (070) 363 54 18 :

CONTRIBITTIE BETÀ'JNG
Poíba*:33.67,11
Rabobank : 129.924.229

RF'DACTIE
W.J. v.d. Gccst sema 06-59700082
M. v, OoÍt .. ., :

H, v.rL Smal
M.Schild
AKEQ-i3e§emDalbi§roÉxoi§lia
W.J.M. Hcijncn. tcl.: (070) 3,t6 l0 E8

, BARKO : Barcommissic
M. Oemcd, tel,: (070) 329 E8 79
H. len B.r8e, t4l.t (010)3662164

EKO : Evenementmcotnmissie
D, v, Rijlhov.q tcl.: (070) 361 52 08,

SPONSORZÀKEN
R.íd. Iloclq ië1.: (0182) 52 t3 53
H.Kooyeog4 trl.r (070) 397 72 94

COÖRDTNAToR TEcHNISCHE TAKEN
À 's-GrevEídijk lal.: (070) 323 10 33

TRAÍNERS :

zondag L v. Rij4 tè1.: (070) 356 15 8l
zalcÍda8 À de Kel, t.l.: (0?9) 316 49 94 -rl,

. . samenstelling Bestuur

Irver rw koplj vóór zondag 07 dcccEber in:

rcdactlebricverbus clubgcbouw

of
W.J.v.d.Geesl Wirkelltcde 92, 2543 BS Den Haag
' E-bsil: willemgv@globalxs.Dt (mrx.l Eb)

Far: trtl -361 OS 22

SLUTIIIIGSTUD WIJztcINcEN KOPIJ : '

MAÀNDAG 08 DECEMBER 19:00 uu.

DEDELINGEN'

IE ÀLGEMENE LEDENVERG,III}EBING.
)p maandag I december wordt de algemene ledenvergaderi.n! : ':
p LENS gehouden. Aanvang 20.00 uur. De agenda is als volgt:
l) Opening
2) Mededelingen
3) BeslrEking vcrslag van de vorige ALV
4) Bespreking verslagen van het bestuur en de kommissies. oyer .
' het seizoen 96/97

5),Financieelverslagv/hseizoen96/9?incl'begÍoting97/98
6) Vooígang LENS 2000
7) Verkiezing bestuur (zie kopy van werkgroep LENS 2000)

Affredend en r et herkiesbaar zijn: J.Colp4 A.'s-Gravendijlg
W,Hcijncn, G.v.d.Kley ,= 

.

8) Benoeming van de kommissies

van de redactie .

9) Hoe nu verder ???

0) Rondvraag
1) Sluiting '

:cn belangrijkc vcrgadcrinB voor LENS ! Middels veel publiciteit in de LENSrevue, via mailings en persoonlijke gesprekken is
etracht de LENSers wakker te schudden. ImÍncrs. cr is een c,hronisch tekort aan medewerking binnen LENS. Of iedereen dit ook
esefl bewijfelen rvij. Ook deze keer zal het kaderprobleem een belangrijk item zijn tijders de Algemene Lcden Vergadering. .WU

:kenen op heel veel LENSers in ors klubgebouw en natuurtijk zal de werkgroep LENS 2000 een belangrijke rol spclen op deze
vond. Lees alvast hun kopy in deze LENSTe',ue. Zij hebben al veel goed werk gedaan, maar we zijn er nog lang niet. Shrkken voor
eze vergadering liggen nu al klaar op LENS. Neem gerust een setje mee naar huis.

VOORZITTER :

lc.colpa, tel.: (070) 394 19 74

SECRITARIS : :

P.P.Gt t3' tel.: (070) 363 54 18 à
PENNINGMEES'TER :

o.J.v.dKleij, tcl: (0174) 41 8t 49

LrD (vrcEvooRzrTTEir)':

W.J.M. Hcijoir. t€l.r (070) 346
l0 88

LID :

P,J,M,v.d.Slaec té1.: (070) 440
06 03

Bent u al lid van de.CLUB van 100? "deLENSREVUE" 1
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LENS 2000...De moeite waard! .LENS 1- SCHIPLUIDEN t.
Her projecr "LENS 2000", uitgwoqrd doorFred Grens en Rob *3*ft##ijïHrdffiffi:B'.t#ï,',§fiif.iSiYXX
Vlgeer, hesft in dc afgclopca tijd op veel sl,rnpathie mogen. muuÍluk.is èr oó[ weeièen uooó.aifiiO-' - '- - "-- -- -:'
rekenen. Mèt narne binnen de groep ouders van jeugdleden zljn LENS D4 speelt om 12.15 uur tegen Schi-pluiden D4. Ook LENS
cr nicuve medewerkers gwondcn voor een vcclhcid van taken. 2,LENS 3 el I,EI_{! 4 spelcn om 10.30 uur een thuiswedstrijd
Daancgenover zijn de reaities vanuit de seniorenspctcrs absotuut l18jn resp.',Vclo 3,Remo 3. en VCS 6. 'Toeschouwers zijn vàn

tegenvarend en onder dc ,n*,. no i, àÀ-*,i.;ffi;;.;i l,Ëïy,'..,?i:,il".EHïïfö.à iHffi:: meenemen vtor de

gclukt om bijvoorbeeld mensen bereid te vinden om eens in de

iïi:L1l#,ïï#iifrïïffi.'fl-::,ïïffi:lÏ,;,:lí",ïff. m].*&ï"-r"ro.o-,H*Tr"l"o,lr#;0" *,."
Desondanks is er mer'cer '**",q:T:l:1,:rr^1Tfl:^: 9#uirffi3f,Ëï.xir:Lï;Ti,ljHg'*
venullen. Zo zjn er op dit moment vijf mogclijke bestuursleden ryyj ygrzóken iedeíeen o. aiifl rl,rii te respectercn cn hopen
die bereid.zijn om de LENS kar te tÍekken. Graag nog drie dat ook onze medeweÍkers zove€l mogelijk aai dit besluit geh'oor
aanbicdingen...één is ook wclkom! Dczc groep zal voor de zullen geven. Moetje echt iets op ditïjdÉtip doen op LENï zorg
Algeinene Leden Vergadering een hveetal bijèenkomsren houden er tu voor dat het klubgebouw gesloten blijft alsjó bezig bent.

om recds op voorhand een aanta.l actiepuntèn door te spreken.
Uiteraard moet hct nieu\r'e besh r nog wel benocmd worden
door de Algemene Leden Vergadering die op 8 december a.s.

- gehouden wordt.
Zoals bekend kan een bestuuÍ van LENS alleen goed fimcÍon-
eÍen als de verschillende commissics gocd zijn inge!'u]d. Het is
dan ook verheugend om te zien dat dit de gocdc wcg op gaat. Hq
ho...we zijn er absoluut nog niet en cen aaltal commissics zijn
nog slecht bezet, maar het begin is er. LENS 2000 zal de
rvervingsfakkel overdragen aan de commissies. Deze zullen zelf
roor de verdere aanvuJling moeten zorgen. We blijven exhteÍ
Íoepen dat we dat niet alleon kunnen. Allc lcden zullen om zich
heen moeten kijken om aanu ling van de groep medewcrkers
mogclijk te maken. Kun je-dat zelf niet, zoek. dan iemand met
veel tijd die het aangenaam vindt om een deel van de tijd
uitennate zinvol docir te brcngetr. De openst ande flrncties vind
je bij LENS in de vacaturebank.
BelangsteUendcn kunnen zich aanmelden bij de bar of de
clubleiding. Toch willen we hier nog even de commissies
noemen die in nood verkeren. Niet omdat het geen leuk werk is,
rnaar omdat nog rdemand zich hiervoor heeft aangemcld.
De Seniorencommissie heeft officieel nog geen enïel lid. Er zijn
een aantal mensen die een deel van de werkzaamheden uitvo-
eren, maaÍ vastc bezetting is vereist. De Voetbal technische
commissic heeft 3 vacanues. Deze commissie houdt zich bezig
met de selecties en hel- lechnische beleid. Daarnaast is aanvulling
gewenst bU de Jeugdcommissie, Materia-lencommissie, Accom-
modatiecommissie

ZIEDE VACATT]REBANK IN DE KA}ITINE IIIIII!

GÈq,B \7A83 E]OIXEtrBE
TECHNIEK, Ik ben 'effe' weggew€€st. Een kccr ging het mis
tussen de CLUB en de nieurve Íedactie omdat we nog niet alle
tcchnische bestanden kunnen uitwisselcn. Daarnaast moest ik de
teclmischo neuzen in een polenlieel kampioenselftal binnen
LENS op ccn Íij zetten. Het resultaat daaÍvan moeten we
hoopvol óvachten. De CLIIB val Honderd moest dus 'effe'
wachten. Nou onderh$sen stroomt het binnen van de aanmeldin-
gen. Binncnkort hoop ik wat namcn in ditzelfde blad te
onthullen. Wilt u eóij zijn meldt u dan zo spocdig mogel;jk aan.
Een leu} aandenken staat in het vooruitzicht.
Uitspraak van de l/2 rDaand: De (treuzen)techniek staat op een

i rijtje

Gegroet, Henk Hoppenbrourvcrs

o'll-325078g voor aanmetdingen :

: P.S. Wat een BAAN bij Feyenoord !

Bent u al lid van de CLUB van 100?
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Anku.rr 27
25{t EC Drn H:e3
T;l.r 070-16órll{
Ja*r Om-rér'ltl Z.aaarmaar

Td.: O7t-r6aO23r

Het bestuur

l€Xí 77 Waa, gaar her naaÍ toe met LENS, dat op lB
december 1997 de respectabele leeftijd van 77 jaar kan bereiken?
Het antwoord op dezp vÍaa9 zal op 8 decembei worden gegeven.
Dan komt een handjcvol leden bijeen onder de titel Àgémene
Ledenvergadering. Drie bestuumlcden hebben al geruime tijd
geleden hun afscheid aangekondigd: voorzilter Jaap-Colpa, pen-
ni.ngmeester Gerard van der Kleij en besruurslid tecirnisclie zàken
Ton 's-Gravendijk. Vooral de twee eerctgenoemden hebben de
LENS--kar vele_moeilijke jaren gelrokken. De uiFoering van dezc
vrijwilligemtaak. is- niet a.lrijd- cvcn cenvoudig en 6lijmoedig
geweest. Het dÍietal komt voort uit een andere LENS-gcncraÍc
dan die vaÍ het overgrote merendeel van de huidise LENS-
bwolking. Hct huidige ledenbestand leveí tc weinig kider om de
vereniging beleidsmatig en organisa odsch te [eiden-. Het kadene-
kort is eeo probleem van deze tijd, waarmee tal van verenigilgen -
vooral in de gÍote steden - woÀtelen. In tegenstelling tot-ta-i-van
aldere verenigingen telt LENS een voldoende aantà leden om
bestaansreEht te hebben. Hoewel ondff voldocnde kader kun ie
eigenlijk niet van een 'lereniging' spreken. Een vereniging is cón
verzamelrng mensen, dre zlchzcu orgaflseert rol|d cen gcmecn-
schapp.elijk-_doel. Door de zelf-organiiatie wordcn dc koíen laag
gehouden. Hiennee onderscheidt etn vereniging zich van (bijvoorl
beeld) ecn sport-instituut, waarb{ de zaken proTessioneel lefugeld
4ijn gqnqawoor dan ook een hógere prijs moet worden-bemïd.
Bij LENS gedragen teveel ledén zic6 als klanten van een
sport-in§tituul, terwiil ze slechts de karige verenigingscontributie
betalen. Al_s gevolg van de te gcringe ze-lfuerkzaàmh--eid en de te
geringc inkomsten is in de loop der tijd de kwaliteit van het
plo-d_qct [:ENS achteruit gegaan. VooÍal de oudere generatie
LENSers heeft daar mocilc me€. Deze slinkende gro-ep heeft
destijds w_el de handen uit de mouwen gestoken om dàverèniging
te laten bloeien en ziet met lede ogen tóe hoe LENS door de Éni
des tijds wordt aangelrst. Achter de schermen is de afseloDen tiid
hard gewerkt om op 8 december een grotendeels nieui beituurie
kunnen prcsenterenr Dit nieuwe Èituur zal echter weeÍ snel
geconfÍonteerd worden met het kemproblccm: Kwantitatief en
ku/atitatief gebrck aan wijwillig kader.-De oplossing daarvoor kan
niet andeÍs zijn, dan_ de_ prijzen verhogen tim het product IENS
weer een hogere kwaliteit te geven. , . .r

Guido Halleen "deLENSREVUE" 2



Feter van Velzen wegl hii tEI{§.

Het bestuur . ,

Op dimdag ll november wérden wij geconfronteerd met het feit dat
hoofdtrainer PeteÍ van Velzen plotsklaps de training had verlaten. De
seleltiegoep en later het bestuuÍ keeg de mededeling dat hij het verder
bU onze vereniging voor gezien zou houden. BestuuÍ en spelers u'aren
zeer verlast en ontsteld door deze aclie. Het bestuur had nog niet eerder
een signaa.l gckregcn dat cr iets mis was in de relatie hssen de
spelersgroep cn Van Velzen. Rec€trt overleg bwestigde nog dat eÍ nict
of nauwelijks problemen besonden en zeker geen onoverkomelijkc. De
spelers, zowel als het bestuur waren erg ingenomen met de kwaliteit van
de rainingen en het vakmanschap van Van Vclzen. Hij heeft vervol-
gens op dondeÍdag aan het bcstuur een toelichting gegeven op zijn
bewee$edenen en op wijdag zich ten oveÍstaan van de selectiegÍoep
nader verklaard. KoÍ samengevat vond Va.n Velzen dat hij te weinig
rnet trainen bezig kon zijn-en zich tcveel als politieagient en sc-
heidsrechter moest manifesteren. Bestuur zowel a.l§ selectiègroep heb-
ben hun uitersté best gedaan om Van Velzen op ardere geiachten te
brengen en de oorzaken van de problemen weg tè nemcn. 

-Wij 
dachten

dat die ruimte er nog zeker was, omdat dc aard van de problemen in
onze optiek ook weer niet zodanig ernstig was dat de breuk niet te
lijmen zou zijn. In de beleving van Van Velzen bleek dat echter anders.
Hij rvas helaas nict bereid zfn eerder ingenomen standpunt te
hemverwegen, Op zaterdag meldde hij de vootzitter dat het doek
definitief gevallen was. . .) ,

BestuuÍ en spelers zijn ze€r teleurgeíeld over de.ze onbuigzame
ltoyding. \{ij dachten met Var Velzen een toineÍ in huis gehaald te
hcbben die ons weer op de weg omhoog zou kunnen heipen. Zijn
lÉining en begeleiding tot ru toe gaven ons Íeden tot iewedenleid èn
optimisme. Wij zijn nog steeds verbijsterd over hct feit dat hij de
vercniging op deze wijze in de steek heeft gelaten. Natuurtijk kururen
wij een dergelijkc ccnzijdige vertreking var de veÍbintenis niet
accepteren. Het bestuuÍ hccft ecn advocaat in de arm genomen om de zaak juridisch en financieel af te wikkelen.

Op.korte termij_n hebben wij_Ton is-Gravendijk en Leo van Rijn bereid gevonden de taak van Van Velzcn over te nemen. Zij
zullen dit ín ieder -gcval tot de lvinter-stop doen. Ondeíussen zal het bestuuÍ pogen een geschikte opvolger te vinden- Over hei
verdere verloop zullen wij u nader informeren.

Senioren ZAAL ,fo,ff,

IYEDSTRITDPROGRAMMA

datum trjd wedstrijd ldasse sp.hal scheidsrechter

NN
C.Haígring
J. Verhoef
W.van Gool
NN

28 nov.
03 dec.
08 dec.

l0 dec.
12 dec.
17 dec.

21.00
22.00
22.00
l9_00
21.00
22.00

LENS 3

ExacL 2
LENS I
LENS 2

Noordzee 3 -
LENS 3

Westlandia 3 10516
LENS 2 10532

Tenders I 08994
Bombcrs 4 10534
LENS 3 10536
LENS 2 10554

Ockenburg
Buitenhof
Oranjeplein
Oranjeplein
Blinkerd
Oranjeplein

t I
\ SUDMEI]ER ZONWERING

Thomsonlaan 85 IIEN EiAAG rel.: 362 02 90

adrepak

comPutercentrum

Fotokopieservice

Nu ooh: CANOIT digitde lotokqrie
hkleur!

voor mailinggemak

Dírecl Mdil

Kerketulnenweg 6 25{4 CW DefHaag
Tel, (070)35e0707 Far (070)329s168

.Jï. :r:u,J?rr,::.::'r-t rlinc : r. t:r,tirniL_rr:! r):.

Bent u al lid van de CLUB van 100?
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Seniorun"ZATERDAG,-h,ff,
UITSLAG(EN) : z terdag 15 &. 22 november

Veóurch I
LENS I

LENS I
KMAR

2-0
4-0

I,YEDSTRIJDPROGRAMMA

datum
29nov.
06 dec.

tijd
l4:30
l4:30

uit
IITSV I
LENS I

w-nr.
t9966
19972

thuis ' 
-

LENS 1

GDSAr'VP 1

dvel scheidrechter
M.v.Duijn
J.de Lange:

Ligging teÍrein: GDS|TVP EÍasmuswog 2532 rel.070 -3213213

'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP ll DECEMBER ''

VE RZAME LTIJ D EN II.E D STRI ID E N Thuis

uir
: l uur voor aa-nvang "

: 11/2 uur voor aanvatrg

AFBELLEN

Trainer

. b'c.c.

J.Ealí
BIJ AFKEIIRING: VERZÀMELEN 13.00 UUR OP LENS,

tel.

tel.

Íel. ,

z (079) tr6 49 94

: 06 - 5ll 96 EEI

; (070) 367 96 87

Senioren ZONDAG ,h,ë,

Zondag 30 november 1997
I4-OO LENS T. 10.30 LENS 2
10.30 LENS 3
10.00 soA 6
IO.3O LENS 4
13.30 LENS 6

Zondag 07 decembèr 1997
14.00 GDSWP I -
10.30 Vredenburch 2 -
14.00 LaakkwaÍtier4 -
10.00 Celeritas 4 -
II.OO LENS 5
I2.OO RKSVM IO

42972
34898
37133
38188
L',r,r',
41049

R.Visscr
P.Labrujerc
A.Hoornweg
C.Boom
NN2
NN

datum tijd thuis

WEDSTRIJDPROGRAMMA

uit w-nr. veld scheidsrechter

M. Terol
G. Linkers
J.Vargas Garcia
NN
NN
NN

Schipluiden I
Velo 3
Rcmo 3
LENS 5
vcs 6
Taurus 6

42964 I
34890 t
3'.n23 2
5222t
38180 3
41039 2

LENS I
LENS 2
LENS 3
LENS 4
Naaldwijk 7
LENS 6

tis-s#g

lqË,
van de terreinen SOA:.

Vredenburch
Laakkwartier
Celeritas: ,
RKSVM:.'

Machiel Vrijenhoeklaan 5 : tel. NN ' -i

Jan Vredenburchrveg Rijswijk : tel. 070-3952288 -

Jan van BeersstÍaat : tel. 0?0-3938341
Leyweg Den Haag : tel. 0l?4-29515I
Polanen DulvenvooÍdestraat : lel. 017 4-245'123

Training niet geselecteerden : Elke donderdag aanvang 20.45 uur.

Bent u al lid van de CLUB van 100? '" deLENSREVUE" 4
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CONTACTPERSONEN w:J.M.Heijnen
G.J.van der KIeU

Wedstrijddag: B.Vierling

rel.: (070) 346 10 88
tcl.: (0U4) 41 81 49
tel,: 06 - 55 13 51 60
sema 06 - 59 58 89 54

'iqtt
AFBELLEN

LENS 3 :
LENS 4 :
LENS 5 :
LENS 6 :

als bekend
f,.Eoppenbrouwers
E,Gedek
J.Muns '

tcl,: (070) 325 07 89

tel.: (070) 3625335
tcl,r (070) 397 54 59

Schaduwprogramma v.v. LENS seizoen 97198
le algebele afteuring

14.00 wM I - LENS I. u.30 wM 2 - LENS 2

UITSLAG(EN) i 4,ondag 16 november

2e algehele akeuring
14.00 RKAW 1

. 11.30 RKAW 2

UITSLAG(EN) | zondag 22 noeembeí

LENS I
LENS 2

LENS I
LENS 3

Cromvlict. 3

LENS 5
LENS 6

DHL
Rava
LENS 4
ODB 6
Rava 6

Kranenbug I
RKDEO 2

I{BS 5
LENS 4
de Jagers

LENS I
LENS 2

LENS 3

HMSH 5

LENS 6

0-0
'1 -0 3.-.0

l-l
+-0
't -2

.12-0

5-4
I-0
4 -3

íl

Sponsor van de maand bij LENS 6

In navolging van de verkiezing "speler van de maand" bij LENS I hebben wij
besloten de veÍkiezing "Sporsor van de maand' bij LENS 6 in te stellen. De
sponsor van de maald november is geworden:

GERARD VAN I}ER VELDE INCASSOBUREAU
Gerud zorgde ervoor dat LENS 6 afgelopen zondag in perfect zittende nieuwe
broeken de compctitie wealstrijd tegen RAVA kon spelen. (Wat dus uiteraaÍd
een ovenviming opleverde). GeÍard namens LENS 6 van harte bedadrt !!l
Wie \voÍdt nu de sponsor van de maand dccember bij LENS ?
We hcbben nog nodig in de volgcnde volgorde:
l. LENS kousen voor het hele team
2. Een grote sporttas om het teoue in op tc bergen.
3. Op termijn shirts (onze oude shirts zijn enigszins paars aan het kleuren).
Gegadigden kunaen zich uiteraard bij mij aanmelden.

Jan Muru LENS 6

DINERBON GRAND \ilILLIAM.

De "sponsors" van Al rveten er alles van. Een vijftal
keer woÍdt in dit seizoen een dinerbon voor twee
personen, beschikbaar gesteld door ÍestauÍant
GRAND WILLIAM verloot onder de sponsors. De
eeÍste bon ging mar Michel lzendoorn. De trveEde
bon wordt a.s. zondag getrokken in de rust van de
wedstrijd LENS I tegen Schipluiden l. De winnaar
krijgt z.s.m. een bericht. . . ,

J K van het jeugd front
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider A, B en C jeugd

Paul var den Stecn, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den llaag, tel. (070) aaO 06 03

Hoofdleider D-jcugd:Hans van Rijthoven Hoofdleider F-jcugd
telefoon (070) 361 52 08

Ruud van HeÍp
teldoon (070) 367 98 58
b.C.g. 06 s3 48 40 50

Hoofdlcidcr E-jeugd Leo Straub
telefoon (070) 367 0l 2l
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AÍbellen voor de wedstrijden: zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor

f9.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider' In ui

de wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zatcrdags vanaf 08'fi)

uur en doo-rdeweeks + 30 minuten en niet eerder voor verzirmeltijd)

+ 45 minuton vooÍ aanvang van de tÍaining, alleen op LENS, telefoon (070) 366 13 14

bel in eerste instantie de hoofdleider op!!

de wedstrijd tussen 18.00 en

terste nood op de dag van

Aíbellen trninin8:
Vragen / Problemen:

bel ALLEEN OP ZATERDAG na 08.15 uur de LENS-afl<eu 0n 367 05 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA
({tijds} wijzigingen voorbehouden)

elftal

AI 14.00
19.30
14.00
t2.30
14.30
13.30
18.30
12,00
11.15
t2.45
t4.30
14.30
13.00
t 1.00
10.00
Il.t5
13.00
09.30
12.45
13.00
I1.00
13.00
14.30
12.30
09.30
09.30
11.00
10.00
09.30
I1.00
I1.00
t 2.15
09.30
09.30

09.30
09.45

09.30
13.00
14.30
I l.l5
14.30
13.00
I3.00
08.45

13.00
IE.I5
09.30
I l.l5
18.15
09.00
11.15
18.15
I I.I5
I4.30
IE.I5
09.00
14.30

29 nov
2 dec-
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov
I dec.
6 dec
29 nov
6 dcc
29 nov
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov

29 nov
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov
30 nov
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov
6 dec
29 nov
6d(c
29 nov

+ 6 dec
29 nov

ZoetermecÍ Al
IIBS AI
Quick Steps A2
LENS 83
Velo Bl
Quick Steps Bl
Vredenburch Bl
Wilhelmus Bl
RKDEO B1
FIVV 82
LENS A2
IIW 83
Llra 82
SpaÍta BvO Cl
Spartaan '20 Ci
Schipluiden Cl
DHC C2
Laakkwartier C3
LENS C4
FIBS C5
LENS C3
Scheveningen C3
'sGravenzandeSV C4
Quick Dl
DelÍt D I
Wanica Stars DI
'sGravcnzandeSV D2
Quick D5
'sGravenzandeSV D4
TIBS D5
Schipluiden D4
GDS/VVP D3
Quick Boys EI
DWO El
Quick E4
DWO E2
Voorburg E1
LENS E4
Laakkwartier E4
LENS E3
Laalkwartier E5
LENS E6
Scheveningen E5
LENS E5

Vredenburchweg
y2
VI
Nijkerklaan
v3vl
vz
Vredenburchwegvl
Nootdorp
V3
V3
v3
De Lier
Rotterdam
VI
chipluirlenvt
J. v.BcarsstÍaal
v3
Daal en Bergselaan
v3
HoutrustrYcg
Gem. Sportpark
VI
Kerkepoldcr
V3
Gem.SpoÍpa*
v3
v3
Daal en Bergselaanvl
v3
v2
v2
Savominlohmanlaan
v2
v2
v2
v2
vz
v2
v2
HoutÍuíweg .

v2

sam.k LENS

12.30 (auto)
18.30
12.45
I I.45
I4.00
12.30 +

17 .45 *
10.30 (aulo)
10.30
I l.l5
14.00

dA$m aanvang tegenstander lit/thuis veld/terrein

VredenbuÍch Al uit

A2

B1

thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
utt
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit S
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
ult
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
thuis

Sinterklaasfeest op LENS (zie kopy)
Quick Stcps Fl thuis V 2
DWO Ff thuis .V 2
Sinterklaasfeest op LENS (zie kopy)
Laakkwartier Fl uit J.v.Beersstraat
'sGravenzandeSV F2 thuis V 2
Sinterklassfeest op LENS (zie kopy)
HMSH Fl rhuis v 2
LENS F4 thuis v 2
Sinterklaasfeest op LENS (zie kopy)
Devjo F2 uil Ooíeinde/Vrbrg
LENS F3 thUiS Y 2

(uit)

(auto
B2

B3

B4

C1

c.2

C3

C4

C5

DI
D2

D3

D4

)
I

14,00 *
12.30
09.45 (auto)
08.00 (auto)
10.00
I1.30 (auto)
08.45
I1.00 (auto)+++
12.30 * r

09.45 (auto)
t2.30 *
13.30 (auto)
I1.00 (aulo)
0E.45 ++++

08.15 (aulo)
I0.15
08.45 (auto)
09.00
10.30 +

10.00 (auto)
11.30 **
09.00 

t

09.00 +

09.00'i
08.45 (auto)
09.00 *
12.30 + 

.

14.00 +

10.45
14.00 *
t2.30
12.30 t
07.45 (auto)
12.30 *
18.00
09.00
10.45 *
18.00
08.00 (auto) .

10.45'r
18.00
10.45
14.00 i
18.00
08.00 (auto)
14.00 +

6 der
29 nov
6 dec

EI

E2

E3

E4

E5

E6

FI
6 dec
28 nov
29 nov
6 dcc

F2

F3

F4

28 nov
29 nov
6 dec
28 nov
29 nov
6 dec
28 nov
29 nov
6 dec

Bent u al lid van de CLUB van 100? " de LENSRE\IUE" 6
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F5 28 nov
' 29 nov

de.
F6

18.15
08.45
10.00
18.t5
12.00
13.00

Sinterklaaíeest op LENS (zie kopy)
[mS F7 uit Dal en Bergselaan
HWF4 uit Hoogenhoucklaaa
Sin(erklaasfeest op LENS (zie kopy)
WIK F2 uit Zuidcrpark
Westlandia FE thuis V 2

18.00
07.45 (auro)
08.45 (auto)
I8.00
I 1.00 (auto)
12.30

8
9

6
2
2
6

nov
nov

dec

* = vriendschappelijk ** = voonvcdstrijd LENS I - SchipluideÍ I ***=bespreking spelers en leideÍs LENS C3****In verbald m€t Duitsland-trip bijeenkomst ouders Da de wedstrijd,

Ei ijzo' - -'heden
Vragen / opmertkingen ???Bel danrs:avonds na 19.fi) uur naar de hoofdleider!!!

DE VOLGENDE LENS.REWE VERSCHIJNT PAS OP il DECEMBER A.S.

Aanwczig namens de jeugdkommissie op:
o zaterdag 29 november H.v fujthovcn, P.v.d.Steen at B.Vierling
o zaterdag 06 december J.Muns, P.v.d.StÈ:en en B.Vierling

i

Opstellingen als bekend met uitzondering van:
io LENS 83 met Z.Elboujamai

o LENS 84 met Rcungor
o LENS C3 zonder U.Karakoc
o LENS D4 zonder J.Oosterveer
I met J.v.d.Merkt

o LENS E5 met M.Pengel
o LENS E6 zonder S.Baran en U.Bayrakter
o LENS F3 zondcr D.Hccncman
o LENS F4 mct E.NooitÍnerr
o LENS F5 zonder C.Gernaerd
o LENS F6 zonder S.Abdalla

NEET {DPffiOMERS. I
NatuuÍlijk kan het voorkomen dat je een keer niet kan voetba.llen. Daar
hebben wij begrip voor. Even een bclletje naar de hoofdleidcr op
vrijtlagavond en wij kunnen onze maatregelen nemen. Helaas blevon
afgelopen zaterdag een gÍoot aantal spelers zonder af te bellen weg t.w:
- B.Memis van 42, O.Duman van C3, A.Badal van D3, M.Pengel van E4,
B.Batista, N.Oukbih en C.Spitsbaard allen van E6, R.v.d.Berg van F3,
M.Spitsbaard en S.Toprak beide van F4 en
S.Abdallaí.Oran en A.Ozdilek allen van F6.
Te gek voor woorden mencn wij en zeer onsportief tegenover je
teamgetroten en de leider. Wij hopen dat dit echt de laatste keer is cn
wellicht is het nog mog€lijk om alsnog kontakt op te nemen met dc
hoofdleidcr.

Bij twijfelachtig weer dienen spelers na 08:15 uui de LENS-AFKELIRINGSLIJN 070 - 367 05 22 te bellen

cLt je voor 08:15 uur verzamelen dan heeft bellen geen ziÀ omdat we dan nog niets weten en kom dar gewoon
naaÍ LENS toe. Spelers die na 09:0

I

I

a teletekst pagina 603 laten ze daar

0 uur moeten verzamelen kunnen ook de TV aan zetten en afstemmen op
INFOTHUIS.

vanaf (plusminus teken) 08:45 uur de aÍkeuringen zien. DE LENS-JEUGD
VALT ONDER:

CATEGORIE 3:........................ ........ ...LENS Al TÀ4 F6

LENS A1 t/m F6 (behalve Cl) vallen biruren het district West 3 onder categorie 3.

I C1 valt onder disctrici West 4 categorie 3.
i

1, Zyn er individuele afkeuringen dan wordt het thuisspelende elftal genoemd.

Dit geldt alleen voor LENS Al t/m C4. De andere spelers (Dt ím F6) moeten dan bellen metde LENS-
AFKEURINGSLIJN. er is nog een mogelijkheid en dat is via de afkeuringslijn van de KNVB District West 3

t.w.: 06 - 35015090.

!! SPEEL JE LAAT......BEL DAN OOK LAAT!!

Bent u al lid van de CLUB van I00? "deLENSREVUE" 7



SCflADIIWPROGRAMMA

Bij algchele afl<euring van het kompetitieprogramma doen wij a.s. ?aterdag met de meeste teams niets tenzij dc trainer/leider

"f 
i*Ë i.o -a"r, ,ffrreckt mct j,liie. Vóor een klcln aantal teams nodigde RKSVM ol: 

-',1 
op hun zeer gocde veld:

ï;Jöff - - RKS'VM Al - íENS Al SpoqaÍk Potanen / MonsteÍ 13:00 uuÍ (auto)

i3,óó ][ nxsuu nr - LENS 81 sportpark Polanen / MoníeÍ 1l:45 uur (auto)

ll:30uur RKSVM Cl .LENSCI Sportpark Polanen / Monster 10:15 uur (auto)

to'oo u* RKsvM DI - LENS DI Spoípark Polanen / Monstcr 09:00 uur (auto)

10:00 uur RKSVM Et - LENS El Sportpark Polanen / Monster 09:00 uur (auto)

10:00 uur RKSVM Fl - LENS Fl Slortpark Polanen / Monster 09:00 u,, (auto)

Leiders die ook iets doen met hun tcam worden vcuocht_bij algehele alkeuring om dit wijclagavond vooÍ 20:00 uir door te bellen

;;i;i,jïài,iö iàaii i"ij àr*t .t" vÍasen op zaterda§noigcn kururen beantwoorden.

STOPPEN E- EN F- TRAINING Smrnnru.e,tsFilEsrDoBopLENS.
OP Oo woensdasmiddag 3 december orgariseeí de DOB.een

Sinrerklaasrést op LENS. De trainingen op dcze midrlag

, ,,VRTJDAGAVOND. tr3i3u"jl,!ïiiH},.à#,"fr:HÏllijÏï.'*§'#ï,l,.,iÏ
buiten tc bÍijvén staan-want de.zuzaal (waterloo). van..ons

dt nader ordcr stoppen we met ingang van hedcn mel de taining klubgebouw is geopend en daar kunnen ouders rusug ztlcn

voor de E- en F-jcusd op de vrijdaJ;?Ë;? ï'lïd;ïiï ö Ë ËilË; * gèwoon hua konsrmpties bestellen'

oo de woensdasmiddas u'el door en het spÍeekt vooÍ zlch dat wrJ dÍIn í
Ëd"reen ucrwóht"n. kom op tijd en kleed je tegen cventu€el k9,d tI7--'.-rE!ït.r,rrí\rt
rveer door ecn trainingspak mee re nemen. Bij sle-cht weer niet bel.f91 \ilmffnsToP.
flarÍ LENS ofde trairÍrig doorgaat Ínaar gewoon komen en ook altijd r- -;-^ihÀ -..r ^n 1n d+ètrh1ff.íïià:àËtrË.iili;ïi§ffiïË,-'ff;ïffi:("" 

vx wa suJs 
In principe 

'."' "#:ïriiï*ffH:iïi%Jtri

cRorE KLUB AKrrE. lfuHH#-? Íi:i"'H"3fu".'{
Teleurstcllend is het dat niet a.tle jeugdleden, ondanks veelurldig gebedel van onze Latcn 

- 
we hopen van niel- want de

kanr en van dc leiders, hun totetr #Ëffiïils';;b.;Ë{Hi;;í;irÏil; klÀ;8ó Evenementenkommissie heeft een leuk

yirlhr*".Ï.u1,*ntri:"l,lx*tf*t*re*fl1*i*t*Í*S:, Ëi:fffifiëtrX1;ffi.'X'""'#,i
;';ii.-iïóö;-;n-o*ià-a.ir'o,iö.ï;5";i;ï.'iï"-.ËpËËzijnaitlàr: fïrï',LïH;t decembcr even rwe€

' Zij krijgen van LENS resp' Fl' l5O'-' wcken niet' aan voctballen en trainen

l) M.v.d.voort met 150 loten ii,-, s!; 91 zs;. ÉöiËi':t'ti- ià: hoeven te denken' wij saan dan echt

2) JBruystens met es ffi li,t,tr.[*i*t"rr*xu :ïlï,,i1'6ïit:sïi,iï'"1#Ë3iÉ,'Í
3) N.Veraar mct 79 loten and'ere' verkopers. Volgend seizoen inllllprogr,amma oI een vneDoscnaP-

+i trlvturs met s7 roten ïSffi,ïi-"1;ö.Ë"Ëkö;; i:'j§"#T'g:flJ.ÏT,J'i"ïlïrËf,t
maar dat jullie het weten.

'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 11 DECEMBER ''

DINERBON GRAND WILLIAM.

De "sponsors" van Al weten er alles van. Ecn vijftal
keer wordt in dit seizoen een dinerbon voor twee
personen, beschikbaar gesteld door restaurant
GRAND wlLLlAM, verloot onder dc sponsors. De
eerste bon ging naar Michel lzendoorn. De hveede

bon wordt à.s. zondag getÍokken in de rust van de
wedstrijd LENS I
tegen Scldpluiden l. De winnaar krijg z.s.m. een

beri6ht

DE VOLGENDE LENS-REWE VERSCHIJNT PAS OP Il DECEMBER A.S.

Bent u al lid van de CLUB van 100? " deLENSREWE", 8
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ZATERDAG 15 november 1997

LENS Al ' Laakkwaíier Al 3'2
LENS A2 ." - lens B4 l0 - 0
Tonegido Bl - LENS Bl 4 ' 5

Quick SÍcps Bl - LENS B2 5 - I
Texas DIIB Bl - LENS B3 5 - 4
LENS A2 LENS 84 IO . O

LENS CI . WS CI 4-I
LENS C2 Vios Cl 3 -2
Cromvliet C2 - LENS C3 2 - 4

LENS C4 ODB C2 1.7
' Laakkwartier C5 - LENS C5 z - I

LENS C5 - DW C2 I-I
r Laal<krmíier Dl - LENS Dl 3 - I

LENS DI RKAWDI 3 - O

LENS D2 - 's-Graverz. D2 7 - 0ILENSD: - ' Iaakk*artier D4 .5-3
' Laakl«vartier D5 - LENS D4 I - 2

VCS EI . LENS EI O-3
LENS E2
Laa}lavaÍicr E3
HBS BT
LENS E5
VCS E5
LENS FI
RVC Fl
LENS F3
LENS F4
LENS F5
LENS F6

HWB+
LENS E3
LENS E4
I{WE6
len E6
Scheveningen F.l
LENS F2
GDS/WP Fl
OSC FI
GDA F6
DWO F7

' ZATERDAG 8 november [997

':, l

LENS Fl-Scheveningen Fl 2-0
De jongens speelden goed maar Scheveningen rms
erg pittig. Ilkay scoorde de tr,veede helft l-0. En

uiteindelijk werd het 2-0 door Eric. Goed Sespceld
jongens. We hebben genoten van de wedstrijd en zijn
trots op jullie.

De ouders, leider cn trainer

LENS E2 - HW E4 I2-I
Ahveer en kli*klare ovenvinning van de E2. EÍ
werd door alle sp€lers keihaÍd gewerkt en zeer goed

gevoetbald. Op I wedslrijd na won de E2 alle paÍijen
wat natuurlijk voor dit team als grandioos wordt
ervaÍen. EZ heeft dit wel te danken aan hut lrainer,
die 2 maal per weck dejongens heel wat bi1tÍengL E2
ga zo door!!

GÍoeten, ouders, leider en aÍdeÍe supporters.

Laakkr*artier Dl- LENS Dl 3-l
Het begin van de wedsrijd was erg romrnelig met

. kansen voor beide teams. Toch. prikte LENS er via
Ilassan het eerste doelpunt in OrL Tocn kreeEi'

Laakkwanier dc betere karuen en uit ccn comer
kwam de I-1. Dit was ook de tussenstand. Na de rust
werd LENS overdonderd door Laakkwaíier. Daar-d

door werd het 2-l en eetr paaÍ minuten later 3-1. In
het laatste kwaíier van de 2e helft kreeg LENS veel

ka-nsen maar dooÍ gemeen spel viclen de doelpuntcn

niet 3- 1.

David

LENS D3 - Laakkwartier D4 5-3
Zoals altijd een leuke pot voetbal.
LENS komt snel op l{ en Iaat zich dan toch

terugdrukken snel l-l en even later l-2, voor de rust
heÍstelt I-ENS zich en komt gclijk 2-2. Na de rust
loopt LENS uit naar 4-2, nog een misgreep van de

verdediging en het is 4-3. Dan met goed doorlopen

van een speler 5-3, een terechte uitslag. De enige

tegenvaller is dat er een spelcr van LENS weggestu-

urd rvordt wegens taalmisbruik tcgen de goed flui-
tende scheids.

EeIl tÍotse vader

LENS D2 = 
ís-Gravenzande D2 7-0

Desondalks de goede instÍucties van Guno en Dudley
ging de le helft vrij moeizaam- Gelukkig scoordc
Mootje uit een corner een fraaie hakbal en zou Martrn
de 2-0 aantekenen door een wije trap te benutten. Dc
2e helft was aalzienluk beter. 's-Gravcnzandc kwam
niet van hun helft af en daardoor liep dc score uit
naar 7-0. Doelpunten makers in dc 2c hclft: Serdar,

Khalid, Tony, Domingos cn RamazÀn. Man van de

wedstrijd Serdar.

Dudley

l.J

i

t
S

a
g
e
n
J
e
u
g
d
e
I

f
t
a

e
n

t2-l
l -3

rI - 1

I -8
13-4
z-0
I -3'
4-4
0 -7
0-8
0-6

Quick Al
LENS A2
LENS BI
LENS B2
LENS 83
LENS 84
Argon C I
Olivco Cl
Tonegido
Toncgido C4
LENS C5
LENS DI
DSO D3
Tonegido D3
Loosduinen D3
LENS El
LENS E2
LENS E3
Loosduincn E3
DHL E4
LENS E6
Tonegido Fl
LENS F2
VCS F3
DHL F2
LENS F5
RKAW F7

LENS AI 7
Toregido A3 3

Quick B I I
BMTBI 2
DHLBI I
RKÀvv 13
LENS C1 2
LENS C2 7
LENS C3 6
LENS C4 O

Oranje Blauw Cl 0
Devjo Dl I
LENS D2 O

LENS D3 2
LENS D4 O

DSOEI 2
DSOE2 2
Loosduinen 5
LENS E4 Z
LENS E5 O

Tonegido E5 I
LENS F] 2
VCS F2 I
LENS F3 O

LENS F4 I
HDVFI O

LENS F6 14

I
t3
I
5
J
I

3
3
4
5
4
0
7
4
4
3
4
2
4
4
6
2
I
4
7
7
0
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LENS C4-ODB C2z l'7 (15 november)

Heb je op vrijdagavond de opstelting in elkaar gcknutseld

en de boekhouding van de Íeservebeurten bïgelverkt,
komen er op zateÍdag 3 jongens veel te laat opdagen en kan
je het papierwcrk in de sloot langs de Hengelolaan

flikkeren. Wat ook jammer is: ODB wa§ dc eerste sterke

tegenstander van dit seizoen en dat wijst bovenstaande

uitslag wcl uit. C4 is in zijn eigen poule niet gewcnd te

veÍliezen en dat was aan het gedrag van sommige spelers te

merken- Dezen garen cr tijders de wedstrijd soÍns gcwoon

de brui aan en scholden op hun maa{es. Dat kan niet. Wat

ook det kan: de trainingsopkomst van C4 is de laagste van

de C-jeugd bij LENS. Dit moet beter worden. Inderdaad,
geen leuk verslag. Ook jarnmer.

Guus van Oort sr.

Naschrift: op 19 november Il jongens aalwezig op dc

trainingl!! Joepie!

LENS F5 en uet omkoopschandaal!

Was F5 vcrwikkeld in een omkoopschandaal? voor dc wèdstrijd -

werden er n.l. 3 scheidsrechters benadcrd en werd hun iets in de

handen gestopt. Voor dil soort zaken heb ik cen fijne neus. De

waarheid is echter anders. De keeper was .larig en tracteerde op

overheerlijke speculaaspoppen. Dc scheidsrechters detlden van-

zelfsprekend mec in de fecswÍeugde.

LENS F5 een team om eens naar te gaan kijken. Het recept van

hun succesfonnule is niet moeilijk. Neem een gezellige leider.
Plaats vervolgens dolenthousiaste ouders lalgs de lijn en zet

tenslotte gewoon een paaÍ voetbalgekke mannekes op een veld.

Gevolg een heerlijk partijtje voetbal. Veel doelpunten derhalve.

In welk doel ze verdwenen maakte niet zoveel uit (alhoewel!).

Het is immcrs voetbal en daar krvamen ze voor. Prima potje

voerbal maffrcn! Ga zo door!

ZIEKENBOEG JEUGD:
Domcnic Eeenematr van LENS F3 mag cn kal door ziekte cen tijdje niet voetballen, misschien is hij na de winterstop weer

' beschikbaar. Namens LENS : van haÍte beteÍschap I

Carlo Genaerd van LENS F5, heeft behoorlijk last var zijn spieren in de beentjes, daardoor mag hij een tijdje niet tÍainen en

" voetballen, wij hopen dat hij weer snel opknapt. Namens LENS en speciaal van LENS F5: van haíe beterschap I Bij vooÈaat
dank voor urv medewerking.

Ruud van Herp

Naam Trainer/Coach : AndÉ de Ket
Naam Leider/verzorger : Piet Pronk
Naam Ass Scheidsrechter: René Keus

Madrid,2íí1-97 nr. ultdraal zatl_ lO.doc

'I'el trainer 06 - 511.96.881 (bgg079 -316.49.94)
Tel leider: 070 - 355.15.66

De Sint is alweer een hele week in het /ar,4
en zag bii ons woensdag een echte 'teamband'.

Hrj vroeg aan de trainen 'was het afgelopen zaterdag een incident ?'
Ja, zei de trainer, want het is niet iets wat bij mij kent:

O, ik hoor dat u de Nederlandse taal niet goed heeft geleerd.
Neen was zijn antwoorö, trouwens wat zit u op een mooi peerdi

Welnu, ik heb vemomen dat het voetbal van uw jongens steeds vooruit gaat
dat.-zíjn de geruchten in de wandelgangen van de Spaanse Voetbalnad.

Als deze lijn zich zo door blijft zeften,
dan zullen de scouts zeker op dit team gaan ,efÍen

Mijn vezoek is aan u om dit team bii elkaaÍ le houden,
want dan verdient u de Zilveren medaille of.misschien zelb de Gouden.

Na de winterstop schiet dii team nameluk in de /uchl
en elkE tegensbnder g;;zt hiervoor op de vlucht.

We bellen u in mei '98 zeker op,
en Sint hoopt dat u dan zegt Lens zaterdag I staat in de lop l//

'Met vriendelijke sportgroet;
Bent u al lid van de CLt IB van 100?

Sinterandré en witte Piet

"deLENSREVUE" 10



evenementeneommlssleLENS

KERS
(een gezellige dag vooÍ onze D/E-jeugdl

: E.JEUGD:
ontbiit en een kerstfilm

lunch en een kers
dit feest vindt alleen doorgang indien er géén wedstrijden zijn

tf mil
D.
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I
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I
I

I Er rvordet lijdcus dit kiurlcrfecst GEEN alcohoiische (lÍaukcr

I Ecschonkeu eE lcvcns geldt cr iu dc z-lal ecn rookvcrhod.
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18 d€Íembcr 1920

LENS

TERREIN .n cLUBGEBoUw
Sportcomplex "Escnlrp l" .
Hcn8Èlolaan 600
tel.: (070) 366 13 14

SEKO : Seí;orEnafdclins 
-

Scniorcn zo[dag / zlrl
W.J.M. lttijn€n. tcl.: (070) 346 l0 88
C.J.v,d. Kleij, lel.r (0I74) 4l 81 49

I

Scniorm zatcr&e
J.c. HanL lel,: 367 96 8?

JUKo : jeugd.rfdeling

P.J,M. v-d- SiecÍ! tel.: (070) 440 06 03

de CLUB vap 100

H, Hoppenbrouwe6, tel.t (070)325 07 89

ALCEMEEN SECRETARIAÀT
P.F. Grens
Rcgeotcssclnan 49

2562 CN Der Haag
tEl.: (070) 363 54 18

REPACTIE
W.J, v.d. GeÉst scma 06-59700082
M. v, OoÍt
H. v.d. Sman

M.Schild
AKKO : ÀccomrFodati.cómmissie
W.J.M, tleijned. tel.: (0?0) 346 10 88

SPONSORZAKFN
R.Íd. Iloeh t.l.r (0182) 52 13 53

I l.KooyenBa, tel,r (010) 397 12 94

CoÖRDTNAToR TEoFNIScHE TAKITN

,d 's.Gmveídijk È1.: (070) 323 10 33

CONTRIBITIIE BETAIING
Postbonk :33,67.11
R.obobsnk : 129.924.229

RARKO : Fsrcommissic
M. OcE 4 trl.: (070)329 88 79
H. ten Ber8e, tel.: (070) 366 21 64

EKO : Eveílmeitencormissi!
D. v- Rijlhoveq tcl.: (070) 361 52 08

TRANERS :

zondag L. v, Rij[ tl,: (070) 356 15 8l
zaGÍdÀE A" dc K€L tcl.: í079) 316 49 94;.Ïs 'i,- ; i.:;1.,;- Y.íl ois- íir,v.,6

EDELINGEN

)n alcnurcNE LEDENvERGADERING.
,n echt verslag over deze vergadering zUIt u pas in'de volgende
iNSrevue, die op donderdag 8 jaluari in de bus valt, aantÍe.ffen.
r het voltooien van deze LENSrevue begon immers direct de

;emene ledenvergadering op LENS. Een belangrijke vergadering
neer orndat er maar liefst 4 bestuursleden te kennen hadden
geven eÍ me€ te gaaÍ stoppen. Het zoeken naar vcrvangers
rliep moeizaam en volgens betrouwbare bronnen
dit proces nog niet volledig afgerond. Er zijn namen, maar de
hte irutlling van de
sities moet íog gestalte krijgen en cr zijn nog vacahues zowel in
t bestuur als in diverse kommissies dic ingevuld moeten woÍden.
) kerstperiode ií&hter een tijd van bezinning en dc oud- en
:uwperiode een tijd va.n goede voomemens uitspreken. Wij
pen dat dit alsnog in januari resultc€í tot het invullen van de
dige maar zekèr de meest cruciale vacatures. Eind januari is, er
n buitengewone algemene ledenvergaderirg waarin beslissingen
nornen moeten worden. Kuffren we verder met LENS ofkunnen
) dit niet ??? Het is vijf voor twaalf gewe€st en het woord is nog
pds aan de leden.

IEESTÀVONI) 0P LENS: LENS 77,IÀÀR !!

samenstelling Bestuur

van de redactie
Lover uw kopu vóór zoodag 4 januari io:

redactiebrieveubqs clubgebouw

.of
, W:J.v.d.Geesl Wirkclstedc 92, 2543 BS Den Haag

- E-mail: willemgv@globalÍ§.trI (Eax.l Eb)
Frx: 070 - 367 05 22 (ruaandag Um yrijdrg)

SLIIITINGSTIJD WEZIGINGEN KOPIJ :

, MAANDAG 5 JANUARI 19:00 uur

BINGO OP LENS.
Op zatxdag l3 derembeÍ orgatriseeí de evenementenkommis-
sic i.s.m. Kees Lut weer een voortreffelijkc bingo op LENS.
Wij hopen dat ons klubgebourv nu ccht te kleil zal z[jn om
iedereen vanaf 14jaar te huisvesten. Voor meer info zie elders
in deze LENSrewe.

r donderdag t8 december bestaat LENS 77 jaar. Reden om een groot feest te geven voor alle LENSERS vanaf 16 jaar (A-klassers en
de!). Op zaterdag 20 december Baat dit gebeuÍen in het klubgcbouw van LENS. Een dansje en een gokje kunnen er worden
maakt. Er is genoeg tc doeí vooÍ iedereen. Wij hopen op een vol klubgebourv en verwijzen voor meer info naar elders in deze
iNSrerue.

I

VOORZITTER :

J.GColpo, rel,: (070) 394 19 74

§ECRETARIS :

P.F.CÍEíS, tel.: (070) 363 54 t8

PDNNINGMEESTER :

G.J.xd.Kleij, trt.: (01?4) 41 8l 49

LID (VICE-VOORZIïIER)
W.J.M. Heijnen.
lÉ1,: (070) 346 l0 88

LID :
P.J,M.v.d.Stcco
tel.: (070) a40 06 03

LID :
À l-Grareídiik
LEl.t (O70) 323 70 33

Bent u al lid van de CLUB van 100? 'deLENSREWE" I



LENs HEEFr NrELrwE Tn lwPa.
In de oersoori van PauI van Oosten heeft LENS de nieuwe uainer
nironàJn voor de A-selclÍic van de senioren. VooÍlopig tot het eind
ían dit seizoen maar eind februari wordt bekeken of we de

uiiLintènii met c"n seizoen verlengen. In de gesprekken lcerden wij
Paul kennen als een enthousiast en eeÍlijk persoon die wecr veel zin
had om te gaan trainen en coachen. Paul is in het bszit van het
d.ioloma oefinmeester I en tÍainde de jeugd van RKAW,Tonegi-
do^ Riinsburese Bovs waar hii doorgroeide als meede trainer bij de

sJiioien. vërvolgrírs grng hi:i vier jaar aan de slag als hoofdtÍainer
bii RKAV in Aalsmeer een vierde klasser voordat tuJ de stap

mlaakte naar VCS I waaÍmee hij in de eerste klasse speelde Na I
iaar VCS volede twee iaar Noot-dom waarna hij even afstand nam
ïan het voeÈí door eézinsuitbreidi-ng' Nu kriebelt hel echter wcer
en dat blcck overduid;liik in ziin verhaal. Wii verwachten in Paul
de iuiste man sevondei te hebbefl om LENS I weer in de lifl
omíoog te krijgËn. Rest ons Ton 's-Gravcndijk en Leo van Rijn tc
bedankén vooi-trun inzet in de afgelopcn pcriode. Ton doet nu-cen
stapje terug en Leo richt zich weér volledig op LENS 2 en 3. Paul
weruen wij veel succ€s toe met LENS 1.

DE NIETMJAÀRSRECEIDTtrE.
Oo I ianuari zal LEN§ Oe nieuwjaarsreceptie houden. Om
tj.to ïur de lvedstrijd hrsser hea huidige LENS I en een

elffal bestaande uit "óud" speler§ van LENS I. Aansluitend
à om 15.00 uur de Nieriwjaarsreceptie beginncn waarbij
natuurlijk niet de oliebollen cn appelflàppen onórekcn en.de

nodige jubilarisen in het zonnetje worden ge?et. tsovendlen
wordi ei "afscheid' genomen van-cen aanta.l vaste medewerk-
ers van LENS.
18.00 uur is de rec€ptie afgelopen. Wij hopen op een gote
opkomst van iedeÍe€n die LENS e€n wafln haí loedraagl.

VEPfiCrIIININC
I.ENSREVOE

De eeÍstvolgendc LENSrevue zal pas in het nieuwe jaar.,op

donderdag 6 ianuarl,in de brievenbus komen. Beryaar deze

LENSrerrue dan ook goed tot deze tijd. We vezoeken namens
de rerlaktic om t<opfAtiia z.s.m. iir te leveren. Kopy nelke
ingelcverd wordt na-mndàgavond 19.00 uur loopt de kans niet
eeilaatst te worden omdat het in elkaar zetten van de

tÉNSrewe een hele klus is waar de hele maandagavond echt
voor nodig is. Natuurlijk blijven laatste (tijd$wijzigingen in
het wedsrijdpognmma altijd nog mogclijk.

Na zondag 2l dec€mber is ons klubgebouw zowel overdags als

,l;ll."lï'f'J*f"it"'ï:*9,Í.ifffii 
Er wordt in deze periode 

Dn Brsrp WrnsnN.
zonel de jqugd als de senioren. Natuurlijk openen wU op I januari .t

;;ïËiÍrïb;6ilvoo,ae,,i",*,iaarsreceptie. JÉffi*ï*"r#rïï",:"H§,5ïï.ïff"11§.iiitiJÏïïr1"
Het bestuur

-DE EVENEMENTENCOMMISSM I.S.M. DE

Nodigen alle LDNS-leden, (vanaf de A-jeugd) L,eiders, Dotrateurs, Sponsors en iedereen die we vergeten zijn uit voor het:

i

Op

ZATERDAG

20 dec.1997

Gezellige

Live-muziek

len
Ieuke

vermakelijk-
. heden
: f -
.1

Vanaf

20.15 uur
a

l}
o

Bent u al lid van dè CLUB van 100?
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hcbben trouwhartig alle uitslagen met pen of poflood genoteerd.

Sinds de pc ons administratieve leven vergemakkelijkg zijn de

uitslagen minder nauwkeurig bijgehouden. Het overzicht is dus niet
meer complccL Het kan daarom zijn, dat er mooie uitslagen over het
hoofd worden gezien. Daar gaat ie dan.
De grootste overwiruring val LENS (senioren) I dateert van 24
september 1922, Íoen i-n de 2e klasse E van de H\18 ANMO met
maar liefst l5-0 werd verslagen. Dat 75jaaÍ oude record is sindsdien
niet verbeterd. De gootstë nederlaag daterrt van 4 oktob€r 1935,
toen Alphense Boys onze blauwwitten met I2-l ir het zand liet
bijlen. Het veÍhaal gaa!, d'àt ons eeÍste toen nog met de frets naaÍ de
uiuedstrijden ging. Die dag stond er een zrvaÍE storm, zodat het
LENs-tiental dodelijk vermoeid aar de rvedstrijd begon. De LENS-
doelman had ondcrweg een lekke band gekregen en is nooit in
A.lphcn gearriveerd.
Het was geen best jaar, want op 24 februari 1935 keeg LENS bij
DONK klop met l0-0. Een andere grote nederlaag volgt pas h het
seizoen 1992-93, toen LENS bij Verburch met 7-3 weÍd verslagen.
Ik vond nog enkele fraaie scores van LENS l:
19 februari 1938 SVT - LENS 2-l
16 februari 1941 Graaf W. IIVAC- LENS I-l

GN.N§ IÀNGSDELX.NN

grote cijfers

Op ' l8 december 1997 woÍdt
LENS 77 jaar. Gijs kijCt dan

. sentimentele oprispingen en gaat

in de oude LENS-boeken. snu.ffe-'' len: Ditmaal ging hij op zoek
naar de gÍootste LENS-overwin-
ning aller tijden, want ''Wie de

meeste goaltjes maakt, die wint
de pot", zong de vroeger bekendc
liedjeszangeÍ Louis Davids.
Vooral de woegere secretrrissen

.WP r0-4
- Spoonvegen I.PDK I

aln lmoc

Een bedan4l"e,
Largs deze weg wiien wij (red.) de CLUB vrn 100 en'l
het LENS bcstuur beda;kèn voor hun bijdràgg. Met
deze bijdrage hebben wij een nieuwe computer kunnen
kopen. NaaÍ de toekomst kijkend, kunncn wij hicr goed
gebruik van maken.

dc Rcdaktie. r,

.{.

langs de lijn

14 april 1941 LENS
23 januari 1949 LENS
1954-55 LENS
1967-68 Duindorp SV - LENS l-9;
I97I-72 LENS .DELFT 74;
1984-85 LENS - GSV 74',
1993-94 LENS - Rijswrjk 6-0.
De grootste overwinningen kom ik tegen bij de LENS-jcugd. De
hoge kwaliteit van het jeugdvoelbal bij LENS is legendarisch, zo
bervijzen dus ook de cijfers.
Het absolute LENs-record is - vooÍzover ik heb kunnen nagaan - in
handen van LENS juniorcn F, dat in het seizoen 1951-52 de F-jes
van RKAW met 29{ verpletleÍde. De 24-0 in het seizoei 1952-53
van LENS junioren D tegen RKDEO mag cr ook wczen, evenals de
23{ var junioren D tegen RW op l8 mei 1941. En dat in 2x een
ha.lf uuÍ voetballen!
Vermeldenswaard zijn ook de volgende uilslagen:
1950-51 LENS jun G - Quick Steps l9-0;
1950-sl Oliveo -LENSjun G 0-19;
l9s5-56 SOA 4 - LENS sen 5 2-19;
l95l-52 LENS jun F - RAVA I8-0;
1954-55 LENS sen 4 - BEC 4 I8-l;
Wie nog een uitslag kent, díe de moeite va.n het vermelden waard is,
rnoct dàl dan maai aan de redactie melden. Dan worden ze alsnog
opgetekend in het gloto uitslagenboek.

Reacties,
Na pas een viertal LENSREWE'S te hebben gemaakt,
hebben wij (reí) toch een heleboel leuke en positieve
reactie's binnen gekegen, wij zutlen ofls best doen om
dit in de toekomst zo te houden. WU staan open vooÍ
opbouwende kritiek, u kunt altijd naar ors toekomen als
wij in de redaktiekamer aan het werk zijn.
Wat wij aar iedere.en willen wagen is om de kopij zo
spoedi8, mogelijk in le leveren en niet te wachten tot het
allerlaatste moment. Dit sche€lt ons veel tijd.

de Redaktie

GUS LANGSDELIJN

Hoera,
Langs deze weg feliciteerd
LENS; Eric, Anoushka en Isis
Wamrenhoven met de gebooÍe
vaa STERRE Martine Rona op
28 november 1997 j.l.

Het bestuur,en aIIe LENSerq 
.

" DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 8 JANUARI " ;"

Bent u a[ lid van de CLUB van 100? " deLENSREVUE" i
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Compulercentrum

Fotokopieservice

I{u ootr: CAI{ON dtgitrlc lotokopie
. in hleuC

voor mailinggemaR

Direct Mail

KerketulnenwegG 2544CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax(070)3295169
L,
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Zaturdag 13 december
Aarvalg

20:00 uur
Clubgebouw

geop€nd
19:00 uur

' "De Evenementencommissie heeft voor de volwassenen alsmede A & B-jeugd weer

, een Bingo georganiseerd

Aanbieding
50 % KORTING voor alle LENSleden

..i, ' Kortingsbon verkrijgbaar bij Otto
Bij LEO's Knipboetiek van 3 december tim l6 december I997.

(Niet in combinatie niet andere aanbiedingen)

Maartensdijklaan 427

Leyweg 807 .:

L

Senioren ZAAL ,h
'ë:

WEDSTRIJDPROGRAMMA

datum tijd wedstrijd . klasse sp.hal

Blinkerd
Oranjeplein
Oranjeplein
Kasteleffing

. Oranjeplein
. Oranjeplein
Zuidhaghe
Tranwaal
Ol'erbosch '

LIPA
LIPA
TU hal DeA

scheidsrechter

W.val Gool
NN
E.Hartgring
R.van der Z€e .

F.Bauman .

E.van Maalen "
J.Verhocf
H.Gillet
J.Ras

J.Verhoek
J.Ton I

E.van Maanen

t2 dec.

17 dec.
05 jar.
09 jan.
12 jan.
12 jan.
21 jan.
23 jan.
23 jan.
26 jan.
26 jan.

27 jrt.

21.00
22.00
21.00
2 t.00
20.00
21.00
21.00
19.00

20.00
21.00
22.00
20.00

10536
10554
8988
10526
9007
10560
9012
10574
10578
9020
10586
t0475

Noordzee 3 -
LENS 3

sEv 3

LENS I
LENS 2

Exhes I
Snoeki 3

LENS 3

LENS I
LENS 2
Tutor 2

LENS 3

LENS 2

Quick I
LENS 3

Baron t
Tittor 2
LENS I
LENS 2
Exact 2
Snoeki I
RKDEO 5

LENS 3

II suDMErlgn zoNwERING
Thonrsonlaar 85 DEN IIÀAG tel.t 36ít 02 90

Bent u al lid van de CLUB van 100?

adyrí!ndè
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Senioren ZATERDAG,h,ë,

UITSLAG(EN) : zatadag29nov.&6december

LENS I
GDS/WP I

IITSV I
LENS 1

0-6
2-l

datum trjd thuis uit
13 dec. 14.30 LENS I .' VCS I
20 dcc. GEEN COMPETITIE
14 jan. .. 19.30 LENS I DWO I

YI.EDSTRIJDPROGRAMMA

w-nr.
t997E

w

veld scheidrechter
J. Wienstra2

2? (t

Z januari is de eerí€ competitie wedstrijd na de winterstop.

'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 8 JANUARI ''

WRZAMELTIJDEN WEDSTRIJDEN rhuis : 1 uur voor aaÍvatrs
I ' uit : 1l/2 uur voor aarvang
., AFBEI.LEN

Trainer

b.g&
J,Eam

BU AI'KEIIRING: YERZIMELEN 13.00 UUR OP LENS.

Senioren ZONDAG

.,'i-aË,

l

I

I

tel.

teL

tel.

t (079) 316 49 94

:06-5U96EEl
: (070) 367 96 8?

,h'{o

Z,ondalg 2l december 1997

I

I

Í

1

i

datum tijd thuis

Tlndag 14 december 1997

I4/EDSTRIJDPROGRAMMA

uit w-nr. veld scheidsrechter

' 
H.Taal
F.N.ten Brink
NN
NN
NN

J.A.Voren
J.W.Joma
NN
NN
NN

I0.30
I0.30
10.30
t2.30
13.30

10.30
10.30
10.30
13.30
t 3.30

LENS I
LENS 2
LENS 3
LENS 4
Or. Plein 3 -
LENS 6

LENS I
LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5
LENS 6

VRIJ
Obveo 3

GDA 5

Quick Steps 6
LENS 5

Quintus 7

34901 1

37136 2
vÍ. 3
52223 -
4t052 2

51519 I
52099 2
vï. 3
521lII 3
52567 2.

VRIJ
Scheveningen 2
Laakkwartier 4
NNB I
SOA 6
sJc 13 'I

l

Ligging van de terreinen : Oranje Plein Zuiderpark 2e gedeeltc tcl. 0?0 - 389.55.49

ning niet geselecteerden : Elke donderdag aanvang 20.45 uur.

Bent u a[ lid van de CLUB van 100?
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. CONTACTPERSONEN

WcdsÍrijddag:

W.J.M; Eeijnén
G.J.var der Kleij
B.Vierling

tel.: (070) 346 l0 88
tel,: (0174) 41 81 49

tel.3 06 - 55 13 51 60

sema 06 - 59 58 E9 54

'-r4
AFBELLEN

LENS 3 :
LENS 4 :

LENS 5 :
LENS 6 :

als bekend
E.Eoppenbrouwers
E G€dek
J.Muns

tel,: (070) 325 07 89

tel.r (070) 3625335

rel.: (070) 397 54 59

SPonsor van de maand

Na mijn oproep 2 weken gele.den in de LENREYIJE blijken potentiele sponsors in dc rij te staan om qponsor van de maand te

vorden. Noq voordat de maand nov"*Ue, uàrOi: *a" dienA,i zictr at eeà tandidaat aan-voor de maanil dccember, De sponsor van

àJ *àirà à&à"'tàiis geworden:

Í:JiïJ il.",',ïi ff"ïïi,t:ï ffi'"x"J:igiB'i !"'lL'ï'fl"ï"#illlï 

"Ë'I"T,Ëïx.,L"Ï:'fiË:'ffi1ï:ï"ffi:"ïr:;.&Ï'l
LENS kousen vooÍ het hele rean, ï Àh"ir (öild" siírts ÀètÉn tret muS blariw enigzins in de wasmachine achtergelaten)'

Gegadigden kunnen zich wederom bij mij aanmelden.

Jar Muns LENS 6

Dinsdag 16 december 1997, om 19.30 uur VVM1- LENS I

Schaduwprogramma v.v. LENS seizoen 97198

le algehele alkeuring
.II,3O WM2 . LENS 2

UITSLAG(EN) i zondag 29 november

2e algehele afl<euring
14.00 RKAW l.

. rI ll.3o RKAW 2

UITSLAGGI$ z zorulag 7 december

GDSA/VP I
VredenbuÍch 2

Laakkwartier 4
Celeritas 4
LENS 5

RKS\A4 10

LENS I
LENS 2

LENS I
LENS 2

LENS 3

LENS 4

SOA
LENS 6

Schipluiden I
Vclo 3

Remo
vcs
LENS 5

Taurus

| -2
0-0
't -)
0-4
3 -2
0-6

LENS I
LENS 2

LENS 3

LENS 4
Naaldwijk 7
LENS 6

2-L
1-2
4-4
1-_8
9-l
4-4

J KOvan het jeugd front
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofclleider A" B en C jeugd:

Paul van dcn Steen, Chopinstraat t03, 2551 SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider D-jeugd: Hans van Rijthoven Hoofdleider F-jeugd
rclefoon (070) 361 52 08

Ruud van Herp
telefoon (070) 367 9E 58
b.C.g. 06 53 48 40 50

Hoofd.leider E-jeugd Leo Straub
telefoon (070) 367 0l 2l

Bent u al lid fa,i'de CLUB van 100? " deLENSREWE" 6



Aíbellen voor de wedstrijden: zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en

19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider. In uiterste nood op de dag van

de wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.fi)

uur en doordeweeks + 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd) .

+45 minuten voor íunv:rng van de training, alleen op LENS, telefoon (070) 366 13 14

bcl in eerste instantie de hoofdleider op!!

bel OP ZATERDÀ na 08.15 uur do LENS-afkeu li n 070 367 05 22

Aíbellen training:
Vragen / Problemen:

elftal

AI

datum

WEDSTRIJDPROGRAMMA
({tijds} u'ijzigingen vooóehouden)

aaDyaG tegenstander uit/thuis 'eld./terrein sam.k LENS

BI

20
20
I3
20
29
l3
20

dec
dec
dec
dec
dec
dcc
dec
dec
dec
deE
dec
dec
dec
dec
dec
dec
dec
de.c

dec
dec
dcc
dec
dec

z0
z0

l3
20
l3

l3

13A2

c2
C3

C4

C5

DI

20
I3
20
30
I3

.20
l3
20
l3

14.30
12.00
20.15
I I.OO
14.30
20.r5
13.30
t2.45
11.35
I t.l5
12.45
14.30
10.00
13.00
I4.00
11. 15
t 1.00
I I.35
14.00
I l.l5
12.30
I 1.I5
14.00
10.00
1t.t5
I0.30
09.30
10.00
13.30
18.30
I1.35
10.00
10.00
13.30
09.30
r l.l5
I3.30
I1.00
10.00
13.30
09.30
09.30
12.25
09.30

.09.30
u.l5
09.30
10.5s
I l.l5
09.30
13.00
09.30
13.00
09.30
13.00
10.00
11.15

WC Al uit
GDS/WP Al uit
Feestavond op LENS
GDA 43 thuis
Velo A3 uit
Feestavond op LENS
Delfl B I lhuis
RKDEO Bl uit
HBSmidwintertoemooi
Naaldwijk Bl thuis
GDA Bl uit
HS Texas DIIB Bl thuis
DSO B6 thuis
Tonegido 84 thuis
I{VV 83 uit
DSO Cl uit
GDA Cl uit
IlBSmidwintertoemooi
RVC C2 uit
RKDEO Cl uit
RKAW C3 . uit
RKDEO C2 uit
RKAW C4 uit
Vitesse Delft C3 thuis
RKDEO C3 uit
QuickBoysC6...uit
vcs Dl thuis
GDS/WP Dr uit
Kersfeest op LENS
All-Round bokaal uit
HBS mi drvintertoernooi
Naaldwijk D I uit
RCL D2 . thuis
Kersfeest op LENS
Quick D5 thuis
GDS/WP D3 uit
Kerstfeest op LENS
IIBS uit .

GDS/WP D4 . uit
Kersfeést op LENS
RKAVV E I thUiS
KeÍstfeest op LENS
HBSmidwintertoernooi
RKAW E3 rhuis
Kersfeest op LENS
RKAVV E4 thuis
Kerstreest op LENS
tlBsmidwintcíoernooi,
RKAW E6 thuis
KerslÍeest op LENS
RKAWET thuis
KeÍstfe€st op LENS
RKAW E8 thuis
Kersfeest op LENS
RKAWFI uit
RKDEO Fl uit
DWO FI thuis

't Kl.inè Loo
Erasmusweg

(zie kopy)
v3
Noord ïVateringen

(zie kopy)
VI
Nootdorp

(zie kopy)
V1
Madestcijn
V3
v3
v3
HoogenhoucklaaÍr
Zoetermeer
Madesteijn
(zic kopy)
Sp.park Pr.Irene
Nootdorp
Kastelenrirg/L'dam
Nootdorp
Kastelenring/L'dam
vz
Nootdorp
Karwijk
VI
Erasmu$reg
(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)
Hogebomen
v1
(zic kopy)
V3
Erasmuswcg
(zie kopy)
Daal & Bergselaan
Erasmusweg
(àe kopy)
v2
(zie kopy)' (zie kopy)
VL
(zie kopy) ' '

12.30(auto)
10.45(auto)+
20.15
t0.30
14.00(Velo)
20.I5
12.30 -

I l. I 5(auto)+
10.30(autQ
10.30 +

I I.30(auto)+*
14.00
09.30 +t
12.30
I2.30(auto)
09.30(auto)
09.45 i.

I0.30(auto)
I2.30(auto)
09.45(auto)+
I1.00(auto)+
09.45(auto)+
I 2.3 o(auto) +

. 09.30 *+

09.45(auto)
08.45(auto)*È
08.45
08.45(auto) *
13.15
I8.00(auto)
r0.30(auto)
08.45(autQ*
09.15 *f
13.15
09.00
10.00(auto)*
13.15
09.45(auto)
08.45(auto)*
13.1s
09.00 +

09.15 .

I1.3o(auto)
09.00'i
09.15
10.45 + '
09.15
I0.00(auto)
10.45 +

09.15
12.00 ***
09.15
12.00 +++

09.I5
11.45(auto)+
08.45(auto)*.
10.45 *

" de LENSREVUE"

B2

B3

B4

C1

4,

D2

D3

D4

E1

20 dec
13 dcc
20 dec
13 dec
20 dec
20 dec
20 dec
Z jan
l3 dec
20 dec
20 dec
13 dec
20 dec
20 dec
13 dec
20 dec
20 dec
13 dec
20 dcc
23 dec
13 dec
20 dec
13 dec
20 dec
23 dec
13 dec
20 dec
13 dec
20 dec
13 dec
20 dec
13 dec
20 dec
4 dec

EZ

E3

E+

E5

E6

FI

v2
(zie kopy)

(zie kopy)
v2
(zie kopy) :

Y2
(zie kopy)
v2
(zie kopy)
KasteletrIingÀ'dam
Nootdory
v2

Bent u al lid van de CLUB van 100?



F Z 13 dec . 09.00
20 dec 10.00
22 dr., l2.Zs

F3.'13dec 10.00
20 dec rr.00

F 4 13 dec 11.00
20 dcc 12.00

F 5 13 dec 11.00
20 dec 10.00

F 6 13 dec 09.00
20 dcc 10.00

* = yriendschappelijk i*

Laafth.Yaflier Fl uit ' ' de Beerstraat
RKDEO F2 uit Nootdorp
HBSmidwintertoernooi (zie kopy)
Duinoord Fl uit Isabellaland
RKDEO F3 uit Nootdorp
RKAWF6 uit Kastelenring/L'dam
RKDEO F4 uit NootdoÍp
RKAW F8 uit KastelenÍingÀ'dam
RKDEO F5 uit Nootdorp
DWO F7 uit Sp.park West/Z'meer
RKDEO F6 uit Nootdorp

= Beker r*!r = bespÍeking ouders Es en E6

08.00(auÖ
08.45(auto)*
I1.3o(auto)
08.45
09.45(auto
09.45(auto
10.45(aulo
09.45(auto)i
08.45(auto)+
07.45(auto)
08.45 (auto)+

)+
)r
)+

ER ijzonderheden
Vragcn / opmertkingen ???Bel dan's-avonds na 19.fi) uur naar de hoofdleider!!!

DE VOLGENDE LENS-REWE VERSCHIJNT PAS OP 8 JANUARI A.S.

Aanwezig namens de jeugdkommissic op:
o zaterdag 13 december R.v.Herp, L.Straub en B.Vierling
o zaÍeÍdag z0 dccembcr H.v Rijthoven en B.Vierling

WTNTERSTOP VAN 2l DECEMBER T/lVÍ 4 JANUART (ZrE KOPY) !i!

Onstellingen: WINTERSTOP T/IVÍ

o LENS 84 zonder M.Tut (afgevoerd als lid wegens herhaald et opkomen)
_ o LENS Cl zondcr B.Brittijn
'' o LENS C2 zonder R.v.d.Sande en K.Vercccken
' o LENS C3 zonder U.Karakoc
.o LENS C4 zonder Imran en Irfan Jalungir
'" (beide geschorst wegens niet opkomen)zonder R.Sardjoepersad

o LENS D4 zonder B.Groenveld (afgevoerd als lid wegens herlurld niet opkomen)
' o LENS F3 zonder D.Heenemal mËt l.Nuengi

o LENS F4 met E.Nooitme€r en A.Gungor
o LENS F5 zonder C.Gemaerd

'tl

VERSCHIJNING LENSREWE
De eersNolgende LENSÍewe valt pas op donderdag 8 januari in de bus. Bewaar deze
LENSrerue dar ook heel goed.

4 JANUARI

Na zondag 2l december ho€ft er even twee
weken niet aan voetballen en kainen
gedacht te rvorden buiten de teams die
meedoen aan het midwinteíoernooi vaí
HBS (zie de kopy hiertoven).,Wii gaan
dan echt erren helemaal stoppen t/m
zondag 4 januari. Met ingang van
maandag 5 januari staÍen alle trainingcn
weer. Op l0 januari is er een beperkt
inhaalprogramm4een oliebollenloernooi
voor de E- en F-jeugd of een wiendschap-
pelijke wcdstrijd. Op 17 januari gaaÍr ale
nieuwe Íe€ksen van staÍt. Het is maaÍ dat
jullie het weten. 

r

Afsekewd of niet
Bij twijfelachtig weer dienen spelers na 08:15 uur de LENS-AFKEURINGSLIJN 070 - 367 05 22 te bellen.

Moet je voor 08:15 uur verzamelen dan heeft bellen geen zin omdat we dan nog niets weten. en kom d.an
geÍvoon naar LENS toe. Spelers die na (D:(X) uur moeten verzamelen kunnen ook de TV aan zetten en' afstemmen op INFOTHUIS.

Via teletekst pagina 603 laten ze daar vanaf (plusminus teken) 08:45 uur de alkeuringen zien. DE LEN$
JEUGD VALT ONDER:

LENS Al t/m F6 (behalve.Cl) vallen binnen het district West 3 onder categorie 3.

Cl yalt onder disctrict West 4 categorie 3.

Zijn er individuele aíkeuringen dar wordt het thuisspelende elftal genoemd.

Dit geldt alleen voor LENS A1 Um C4. De andere spelers (Dl Um F6) moeten dan bellen metde LEN§-
AFKEURINGSLIJN. er is nog een mogelijkheid en dat is via de aíkeuringslijn van de KNVB District West 3

. t.w.: 0900 - 9008000.

!! SPEEL JE LAAT.,....BEL DAN OOK LAAT!!

Beritï'al lid van de CLUB van 100? "dèLENSREVUE" 8



SCEADII\ilPROGRAMMA
Bij a.lgehele alkcuring van het kompetitieprogramma doen wij a.§. zaterdag mct de meeste teaÍE niets teMij de EaineÍ/leider
alsno-g iets anders afspreekÍ met jullie. Voor een klein aallal teams nodigde RKSVM ons uit op hun zcer goede veld:
14:30 uur RKSVM Al - LENS Al SportpaÍk polatren / Monster 13:00 uur (auto)
13:00 uur RKSVM Bl - LENS Bl SportpaÍk polanen / Monster u:45 uur (autoj
ll:30 uur RKSVM Cl - LENS Ct Sponpark polaneí / Monster tO:15 uur (auto!
t0:00 uur RKSVM Dt - LENS Dl SpoípaÍk polanen / Monsrer 09:00 uuÍ (auto)
10:00 uu.r RKSVM EI - LENS El Sportpark polanen / Monster 09:00 uur (auto)
t0:00 uur RKSVIIÍ Fl -LENSFl Spoípark Polahcn / Monster .. Ol:00 uur iauto! , 

.

l,ciders dic ook iets doen met hun tezm worden
aan Paul v.d.Steen, zodat wij eventuele vragen

verzochttij algehete aÍkeuring om dit vrijdagavond voàr 20:00 uur doo. Ë Ëellen
op zaterdagnorgen kunnen beantwoorden.

ij aÍkeuring op zaterdag 20 december mas icdcr elftal. met
ilzondering natuurlijk van Dl t/m E6 die dan- naaÍ het kerfoèest
rmen, tlruisbllj ven. Op LENS zlin dan immers de kersfeesren
)or de D- en de E-jeugd.

I

)p zaterdag 20 december organiseen LENS cen fecs-
.avond_ waarbij naasl onze medewcÍkers (trai-
rers,lciders,begeieiders ctc.) ook de spclcrs van ÀI en
q.2 van haíe welkom zijn. Er is muzick en er kar een
;okje gemaa.lt rvorden en bovendien zal het echt gezellig
rorden op LENS. Voor meer info zie elders, in dezÈ
-ENsrevue. We rekenen op een gÍotc opkomst.

ALLEEN VOOR T3 DECEMBER !!!

09.30 uur LENS D4 trainen 09.00 uur
09.30 uur LENS E2 traincn 09.00 uur

Nrcuirh,cRSRECEPrrE

Keepersnieuws A
Op maandag 15 december is er ÉD*voor de keepers dc laatste taininss
avond, alle keepers trainen die dÀg <
om l8:00 uur. Na de wintersoo en
wel op 12 januari 199& Ueginnà wii weer met de eente
keepentraining nicuwe $iil.
Tot die tijd prenige Kerstdagen cn een gelukkig Nieuwjaar.

de Keeperírainers.

C4: Imran.en kfan JahargiÍ kwamen rveer niet op. Soms te Iaat,nu rryeer
helemaal niet aanr.ye- zig. Daar kunnen wij niet op bouwen. Zaterdag beide
geschorst en wellicht bel.len iullie nos even oo met ccn uitleÈ.
D4: E.Groenveld kuam weei nict opiAÍgevoèrd als lid door-ons.
E5: \{ecr ecn aaltal wegblijvers. Zaterda-g gaan we pÍaten (12.00 uur) mct
de oudeÍs want zij moeten ervoor zorgen dat ofhun kinderdn er ziin óf dat
er netjes afgebeld wordt.

O]ISPORTIEF GEDBIG. .

4'..f..ge.lopel zaterdag weer zeer onspoíief gcdrag van een aa.nta.l spelers.
Wij begrijp€n dit echl niet en hebden in eén aaitat gevallèn maattgeten
ge-nolxqn.
A2: Drie veel te late aÍbcllers en K.Abaaziz kwam helemaal niet opdalen.
B.Memis,S.Niyat en E.Tokmak lcryamcn zo laat dat de andere spïler"s al
\veg rraren gegaan. De wedstriid tegcn B3. dat wcl komolcet was.k<in
hierdoo,r niet doorgaan. OnsporÉef hóor. Wé kijken het no! twee wéken
aan en beslissen dan of we doorgaan met A2 of;jet. Op deà manier echt
niet !
84: M.Tut ble€f weer 1veg. De zoveelste keer en daarom afgeroerd als lid
door ons.

,'DE VOLGENDE LENSREWE KOMT \ilEER UIT OP 8 JANUARI ''

OP LENS
)p donderdag I januari nodigt het bestuu van LENS
edereen uit op de nieuwjaarsreceptic van LENS. Om E6: zelfde ierhaal als

tr'l: V.MaÍijt niet aanwezig en niet afgebe
bij E5 => zarerdag een gesprek om 12.00 uur

td ????
3.30 uur de wedstrud ssen LENS I cn ccn aantal
'oud" LENSers. Daarna de echte Íeceptic vanaf 15.00 F2: S de Haan niet aanlvezig en niet afgebeld ????
Iur met enkele formelere zaken zoals bedankjes 61 tr'5: F.Mustapha en R.Stronks niet aanwezig en niet

ptcÍen. Het moet
afgebeld
ook leuk

?'1.??

blijven voorrnkele hnldigingen. Kortom: weer een gezrllige middag
de
wu wclgcren om

(hoofd)leiders
di t gedrag te acce

spelers. Spelers zat dic bU ons rvillenrp LENS die je niet mag missen
en de andcre

voetballen. Jullie zijn gewaarsc huwd.

ilï[MGru,lnouNDBoKÀÀL vooR D ll
en dnkke zateÍdag voor LENS Dl op 20 december. Eerst voeÍballen
gen GDS/WP, daama het keÍstÍc€st op LENS en vervolgeru 's-avonds
rar IIFC ADO Den Haag. Neem je LENSkIeding mee want jullie zijn
rllenjongen bij de rvedstrijd IIFC ADO Den Haag - Top Oss. Bij deze
atste club spgelt een vroegcr LENSlid, Ruben Jordan, mee. In de ruí
un jullie
rijden om de HTMc-Allroundbokaal. Dit houdt in: de een-twee, de
root-out en dc strafschoppcn op de reservekeeper, Max de Jong, van
FC ADO Den Haag. Gaaf he !!1. De nufimers I Um 3 van Dl-elftal die
)ze onderdelen tijdens dit seizoen het beste doen kurmen een leuk
ddbedrag winnen van Fl. 500,- of Fl. 250,- of Fl. 100,-. Doe dus
u6tikke goed je best.

II Bent u al lid van de CLUB van 100?

I

I
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àdv!íÈtrlic

fuffi
ADkw?rf 27
2Ei4 EG Drn Haeg
Tcl.: 070-!ó6I l3{
Fax,, o7$-i675t9t

ZoíGrmccÍ
T.l.: 079.IólO23J
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V.ija"g Zt november *". t"t am zover. De 
"u"n.r.oa.n**roi.ri.

Enkele Pietcrbazen gingen op de zetel van iie Sint zitten. Dit riep natuurlÍk om een slraf.
Er werd om dc roe gescfueeurvd, maar Sint vcÍtelde dat in deze modeme tijd de roede niet meer .il was. Er rverd geweiki met
altematieve straffen (een soort spaans bureau 'HALT'). De Pieten werden veroordeeld tot maatschappelijke dienstverlening.n.l.
het schoo naken van de boot. Voor elk elftal had de Sint een goed woord over en nadat het Pietènkór nog cen conce4 had
gegeven vertÍok de GoedheiliBman naar elders. De kinderen weÍden nog verrast met een lcuk cadcau cn ccn zak snocp. Hicftij
moet even aangeteketrd worden dat deze zik e€n stempel bevatte zodat in cen rccordtijd handen, voorhoofden (vooral ran de
ouders) versiert werdcn met een afdruk.

[Bu

Wederom een perfect cn geslaagd kindcrfecst.

ISPY 
,

MIDWINTERTOERNOOI BIJ

; HBS
.Zoals in iedere winterstop organise€rt IIBS aan de
Daal en Bergselaan ook dit ja.ar weer hun bekende
inidwintertoernooien op het kunstgràs. In overleg met
de leiders hebben wij ingescfueven met een aantal
teans. Aangezien het in deze tijd best wel eens koud
kar zijn raden wij de spelers aan om zich warm te
ldeden. Necm dus naast je voetbaltenue en voetbalsch-
ocnen met vaste nop eÍ/of sportschocncn ook een
trainingspak,handschöenen en eventueel een muts
mee. NatuuÍlijk ook voldoende te eten en te drinken '
rneenemen ! Bij trxijfelachtig weer magje bellen naar .

HBS of het loemooi dooÍgaat of niet. De tele-foonnummers van HBS
zijn: 3681960 of 3686454 (antwoordapparaat)
De verdcre informatic is:
Bl: speelt tegen DWo,Excelsior en UVS. IIBS,DSO,Sparta en'' Quick spelcn in de andere poule. Na de Íinalcs is de

prijsuiueiking om 16.00 uur.
Cl: speelt tegen DHC,DSO cn DWO. IlBS,ExcelsioqQuick en

IIVS spelen in de andere poule. Na de Íinales is de
prijsuitÍeiking om 16.00 uur.

Dl: speelt tegen DSO,Excelsior en [IVS. HBS,Lisse,Quick en
Spaía spelen in de andere poule. Na de finales is de
prijsuitreiking om 16.00 uur.

Ei: speelt tcgen HBS E2,DHC en Zoetermeer. HBS El,DSOIisse
en Velo spelen in de andere poule. Na de fnales is de
prijsuiEeiking om 15.45 uur.

E3: speelt tegen IIBS E4,DLJNO E2 en DSO E7. HBS E3,GÍaaf
WIIVAC E2,zoetermeeÍ E6 en RAS El spclen in de andere
poule. Na de finales is de prijsuifeiking om 14.15 uur.

F2: speelt tegen HBS F2,Graaf WIMC Fl en Quick FI. ttBS
FI,DSO FI,UVS Fl en Velo Fl spelen in de aadere poule.

BEDANKT
Par:l v.d-Steen bedankt de goede Sint voor dc overheerlijke fles wijn die
hij afgelopen zaterdag krceg. De rvijn zal beslist smaken en het gedicht
was echt leuk om te lezen.

Bent u al lid van de CLUB van 100?
1\.

@KO) had het weer prima voor elkaar. Sinterklaas cn enkele Pieterbazen
zouden een bezoek aan.onze club brengen. Vol sparming zaten veel
F-klassers en ouders te wachten op de komst van de Goedheiligrnan. En
je we€t: wachten duurt lang. Gelukkig was daar wat op gevonden en om
de tijd te doden liet Ila-ns, de ceremoniemecster van_ d€ze avond,'de
kindcren zich bewusteloos zingen. Opecos sprong, eÍ een man op.'het
toneel en hij b€gon spontaan de jeugclleiders naar voren te halen. .Deze

mar was natuurlijk ' onzc ' BERT..V... Sponuan $Íooide hij.ondeÍ
davcrend applaus, met presentjes. De hoofd.leiders waren door'dit
optÍeden vaÍl dez, hulpsint behoorlijk'van slag. Na dit koíe, amusante
optÍeden íonden zij daar opeens! Drie Pieterbazen I Zij veíelde, de om
Sinterklaas schrecurryende menigte, dat deze op weg uras naff.het
clubgebouw en waarschijnlijk wel even binnen zou wippen (?). De Pieten .

gaven een weryelende show en al snel stond het gehele clubgebouw op
z'n kop! Weer werd er uit volle borst gezongen en werd een spelertje door
Piet uitgenodigd een liedje te komen vertellen. Hieruit blijlí dat Pieten
soms wel een bee$e moeite hebben met de nederlandse taal. Vol
spaming werd ondertusscn, mot rode konen, op dc Sint gewacht cn ja
hoor daar deed de Bisschop zijn intÍeden.

ÀdYclM

ITITTE KRUIS b.v.
tobaltrtraat 26

. e5{4 EU DenHaag '

ïrlafoon: O7O-321 1227

GanaaeAssendeí;ttB,U.
Kota[8]íàa!26 2544 EV Den HaaO

OfrTEBArtTENT$EfrN{DOT
{DP rtEN§.

Op zaterdag l0 januari organise€Í de evenementenkom-
missie ecn oliebollentoernooi voor E-en F-k-lassers op
LENS. Vorig jaar werd er veel gezeurd over de kou cir
kwamen cr slechts een klcin aantal spclcÍs opdagcn. Zij
dic cr waren genoten echtcr volop van hct voc'tbal en van' de oliebollen. Reden om nu weer een oliebollentoernooi
te organisercn.
Meer nieuws in dc volgende LENSrerrue maaf reser 

"-.eerdeze datum alvast in de agenda

Dr ZrrxBNnopc. ''

De goede oplettcrs hebbcn hot natuurlijk wel gezien maar
wij vergaten een vermelding in de LENSrevue. Sorry,
maar Peter Hoet is even een tijdje niet aktief geweest op
LENS wegens ziekte. Het gaat gelukkig weer wat beter
met PeteÍ en rvellicbt zien wij hem binnenkon ueer op
LENS. Daarnaast hebben een-tweelal spclcrs cen gebro-
ken vinger t.w: Umut Kamkoc van C3 en .Rietish
Sartjoepersad van C4. Pech hoor,maaÍ kom gerust e€ns
kijken naar je team

" deLENSREWE" l0



,.ffi,
EB§ G0 - LEN§ C4: (3 - 5)

Guus van Oort sr.

B€gonnen weÍd met eeo fantasieopstelling en dat was
even wennen. In deze fase had HBS de beste kansen
maar keeper Jeff was een sta-in-de-rrsg door prima
opstellen. Dan komt LENS. Jeff S. op de lal, Neal kopt
nlet naast en Imraan schiet rakelings over. Nu het vizier
op scherp: corner Khalid, Votkar rondt af: 0-1. Imraan
kiralt op ile paal, Volkan in de Íebound 0-2. Schittcrende
voorzeí ImÉan én prima gelegenïeidsspits Sarïer glijdt
0-3 binnen. Een goed schot van JeE S. telde ik als
doelpunt maar weró afgckeurd. Voorzet Imraan eri NeaI
scooit 04. In de nveeie helft eindelijk IIBS: I-4. Een
rush van Klalid en Guus verzorgt l-5. SpoÍtief laat
LENS IIBS wat dichtcÍbij komen tot 3-5 (bedanl0 voor
het tellen, Coen), maaÍ niet verder.
PS l. Hij wil er niet van horen, maar Samir was 'n
goede linksback.
PS 2. IIBS zorgde niet voor de thee, niet voor een
grensrechter en. bijna niet vooÍ een scheidsrcchter.
Slordig hoor !
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" .tl[tf,EtDo . QdÉeÍBE0 (6-1)

De eerste helft verliep mocizaam. Het werd l{
door Nordin. Mct die stand gingen we ook de rust
in. De 2. helfr begonnen rve goed. Vrije l.rap RiclÍy
2-0, vrije tmp Riclry 3-0. Daarna penalty legen
3-I (maar Ramon zat wel in de gocdc hoek).
Daarna kwamen de doelpunten erg snel.
Eindstand 6-l '

' DoelpuntenmakeÍs : Riclq 3, Flassan I, Jordi I cn

. .Nordin. I

David en Ramon.

Uitslasen 6 december 1997

LENS AI
Vredenburch BI
RKDEO 81 j
Lym 82
LENS CI
LENS C2
LENS C3
LENS C4
's-Gravenzandc C4
Delft Dl
's-Gravenzande D2
LENS D3 . ,.

LENS D4 '

LENS EI
LENS E2
LENS E3
LENS E4
I,ENS E5
LENS E6
LENS FI
LENS F2
LENS F3
LENS F4
TIW F4
LENS F6

. IIBS A1. LENS BI. LENS B2
- LENSB4 '

- Spaíaan'20 Cl
.,' DHC C2. LENS C4. LENS C3
- LENS C5. LENS DI
.. LENS D2
- 's-Gravcnzande D4
- GDS/VI1P D3. DHCEI
- DWO E2
- LENS E4
- LENS E3
- LENS E6. LENS E5
- DWO.FI ''
- 's-Gravenzande F2
- LENS F4
- LENS F:}. LENS F5
- Westlatrdia FE

3-I
2-4
l-0
7 -8
0-l
o-0
9-3
3-9
0.- 12
0-l
3 -4
5-4
0-t0
2-5
7-l
3-1
l:34-t
1-4
0-3
3-t
2 -0
0 -2
6-0
l-l

r Plaats

hier

uw

WEDSTRIJDVERSLAG

DE BESTE WENSEN.
De jeugdkommissie *enst alle l,ENSers en oudcrs van onze jeugd§peleÍs een gezond en spoíief 1998 toe.

De jeugdkommissie

DE VOLGENDE LENS-REWE VERSCHIJNT PAS OP 8 JANUARI A.S.

Uitslagen 29 november 1997

Vredenbuch Al
LENS 82
SpaÍta BVO Cl
Schipluiden Cl
LaakkwaÍier C3
HBS C+
LENS DI
LENS El
Quick Ea
LENS E3
LENS E4
LENS E5
Scheveningen E5
LENS FI
LENS F3
De\io F2
IIBS F7

- I-em Al
- Wilhelmus Bl. LENS Cl- LENS C2
- LENS C3
- LENS C4
- Quick D I
- Quick Boys El
- LENS E2
- Voorburg El
- Laal&wartier Bl
- Laakkwartier E5. LENS E6
- Quick Steps Fl
- HMSIIFI. LENS F4
- LENS F5

4-0
l-3
4-0
10-0
4-2
3 -5
6-'
6-2
0-3
2-2
0-9
2-6
5-l
4-l
0-4
8-0
3-0

VoonÍedÍrijd zondag 30 november 1997

LENS D3 - LENS D4/DZ 6 -2

Bent u al lid van de CLIIB van 100? "deLENSREVUE" 11
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De redaktie wenst iedereen

Prettige Feestdagen en ebn goed

1998

Bent u al lid van de CLUB van 100? " de LENSREMIE" 12



Colofoon

Terreln & Clubsehout{

SpoÍtcomplcx "EsEdfiP l"
Hengelolaan 600
Tel- 070 - 366.t3.1a

AlEemeen secretario$t

P-F.GÍens
Regcnaessclsr.E 49
2562 CN Den Haae
Tel. 0?0 - 363.54.18 l

DE LE'U§NEV UE
Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

17le jaargang, nummer 11

8 januari 1998

Eex coEo sr.or rN Bnx pERrEcr nncrN.

Deze conclusie mogen wij best trekkcn. Op 13 december een

zner gezellige bingo-avond op LENS met veel fraaie prijzen

gevolgd op 20 december door een geslaagd kersffeest voor onze

jeugd en 's-avonds een sfeervolle feestavond voor onze senioren

en sponsors. Op atle fe€sten rlas het behoorlijk druk cn bovenal

heel gezetlg. Een goed eind van 1997 op LENS. Ook het begin

van 1998 was goed. De nieuwjaarswedstrijd tussen LENS I en

een "oud" LENS I rvas leuk om te zien cn een goede stan voor

een zeer gezellige en druk bezochte nicuwjaarsreceptie, Een

weerzien o.a, val vele echte oudlENsers die zichtbaar gcnoten

I

Controbrtle tctrling

Poíbar* 33.67.1I
Rahobaul}-129.924.229

opgericht
18 decerber lr20

Ssm.nlt.lling bestuur íA.I.\

RVer8eet
F,CÍens
P. v.d.StecÍr
Z.CiiDEor

trl. 070 - 366.13.44
tcl. 070 - 363.54.18
tel, 070 - ,140.06,03
(lt. 070 .390.03.33

SEKO; Scnio!€naÍd. (6rd!8 / z!rl)

w.J.M.Hciincn tel. o7o - 346.10.88
G.J.v.dKlc'ij tÉI. 0174 - 4I,81.49

Scniorcn zaterdnp. I

J.C.Hs.Ín tcl. O7O - 361.96.A7

.ruKO: JcogdnfdGllng

P.J.N.Í.vd.SlEcn tcl. 070 - 440,06.03

dc C'lub vu 100

H.Hopp€nbrouwers tcl. O 70 - 325 ,07 .8g

AKKOr 
^ccommodatlccommissle

W.J.tví.Hcijnen t l. 070 - 346.10.88

Snonsor":lkrn

R.v.d.Hoek rcl.0182 - 52,13.53
H.KooyenSa lil.070 - 391.72.94

Co6rdlnalor tc.hÍischo tnkcn

BARKO: Brrcommlssi€

M.Oemed tel. 0?O - 329.88.?9
H.rcll BeÍgc tgl. 070 - 366-21.64

EKO: Erenemcnaencommissie

D.v.Rijfioven r41, 070 - 361.52 08

Tmhèrs:

Zondag r

P,v.Ooslsn
ZondrB :

L.v.Rijn
zllcrdag :

Àde Ket

van de hddiging vaÍ enkele zeer pÍominenten LENSleden zoals'Piet Julfermans (?s-jaar lid)' Ap

Hoppenbrouweri en Joop Willems (bcide 60-jaar lid) en Cor PeeteÍs,Jos Witting en Harry Dietz

(alten 4o-jaar lid). Een pachtig staaltje van clubliefde keurig verwooÍd door Rob vergeer namens

het nieuwe (a.i.) bestuur. KoÍtom een gocd slot en een perfect begin. Dit geeft hoop voor de koíe

termijn want er is nog heel veel werk te doen binnen LENS. DaaÍ komen we o.a. in deze

LENSÍewe al op tcrug middels het veÍslag. van de jaawcrgadering ÍÍtaaÍ z&Í zeker ook ill de

komende LENSrewes. Samen LENS sterk-Ínalen zoals de jubilarissen dat voorhe€n deden was

de boodschap die zij ors meegaven. BedadÍ cn wij zullen ons daar sterk voor makcn de komende

tijd. Rest ons nog de oÍganisaÍor€n van boveNtaande evenementcn e€n kompliment te geven voor

dé manier waarop e.e.a; gcregsld ]vas en iedeÍeen cen gezond en gelukkig 1998 toe te wqnsei,.

Het bcstuur

rel.. 015 - 310.78,46

tc|..070.356.15.81

lcl. 0?9 .316.4r.94

Rcdrkie

w,J.v.d.CcEí seÍna 06 - 597,00.082
M.v.Oort
H.v.d.Sman
M.schild

Algemene Leilenvergadering
Oo maandas, S december 1997 was het druk in de kantine. Bijna vijftig mensen woonden dc

Aisemcne Édenvergadering bij. De grote opkomst gaf een goc.d gevoel. Er zijn dus nog steeds

crg-veel LENSERS óe zichichi betroikken v-oelen bij de mogelijkheden en onmogelijklteden van

onze club.

OD de Alsemenc Ledenversadering in iuni wordt het vcrslag van 8 decembcr 1997 b€handel4
àris it voËra nu met de belógÍijksrle pu-nten. Dat zijn cr twee, namclijk de bestuurwerkiezing cn

de tussentijdse Agemene Ledcnvergadering op 2 februari I998.
In hct bestuur zijn gekozÉn: Fred Crens

ívifiËï:J"
r.oÈ vérg"er

Dc funaieverdelin8 moet nog uitgeweÍkt worden en de belangrijkte taak- voor.de vier
bestuuÍslcden wordl het kompléet maken van het bestuuÍ vóór 2 febmari 1998. Gelukkig waren

er tijdens de vergadering al 
-leden 

die aanboden mee te pÍatcn en wellicht zelfs mee te \Yillen
der ien over bcstuurlijk werk.

Begin januari ziet het er aI wccr wat beter uit. Het is buna .lí,}yo zÉkfj. dat we q1
ncíninimeester hebbcn qevonden en ook andere mutaties in de filurciële hoek rvordcn opge!'uld.
birekt -aanecstuurd en bégeleid door de penningme€ster gaan verschillcndc menscn aan het werk
op deelgebíeden, Meer hièrover op de Algemene Lederwergadering van 2 februari 1998.

Nu gaan uc zoeken naar een bcstuurslid technische zaken en ecn alSemeen secretaris. Zodra wc
die 'hebben gcvonden proberen we de laatste gaten in de commissies op te wlleq zodat op 2
febnrari het iotalc plaaile klaar ligt om goedgekturd te worden door de Algcmene Ledenvergade-

ring. ' .',i
Ondertussen ziin wc alvas bezig met hct maken van een jaarplanning, het nadenken over de

trainersstaf voör dlc groepen volgend seizoen en hct nadeoken over het te voeren bcleid in de

komendc maanden.

.We zijn op de goede weg, maar hebben nog veel hulp nodig.

Namens hct bestuur

Fred Grens

LENS

Van de Redaktie
, trvcr uw kopij in vóór zondag

I I januati

Reda.tirbrievcnbls in hct clubgcbouw
of bÍ

W.J.v.d.Grcst Winkclstede 92,
2543 BS DÈÍ HaaB

E-Ínail : willcmgv@globalÈs.nl
(man lrnb pcr keer)

Frx:070-367.05.22
(vrn m6anà8 Í/m trijdag)

SLUITINGSTIJD \[JZICINGDN
KOPU:

MÀondrg 12 janusri l9:00 uuÍ.

Bent u al lid van de CLUB van 100 ? "deLENSREWE" 1



NIEIIWJAARSRECEPTIE
(een ouderwets gezellige middag mct voet-
bal, handenschuddeÍ/zoenen, jubilarissen,
hapjes en drankjes) I januari 1998. De
LENSnieuwjaarsreceptie mel gelukkig weer
de wedstrijd LENS - oud LENS. En dan is
het geÍdeteu geblazen langs de lijn. Er werd
gelikkebaard en met wcemoed terug gedacht
aan vroeger. Niet dat ons huidige tcam geen
ta.lentBn in de geledercn heeft. Maar on-
danks het feit dat men zich gelukkig kon
versterkefl met oudgedienden stofld er det
dat team wat de supporteÍs graag zien. Oud
LENS had elkaaÍ snel gevonden en combi-
neerde gemakkelijk. Dat zij dan ook mct de
eer (3.0) gingen strijken was niet m verwon-
derlijk. Snel naar het gezellige clubgebouw
in afoachting var de jubilarissen. En dat
rvaren niet zomaar de eeÍste de beste. Nee,
deze mensen hebben een LENS-staat van
dienst welke zijn weeÍga niet kent. Hier
werd een brok LENS-geschiedenis ge-
huldigd. Laten we deze mensen nog even
kort de (LENS)revue passeren:

40 jaar
EARRY DIETZjaren lang sponsor. Oud
le elftal speler en tot op heden het oudste
spelende lid binnen LENS. Hij had een gÍoot
aaldeel bij het verschijnen van het jubi-
leumboek (LENS 75 jaar).

.COR PEETER§;wie clubgebouw en 'Wa-
terloo' zegt, noemt gelijktijdig zun naarn.
Hrj kent elke steen van ons clubgebouw.
Jegenwoordig nog regclmatig als bar-r" mcdewerker actief.

J:- JOS WITTING:vroePer een beroemd'? 
Gerucht?) LENS-speler-in haí en niercn.- Tegenwoordig de mede-organisator van de
klaverjas- en jokeravonden waar gezcllig-
heid troef is.

\t

Club van Honderd leden, Joop Willerns en Ap Hoppenbrouwerc (ia, is van
familie) gehuldigd voor het 60-jarig lidrnaatschap. We zijn er nog Íriet want
"de jonkies" het Club van Honderd lid Cor Peeters, voor het 4O-jarig
lidmaalschap samen met de heren Harry Dietz (4o-jaar lid en nog steeds
toonzettend op het voetbalveld) en Jos Wining (ook 40 jaar lid).

Ja, 1998 kon niet beter beginnen met het huldigen van tÍouwe LENS leden.

Alle huidige ex+n potentiele Club van Honderd leden hebben in de afgelopen
periode twe€rnaal een uitnodiging ontvangen. Eenmaal vooÍ her'l7-juig
bestaan van LENS, op 20 december, en eerunaal voor de Nieunjaarsreceptie.

In de laatste brief stondeí de jubilarissen vermeld die gehuldigd zouden
worden. Je mist dus Í[ets a.ls je lid bent val de CIub van Honderd Wilt u ook
post ontyangen ? Wordt daÍ lid van die mooie Club van Honderd. Het kan nog
steeds.

Effe belle in de komende 750 jaar met het Club van Honderd nummer.

Uitspraak van de l/2 maand:

MAAK ER WAT MOOIS VAN IN 1998, BEGIN BIJ JEZELF I

Gegme!

Henk Hoppenbrouwers

O7O- 3250'189 voor 750 aanmeld.ingen

P.S. Dal 4e cmal kaint Bewoon dooÍ in de winter, ruiken ze wat ?

20 febntari 1998
06 maart 1998
20 maart 1998
03 april 1998

750. w"t een tijd dat Den rlaag al

bestaat. Het tiende daairran is ïe hEer

Piet Juffermans, lid van LENS. Afgelo-
pen NieuwjaaÍsÍeceptie werd dit ERE (en

Club van Honderd) lid gehuldigd voor
zijn 7s-jarige lidmaalschap.

Daar ziln er maar heel weinig van op de
wereld, die zo lalg lid zijn van een
voetbalvereniging (Guiness Book ?).
Naast de heer Ju.ffermans weÍden de

0

60 jaar
AP EOPPENBROIMERS;uiI het bekende geslacht der Hoppenbrouwers. Oud le elftalspelcr (later veteranen). tvÍaakte de
TOTO groot binnen LENS. Met dat geld w-erden veel plannen verwezenlijkt. Samcn mot zijn vrouw een van de (weer ofgeen
weer) meesl tÍouwe supporter vírn ons lc elnal.

JOOP WILLEMS;vo!!q4[qÍ, trainer, sbateeg..Is bcrocmd om zijn smeuige verhalen uit de oude doos. Dit jaar niet meer actief
als captain van oud-LENS. Draagt tegenwoordig nog ste€ds met veel plezier zijn stecntje bij dat de LENS-rewe optijd bij de
lcden in de bus valL

75 jaar
PIET JUIFERMÀNS;behoeft deze nun nog een introductie? VootzitteÍ, jeugdcommissie, redacteur. Je kunt het zo
opnoemen of hij heelt de functic rvcl vervuld. De heer Juffermans is e€n legende cn dÍaagt de traam 'MISïER LENS'
met cre.

Ik besef me terdege dat bovenstaande wapenfeiten bij lange na niet volledig zijn. U moet me maaÍ veÍgeven. Graag verwijs ik u
voor uitgebreider informatie- over bovenstaande LENS+rs naar het bekende 'blauw-boek'. Het boek dÀt uitgebracht werdin het
kader var LENS 75 jaar._Na.dit officiële gedeelte was het de hoogste tijd, ondcr het welbekende genot vh een trapie en een
drankje, om, voor zo vcr dit nict gedaan was, te strooien met de beste weruen, handen te schudden eí vooral te meneri.-Voor het
laatste geldt dat dit de_beste gelegenhedel zijn om- ongestraft mannen en vïouwen te kussen zondcr dat er 'jaloers' gereageerd
woÍdt door paÍtners. Uit de vele Besprckken en gehoorde opmerldngen qag geconcludeeÍd woÍden dat het 

-e€n 
oer feze[Íg en

Seslaagd feest mag worden genoemd. Dit was inderdaad weer LENS op z'n best. Met dank aan de orgaliíatoren- en
barmedewerkers.

gek niet
dan ook

Cees Alting

Dc KLAVERJAS / Jotr(ERavonden, z|n voorlopig vastgcsteld op de volgende data's:

Er volgt meer in de volgende LENSREWE.
Jan Ham

ïI
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Verstag voetbalwedstsrijO 
ííOud " LENS - LENS I . DE TIEN GEBODEN VAN DE

I ianuari 1998. Zoats lËr bij LENS icder jaar de gewoontc is, ,, : "SPORTIEVE VOETBALLER-
wàs er ook voor deze nièuwiaarsdae een leuke rvedstrijd
eeDland. mct bii "Oud" LENS e-en aanÉl jongc oud-gcdienden 01. Respecte€r uw tegetrstandcr. Gedraag u rechwaardig en

én ecn aantal wat oudere jongelui, zoals Joop OdenkiÍchen b fijk. Een onsponief óptreden bederft uw eigEn PlezicÍ in het
(met houten been) en rutuurlliik de man met de minste caps ln sDel.
LENS I, fawi, Coret. Voor dé wedstrijd wisten wij van "Oud" 0'2. Mopper njet na ecn nederlaag en wees overmoedig noch
LENS ai dat wiÍ zeker dc nul zouden houden, uant b het goal hovaardiÀ na cen ovenrinning.
stond, eindelijËin een wedstrijd van LENS eens een keer_ niet 03. Resfrcteer de beslissingen van de scheidsrechtcr, ook-als u

eebleiscerd, Sander v.d. watc; (altijd gezellig op de Bank bli het niet met hem eens bent. Een schcidsrechtcr die nooit fouten
Schcvcningen) De wedstrijd ging in het begin goed gelij\ op' . rnaakt, moet nog gcboren rvorden.
maar na càn fànustische aanvat kwamen wé door een doelpunt 04. Luister n'aar uw aaovoerder. Bedenk dat hij leiding moet
van een cchl oud-gediende, Frans Disseldorp, op een vcrdiende geven aan uw ploeg-
I - 0. Daama vàren er 

'kanscn 
over en 

-weèr., maai'Oud" ö5. Wees loyail tei opzichtc van de ploeg waarin u speelt.. Geef
LENS hield toch een veldovenvicht Medq door e€n perfect u voor 100% gedurende de gehele wedstdjd en als u niet in
optreden van ecrst Ton 's Cravendijk op de laatste man positie goede conditieÉnt, bevoordeel dan uw ploeg door uw plaats aall
eir daarna Rickf Tjin Asjoe die ook nog even liet zien wat hij éen ander afte staan.
kan. "Oud" IENS gediende Fred Spa, die LENS I eigeÍ Uk 06. Bedenk dat u slechts door oefcning, meer opo.fferingen en
kwam ondcrsteunen, hielp toch "Oud" LENS aan de 2 - 0 door bepr inzicht b€tere Íesr taten van uw spel hmt veruachten.
een fanustische kopbat iÀ het cigen doel. Daama gini alles op 07. Stel er een eer in moeilijkheden te óverwinnen, mopper niet
routine, r.vat leidde-tot een schinerend uitgespeelde aanval die op omsundigheden waaraan- toch niets te veÍanderen valt (slecht
fanustisch werd afgerond door de LENS toppcr (nog íeeds) weer, slecht ïenrin, onvoldoende leiding), maar neem de dingen
Leo van Rijn. 3 - 0 was dcrhalve de terechte uitslag van cen zoats ze ujn.
lcuke rvedsirijd, rvaaraar iedereen toch ccn hoop plezÍer heeft 08. Dmag Ërtoe bij de goede sfeer in uw ploeg te onderhouden en
bclcefd. Alle spelers en organisatoren bedankt en wie weet tot tc bevordercn; beilerf Íw eigen plezier èn dat van anderen nict
volgendjaar' i 38:iri:JJ".',frï'inuwarspraken.
Niels Schuurman 10. Sportman te zijn is een erenaam. Toon dus ook buiten het

voetbalveld beheeÍsing.

Met dank voor het wijmaken van tijd en het meespelen aan de

"Oud" LENSers:

Sander vd Water (kc.cper), Leo van Rijn, Joop Odenkirchen,
Ton 's-Gmvendijk, Frcrl, Maurice en Niels Schuurman, Sacha
Glaudemans, Fred Spa. Edwin Coret, Ha.rry Dietz, FÍans
Disseldorp, John Marweld, Ilans Kooycnga, Ric§ 'llin Asjoe,
Rene Beuker, Jan Buitelaar.

Overgenomcn uit Voetbalmanak, Seizoen'97-'98

van de Redaktie

I

Datum Tijd Wedstrijd

Senioren ZLI\L ,h,ë,

II/EDSTRIJDPROGRAMMA

Klasse EaI

09.01
l2.01
12.01

21.01
23.0 r
23.01
26.01
26.01
27.01

2 r.00
20.00
21.00
21.00
19.00

20.00
21.00
22.00
20.00

SEVS 3

LENS I
LENS 2
Exhes I
Snoeki3
LENS 3

LENS I
LENS 2
Tuto12

. LENS 3

- BaÍon I
- Tutor 2
- LENS I
-1ENS 2
- Exact 2

- Snoeki I
. RKDEO 5
. LENS 3

Kaíelenring
Oranjeplcin
Oranjeplein
Zuidhage
Traawaal
Overbosch
LIPA
LIPA
TU Hal Delft

Scheidsrechter

R. val der Zee
F. Bauman
E. van Maanen
J. Verhoef
H. Gillet
J. R.as

J. Verhoek
J. Ton
E. van lvÍaanen

10526
9007
10560
90I2
r05?4
I0578
9020
10.586
10475

il SUDMEI]ER ZONWERING

Thomsonlaan 85 DEN HAAG tet.:362 02 90

Bent u al lid van de CLIIB van 100 ?
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Senioren ZATERDAG,h,ë,

14j
l7j
24j

an.
an.
AI,

UITSLAIG(EN): zate tas 13 itecember 1ee7

, LENSI. - VCSI

I4/E D S TR I.I D P RO G RAM M A
uit

afgekeuÍd.

datum tijd thuis

19.30 LENS l - DWO I
t4.30 Arch/Ornas I - LENS I
14.30 PGS 1 - LENS I

w-nr.

I9983

Ockenburgh Wijndaeleweg

veld sch€idsr€chter

' 
M.J.Mooiman

tel. 070 - 323.05.12Ligging terrcitr: PGS

Ik wens u allen een sportief maar vooral gemnd 1998 toe.

Narncns de Zat. afd, Jan Ham.

VE RZAM E LTIJDE N I4/E D S TRIJ D E N Thuis

uit
: I uur voor aanvang

: 11/2 uur voor aanvrtrg

AFBELLEN
Trainer

. b.c'c'

J.Eam

BU AFKEURING: VERZÀMELEN 13,00 UUR OP LENS.

tel

tel

tcl

: (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 EE1

: (070) 367 96 87

'' DE VOLGENDE LENSREWE VERSCEIJNT WAAB§CEUNLIJK AL OP 15 JANUARI ''

Senioren ZONDAG f$,ë,

WEDSTRITDPROGRAMMA

datum tijd thuis

ZONDAG 1I JANUARI 1998

14.30 LENS 1

IO.3O LENS 2

lI.OO LENS 3

I I.00 Naaldrvijk 7

ZONDAG 18 JANUARI T998
LENS I

IO.3O LENS 2

10.30 LENS 3

10.30 LENS 4' 10.00 ADS 6
13.30 LENS 6

Ligging van de terreinen:
Naaldrvilk : De Hoge Bomen Naaldwijk
ADS : Sportpark Madestein

w-nr. veld scheidsrechÍer

34884
Vr.
52212

34862
37089
38146
522t6
41005

uit

WIK I
Westlandia 3

wIK2
LENS 5

VRIJ
Den Hoom 2
OÍanjeplein 2
LaakkwaÍier 5

LENS 6

GDA 8

C. Schaap
NN

NN
NN

H. Vis
C. Boom
nll
nn
m

t
2

3

2

TRAINING NIET GESELEKTEERIIEN: ELKE DONDERDAG: aanvang 20.'15 uur

Bent u al lid van de CLUB van 100 ?

0174-6255486
070-397E763
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CONACTPER§ONEN

Wedstrijddag:

W.J.M. Eeijnen
G.J.var der Kleij
B.Vierling

tel: (70) 346 10 88
tel.; (0174) 41 81 49
tel.: 06 - 55 13 51 60

sema 06 - 59 58 89 54l

FBELLEN

LENS 3 :
LENS 4 :
LENS 5 :

LENS 6 r

als bekend
E.Eoppenbrouwers
H.Gedek
J.Muns

tel.: (070) 325 07 89

tel,: (070) 3625335
tel.: (070) 397 54 59

JUK van het jeugd front
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hooftlleider-d B en C jeugd: '

Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den llaag, tel (070) '140 06 03

Hoofdleider D-jeugd Hans van Rijthoven HoofdlcideÍ F-jeugd
tclefoon (070) 361 52 08

Leo StÍaub
telefoon.(070) 367 0l 21

Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58
b.g.C. 06 53 48 40 50

Hoofdleider E-jeugd

elÍtal dahtm

, W E D S T R IT D P R O G R A M M A
. ({tijds} wijzigingen voorbehouden)

eryary teg€nstander uit/thuis veld/terrein

vl
Voorschoten
v3
SportpaÍk WeíZ'meer
v1
EÍasmusweg
oosteinde/vrbrg
V3
Sportpark WesL/Z'meer
VI
vz
Erasmuswcg
SportpaÍk Pr.IÍenc
Emsmusweg
Erasmusweg
SpoÍtpaÍk WesL/Z'meer
vlvt
v3
NooÍdweg^Vateringen
V3

* = vriendschappelijke wedstrijd

sam k I ENS

I

2
I

A

À

B

BZ

c2

I4.3 0
10.00
1L00
14.30
13.30
12.00
14.30
r4_30
tL.45
I 1.15
I8.30
I1.00
11.00
12.30
t0.00
II.I5
09.30
09.30
09.30
14.00
r 3:00
L'7.45
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
r0.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

l0 jan
17 jar
l0 jan
l0 jaÍ
17 jaÍt
I0 jan
l7 jan
l0 jan
I0 jan
l0 jan
l2 jan
I0 jan
l7 jaÍl
10 jan
l0 jan
l0 jan
I0 jan
l7 jan
l0 jan
l0 jan
l0 jan
l2 jan
l0 jatr
l0 jan
l0 jan
l0 jan
l0 jan
l0 jan
l0 jan
l0 jan
l0 jan
t0 jan
l0 jan
l0 jan

13.30 +

08.I5(auto).
10.30 +

12.45(auto)+
t2.30
I0.30(auto)*
13.00(auto)
14.00 *
I1.30(auto)+
10.00 *
17.30 *
09.45(auto)+
09.30(auto)
I1.1s(auto)*
0 9. 00(auto) *
09.45(auto)+
08.45 +

08.45
08.45 *
l3 .00(auto) *
t2.30 *
16.45(auto)
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
t2.30
r2.30
t2.30
12.30
12.30
12.30

GDS/WP Al thuis
Voorschoten A2 thuis
GDS/WP A2 thuis
DWO Bl uit
GDA BI thUiS
GDS/VVP Bl uit '

Derjo E}l uit
DWO 83 thuis
DWO 85 uit
DHC Cl thuis
Feijenoord C3 thuis
GDS/V\IP Cl uit
Rijswijk Cl uit
GDS/WP C2 uit
GDS/WP C3 uit
DwO C9 uit
GDS/VVP Dl thuis
DHC DI thUiS
GDS/VVP D2 thUiS
Velo D3 uit ,

GDSA/VP D3 tltuis
CDS/V\? D4 uit
Oliebotlentoernooi op LENS
Oliebollentoernooi op LENS
Oliebotlenmemooi op LENS
Oliebollentoernooi op LENS
Oliebollentoernooi op LENS
Oliebollentoemooi op LENS
Oliebollentoernooiop LENS
Oliebollentoernooi op LENS
Oliebollentoemooi op LENS
Oliebollentoemooi op I;ENS
Oliebollentocmooi op LENS
Oliebollentoernooi op LENS

B3
B4
CI

C
C
C
D

D
D
D

E
E
E
E
E
E
F
F
F
F
F
F

J
4
5
I

2
3
4

I
2
3
4
5

6
I
2
3
4
5
6

Erasmusweg
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
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SPELERS,OUDERS OPGELET !!!!
OD dit moment is het Drocramma voor 17 januari voor de m@sle teams nog niet bekend. De KNVB is nog bczig met de

hÉrindetingen. Vrijdag à.s.-hopen wij het pnigramma te ontvangen. Dit bctekent et we of'tolgende week ook een LENSrevue
laten versiÉiinen oi da't we a.s.-zateróq a è ie-uedspelers een ÍeÀcil meegeven als hct voetbalprogramnra dan is dooÍgegaan. Wat
rve zeker rveíen is dat alle teams op 17 fanuai moctèn voetballen. Bij h ijfel niet wegblijven maaÍ op vrijdagavond 16 januari cven

tussen t8.00 en 19.00 uur de hoofdlcider bellen.

AÍbellen voor de wedstrijden: zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en

19,00 uur, bij de desbetreffende hoofrlleider. In uiterste nood op de dag van

de wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zateÍdags vanaf OE.{X)

uur en doordeweek * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)

AÍbellen training: " *.45 minuten voor aanvang van dc training, alleen op LENS, telefoon (070) 366 13 14

Vragen / Problemen: bel in cerste insu.otie de hoofdleider op!!

Afgekeurd of niet ? bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 0E.15 uur de LENS-afkeuringslijn (070) 367 05 2i

Bíizonderheden
Vrrgen / opmerkingen ??? Bet dan's-avonds na 19,00 uur naar de hoofdleider !!!

Aanwezig namens de jeugdkommissie op: zaterdag l0 jamuri P.v.d.Steen en B.Vierling

i
Le€s onderstaande kopU e€ns gocd door !!! 

:

.. DE VOLGENDE LENSREWE VERSCMJNT WAAB§CETJNLIJK AL OP 15 JANUÀRI "

- Opstellingen als bekend met uitzondering van: AFGFKEURN OF NIET ???
Aangezien er zaterdag a.s. slechls vriendschappelijke rvedstrijden
worden gespeeld is de enige manier om te rveten te komen of het
voctballen doorgaat of niet de aÍkeuringstelefoon van LENS
bellcn. Dil telefoonnummer is:

- 070 -3670522 -

zondeo LENS Al
. o LENS B2' o LENS 83

o LENS 84
o LENS C3
o LENS C4
o LENS F2
o LENS F3

o LENS F4
o LENS F5

zonde
met

met
met

zonder:
zonder:
met :

met i

S.HaÍouna (afgevoerd als lid)
A.Zambib
W de Bruin en C.Scfunits
R.v.d.Sande
K.Vereeckcn
W.Iabbar
S.de Haal (afgcvoerd als lid)
R.v.d.Berg (afgevoerd als lid)
D.Heenemar (afgevoerd als lid)
A.Gungor en E.Nooitmeer
C.Gernaerd

SCHADUWPROGRAMMA.
Bij algehele afl<euring gaan wij met orze jeugd trainen op
onderstaande tuden: .

13.00 uur LENS Al,A2,Bl,B2,B3 en B4
10.00 uur LENS CI,C2,C3,C4 en C5
09.00 uur LENS Dl en D20 ,

13.00 uur LENS D3 en D4
10.00 uur LENS El,E2,E3,E4,E5 en E6
13.00 uur LENS Fl,F2,F3,F4,F5 en F6

Aangezien veel tijden overeenkomen mct het wedstrijdpro-
gramma is het in veel gsvallen niet nodig om te bellen.
Kom gewoon naar LENS toe met bij je voetbal- en
trainingsspullen en nÍust je voetbalschoencn ook spoísch-
oenen. Dit laa$te omdat we ook kunnen uitwijken naar
een verhard vetd, het strand of a-udere lokaties waar
spoíschocncn nodig zun. Thuisblijven is er na twee weken
zonder vo€tba.l natuuÍluk niet me€r bU.

HTMCnoraal.
Op 20 december was LENS Dl bij HFC ADO Den }Iaag te gasl.
Zij mochten opueden a.ls ballenlongen bij de wedstrijd ftrC
ADO Den Haag - Top Oss (I - l) en in de rust meo do€n aan de
IITMC-bokaal. Zij deden dit voortefrelijk en de reservcdoclman
van HFC ADO Den Haag mocst mccrdere ksren vissen. LENS
Dl staat voorlopig stevig op de epríe plaats en anderc Dl-teams
moeten dezc prcslaties nog maar zien te veÍbetercn. Goed gedaan
jochies van Dl. We zijn tros op jullie. I

rdYabodc

ITTITÏE KBUI§ b.v.
lcob.ltrtrG.t 26

25{4.EV Dcn Haag
ïrlrfoon: A7O.321 1227

GanaocAsr*lndelJl8'.Y.
Kóalskàai26 2544 EV Den Haao

i
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Afgelopen maandag, 5 januari, was het gedaan met de korte
winterstop. De trainingen zijn rveer begonnen en ook het
voetballen Eaat zaterdag weer _van strrt. Wij venvachten
natuurlijk al onze jeugdspeleÍs zoveel mogelijk bij de trainin-
gcn. BU slccht of koud wccr niet thuisblijven of naar LENS
bellen of de tÍainiflgcn doorgaan of vragen waaÍ er getraind
woÍdt- De trainingcn gaan immcrs altijd gewoon door en waar
er gefaind wordt lBngt af van dc tÍaineÍs. Hct baÍpersoneeel
weet dit echt niet. Neem altijd voldoende kleding mee d.w.z.
naast je voetbal- en douchespullen ook sÉort- en voetbalsch-
oenen, regenjack, handschoenen en een trainingspak. Kun je
niet trainen bel dan neqies even af op LENS (36613 14) of waar
de trainer dit metjullic heeft afgesprokcn.

DE BESTE WENSEN.
Aangezien wij nog lang niet iedereen gezien hebben in het
nieurvc jaar wensen wij alle jeugdleden en hun ouders alsmede
de trainers en leiders en de scheidsrechteÍs een gezond en
gclu.l&ig 1998 toe.

De jeugdkommissie

DE TRAININGEN ZIJN WEER BEGON}I'EN !!

ngvuttnoÈ

DE RAMANAN.
De ramadan is inmiddels weeÍ gestaÍt en dat bctekent voor
veel jeugdspelers van LENS vaslen [ussen zonsopgang en
zonsondergang. Dit is heel znaar en kaa best wel van invloed
zijn op dc trainings- en wedstrijdprestates. Toch gaat het
voetballen gewoon dooÍ en hopen wij op e€n zo'n optimaal
mogelijke inzet van jullie kant. Belangrijk is helom a.ls er iets
is kontal't te zoeken met de hoofdleider of met de trainer. Kan
je soms niet aatweÀg Àjn neem dan woegtijdig kontakt met
ons op.

Midwintertoertrooi Lens Dl
Lens DI had op 2 januari.een midwinteÍtoumooi bij LIBS op de
2 kunstgasvelden.

Lens Dl zat in de poule bij: WS, Exelsior en DSO. De le
wedstrijd tegen IIVS begon moeizaam en Leru kw'am net voor
tijd op l{. De lc 3 punten warer binncn- De 2e wedstrijd was
tegen Exelsior, die dc rvedstrijd daawoor met 5-l van DSO had
gewonnen. Een geduchte legensunder dus. Het werd een
wedslsrijd met kansetr voor beide teams. Lens was zelfs iets
beter. Onverdiend kwam Exclsior 2 minuten voor tijd op
voorsprong 0-1. Dit was tevens de eindstrnd. Lens kon dit
toemooi dus niet meer le of2e worden. Aal een gelijkpel had
Lens genoeg om voor de 3o cn 4e plaats te spelcn. Dat was
tegen DSO uit Zoetermeer. DSO kwarn in het begin van de
wedstrijd op 0-l door een snelle counteÍ. Lens was verrast maaÍ
vocht door voor de gelijknaker. Die kuam er dan ook een paar
minuten later. Lens kon echter niet meer winnen, dus dc
wedstrijd eindigde in een gelijkpel. Voor de 3e en 4e plaats
zou geslsreden lvorden tegen Quick. Lens overheerste en won
met l -0.

Lers had een goed toernooi gcspeeld en cindigde als 3e.

David Tenones

De spelers cn leider van D3 bedanken BuÍdock Proye.ct
Cons tants uit Rijswijk voor de mooie spofltassen. Dit is mede
tot sland gekomcn door bemiddeling van Merling Gerlderman,
spclcÍ uit dit Íeam.

De "technische staf'van dc D2 willen de ouders, spelers en
fans hartelijk bedanken voor het kerícadeau tlat zij hebbcn
mogen ontvangen. Tevens wensen zij iedereen c€n gelul&ig
Nieuw Jaar.

Dudley en Guno

OLIEBOLLENTOERNOOI
OP LENS VOOR El T/IVI E6

] EN Fl T/IVI F6.
9p zaleÍdag lO januaÍi worden er zo'n 300 olicbollen gebakken
door ecn klein aanul wijwilligers. Dit is ccn hele -klus; dat
kunnen wij jullie verzekeren. Maar dat doen zij graag en jullie
mogen, de oliebollen na het voetballen lekliei opeten. We
verwachten a.lle E- en F-klassers en natuurlijk ook- de leiders
dan ook.op_t1jl op LENS (zie voor de ríden bíhet wedstdjdpro-
glaÍnma). Is het koud neem dan gcwoon wai warmere klaiing
mee. Thuisblijven is natuurlijk -uit den boze en onsponieï
tcgenover de mensen dic de oliebollcn gebakken hebben. Eerst
lekker een toemooitje spelen op LENS -of als onzc velden ziin
afgekeurd ergens anders. NeeÍ[ naast ie voetbalschoenen ookie
sportschoenen mee want hel. gaat altijà door. Bcllen naar LgfS
ofhet doorgaaris dus niet noíig. Geioon komen !!! Kan je nier
bel dan op vrijdagavond even aÍ bij de hoofdleider thuis. 

-

Oru advies: Veel plezier en lekker smikkelen van dc oliebollen
zaaerdag ll!

adrcpak

Computercentrum

Fotokopieservlce

l{u ook: CAHON fiErt.de fotokopie

voor mailinggemaR

Direct Mail

:

Kerketulnenweg 6 25114 CW Den Haag

Tel, (070)35907o7 Fax (070)3295168

v.

p

s

rin te/)acc e vangiro'pt
coDt s Í.bril: t,tie- ttt nin

L..r .,eÍrí:rh.,Ja:\il,e:,,oci f,al ,2lrèJ q:.r.'.ï.í1,Én v,1n rrr, rna.r,nq1
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LENS F-JEUGD NIETIWS.

Door: Ruud van Herp (hoofdleider'F-klasse).

Beste lezers vaÍ de LENS-Rewe:

Via deze rubrick wil ik U allen een heel
gezond en sportief 1998 toe wensen.

Het Ie gedeelte van het seimen zit er alwecr
op, al met al een leuk en spoÍtief gedeelle
met hier en daar wat verschuivingen in de
teams, dooÍdat cr een aantal spelers bij
waren dic opeens geen zin me€r in het
spelletje voetbal hadden, andere spelers van
LENS verhuisden ÍaaÍ e€n andeÍe club,
rnaar LENS heeft gelukkig geenjeugd probl-
ccm, er stonden tientallen nieuwe spelers
voor dc deur van de administratiekaÍner te
zwaaien met een aanmeldingsformulier, zij
wilden dolgraag lid worden van onze ve-
rcniging.

Een aantal tÍainers moesten vanwege werk-
zaamheden ploscling stoppen met het ver-
zorgen va.n de traimngen (Leo Straub en
Momo Dokovic) beide zucces in juJlie

LENS Dl en het HBS-Midwifienoernooi
In deze tijd van winteÍstop, feestdagcn, recepties wordt er weinig tot nict
gevoetbald. Gelukkig voor enkele jeugdelftallen is het HBS (de velden dienen snel
geschikt te maken voor de zomersport cricket) niet mogelijk om in het voorjaar een
toemooi te organiseren. Met het Midwintertoernooi is een prima altematief
gwondcn. . - i

Na dagen binnen zitten werd het voor deze jongen tijd om bij HBS eens een kijkje
te gaan nemen. Mijn keuze viel op Dl, een van de gelukkige LENS-teams welke
aan dit toernooi deelnarnen.

In een stcrk bezet toernooi (met o.a. SpaÍta en Excclsior) werd cr nipt van IIVS
gewotulen - een beeqie dom (of was het pech?) van Excelsior verloren en tegen

Mijn dank gaat uit naaÍ twee dames die mij met hun deskundig commentaar
hebben bijgestaan en blijk gaven dat zij, zei het largs de lijn, vcel verstand hcbben
r€n het spelle$e voetbal.

I SPY

nicuwe job. PeteÍ. Hoet kon een .tijd g-cen

rainingen geven i.v.m. gezonclheidsproble-
men, wij hopen hem wccr snel op het veld aan het werk te zien.

De F-jeugd van LENS werd gelukkig uit de brdnd geholpen dooÍ 2 nieuwe traincrs (ouders), IIr. Gezgin en Hr. A.ltay, heren bcdankt
en veel succes met de rrainingen. F.l wordt vanaf hedeo ggtl4ind door Ruud van Herp, F2 blijfl o.l.v. Zia GÍingöÍ, F3 bliift o.l.v. Rui
dos Santos Freitas, F4 wordt getraind door Dhr. Gezgin, F5 blijft o.l.v. Ruud van Hèrp en F6 rvordt getraind-dór BiroÍ Kaynak en
Dhr. Altay.

De resulhten var onze Fl en F2 waÍen ?r,cÍ BoeÀ, de lagere F-teams (F3 ím F6) kegcn behoorlijk wat nedcrlaqen te verdurcn.
maaÍ toch werd eÍ íeeds beteÍ -gesPeeld 

door onz.c boys. De wiendschappelijk wedstrijdeh verlicpen èrg moeizaam,-veel wegbliivers
zönder bericht, schorsingen, aftngldinggn door ziekte, noem maaÍ op, het rverd voor mij zeer moeilijÈ gemaakt om alle teàmj met
voldoende spelers te Iaten voetballery mijn wens in 1998 is dan ook, kanje niet komen voetballen bel dàn op vrijdagavond af bij dc
hoofdleider.

O?p ZS december 1997 kregen wij als gezin een verschrikkelijk bericht te vemerken.
' ' Op Kerstravo-nd *crd-dc Familie Dokovic (Fl) enorm getÍoffen door het overliiden van hun baby na een tragisch ziekbed.. '.. 

Timmy mocht maar 3E dagen oud worden.
. ln ziji veel te korte leven$e heeft hij bU ons eer onvergetelukc indruk achtergelatcn.

Wij wensen de Familie Dokovic heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Geboorte
Na dit lee4 bereikte mij op 27 december 1997 het b[jde bericht dat de Familie
van de ooievaar, deze bracht een prachtige negen pond wegende zoon, haÍtelUk

Kaynak (F6) voor de 3e keer bezoek had sekresen
gcfclicitecrd en heel vccl geluk met de biby. -

Kerstbruch op Lens.

Op 20 december werd een

kerstbruch voor de E en D
elftallen van Lens georganise-

erd. Zoals bijgaande foto laat

zien was het vreselijk gezel-

lig. Er bleef bijna niets om te
elen over. Hartstikke bedankt
Rina en Diana voor de goede

voorbereide lunch.

Een dankbare moeder.

#
ríï ï'iltI

ffi

Fè,ffi"

;+1. iàn,,

!1,,

-i
,;l

-i.'i

;r *i

Bent u al lid van de CLUB van 100 ? "deLENSREVUE" 8

,:, . ;

i.ï,,:?



Terrèln & ClubsEboufl

Sponcomptex "Escarnp 1 "
Heígelollar 600
Tel. 070 - 366.13.14

Algemcclr sccrElErirrí

P.F.GrcÍ§
Rc8cnlesscla.or 49
2562 Cli D.n llara
Tel. 070 - 363.54.16

:lt'
Controhutle t.tdln8

Poíbank 33,67,I I -

Rabobank 129.924.229

§nmenstéUlnÈ bestuur (A.L)

SEKO: Scn or.rafd. (Enes/ aar)

w.J.M.lleijnen tel. O?O - 346.10.88
C,J.v.d.Klcij t l. 0l?4 - 41.81.49

Senlor€n zolerdagr

J,C.Ham trl.07o - 367-96.87

JI,KO: Jcuzd;fdclin'

P.J.M.v.d.Stcen tc|.070.440.06,03

dc cluh van r00 l

H,HoppeihÍouwds tcl. O70 - 325.O7,E9

AKKO: Accommodatiecomn sslè

w.J.M.lleijnen trt. 070 - 346.t0.88

Sponsorr-gÈen

R.v,d,Hoek r.t, OftZ - SZ.I:,SS
H.Kooyen8a tcl. O70 - 397.72.94

CoönllnntoÍ technlrche zoken

VacafuÍe

BARKO: Brrtorhmiqsle

NÍ.O{med tel.070 - 329.tt19
H.lan Bertc tel. 070 - 366,21,64

El(O: Fncremcntencomm|!!ie

D.v.tujthoven rc|. 070 . 361.52.08

T.ainèns: I

Red 'tle

W.J.v.d.c€eí selra 06 - 597.00.082
M.v.OoÍt
H,v.d.Smaí
M.Schild

Colofoon

Àde Kcr

lel.. 015 - 310.7E.46

l!l,. 070 - 356.15.81

tcl. 0?9 - 316.49.94

Zandag
Lv.Rijn
ht1daE

R. Vergeer
F.CÍens
P,v.dStcen
Z.Gilngor

tèl- 070 .366,13,44
tcl. 070 .363.54,18
rel. 070 - 440.06.03
l.É1. 070 - 390.03,33

Zondrg
P.v.Ooícn

Van de Redaktie
ftv€r urv kopij in voór zoídag lt jsnuari.
Redaciebrievenbus in hel clubgcbouw of hij

W.J.v.d.ceesl, Wink.lsÈdc 92, 2543 BS Defl Haag
E-mail : willemgv@global:snl (max lmb per kecr)
Fax : 070 - 367.05.22 (vao nLlandag t/m vÍijdÀg)

ST,UI'TINGSTIó WJZIGINGEN KOPU:
Maàndag 19 januad 19:00 uur.

OE LEN§REVAE
Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

. 7le jaargang, nummer 12

l5 januari 1998

opgerlcht
18 dcccmber 1920

DE BUITENGEWOON ALGEMENE
LEDENWRGADERING.

Op maandag i fgtruari zat om ZO.fO uur in ons klubgobouw de
buitengewoon algemcne ledenvergadering plaats vi;den. Het
sprEeK voor zich dat iedcrcen die LENS een lr.arm haÍt
toedraagt dan zeket aanwezir moet ziin. Zal hct eeluk ziin om
de meest cnrciale bestuu$fuíkties in ie urllen oírrlet ?? 20 ia-
wi9 zijn-_d4n de personen die dc kar de komende tijd gafui
rekken ?? Zo lee, hoe ziet hct vervolg van LENS er aan uit t?
Wij hopcn deze keer we€r op een gÍotc opkomst van de
trainers,leiders en de ouders van onzcjeugd en-ook onze A- en
B-klassers zijn rrat ons betÍeft van harie iclkom.

De agenda ziet er als volgt uit:

l) Opening

2) Stand van zaken samenstelling bestuur

3) Stand van zaken samenstelling kommissies

4) IIoe nu verder ., 
.

5) Rondvraag 
.

6) Sluiting

Het bestuur

PosrauRES LENs.
Veel ledcn,sponsors,leveranciers etc. stureo Dost voor
LENS naar de Hengelolaan 600. Dit lijki op her
eerste. gqzicht zeer logisch te zijn want LÉNS ipeelt
daaÍ immers ook. EchtcÍ lrat vecl mensen wellicht

EEN GOED INITIATIEF.'
Zondagnorgen Il december. 10.00 uur.
Een drukte op LENS waÍt naast het
verzamelen van LENS 2 is een bijna
kompleet LENS 4 anwezig met uou-
wen en kinderen om een gezellig ontbijt '
op LENS te nuttigen. Zelfs een gitaÍist/
zanger is uitgenodigd om dc sfeer tc
verhogen. Na aÍloop gingcn een aanta.l
spelers nog wat lrainen en een andcre
gÍoep zocht het strand van Kijkduin op.
Een prima ínitiatiel Welk teirn volgl ???

een
vÍttr

aan
Ste

Frcd Grcns, Regentesselaan 49, 2562 CN Den Haag KONIHBUTIEB ETALINGEN.

Van onze administratie ontvingen wij
een overzicht val de ledcn,donateurc en

Voor de goede ordc.vermelden wij nogmaals dat wij.bij beeindiging van het lidmaatschap
eventue€l achterstallige konlribulie desnoods via ee'ri incassobuieari zullen incasseren,

Hetbestuu 
,

vrienden die nog geen cent kotrtributic hebben betaald over dit seizoen. WU werdcn hier
niet vrolijk van. Het lijkt ons roch logisch datje kontributie betaalr als je lid bcnt van een
club. Nu moeten diverse mensen weer aan de slag om de konlributie alsnog binncn tc
krijgen. Dit kost vcol tijd en energie wat ten kosite gaat van andeÍe zaker. Boverdien zijn
cr altijd weer mensen die boos worden als ze aangesproken worden op hun eigen natatige
gedrag ??? Wlj begrijpen dit ccht niet er Iopen dat alle Ieden tru z.s.m. hun kontributie
overmaken op giro 33671I t.n.v. pennitrgmeester LENS te Berkel en Rodenrijs.

LENS

Bent u al lid van de CLUB van 100 ? "de LENSREVIIE" I
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Voornemens. Vroeger bU do start
van het nieuwe jaar woeg je aan een
ieder wat voor voomemem heb jÍ
voor het nieuwe jaaÍ. Stoppen met
roken, meer eten, beter gaan voet-
ballen of miets. Nu in 1998 doen we
dat gewoon niet me€r. Het is uit de
tijd lAlhoewel ., ..
Op de eeÍste dag van het nieuwe
jaar kregen de óub vaa Honderd

leden een schinercnde blauwe witte paÍaplu met ooschrift íia heb
je al gekeken ?). Het was a.ls dank- voór het veírouwen-cn de
financiële bijdragc aan de CIub van Honderd. Het rvas een Drima
staí van het nieutve jaar voor de Clubleden.

' qoo_r 4eze aíentie wilden er geluk twcc merxen lid worden van
de Club van Honderd. Een g&d ioomemen dus in 1998. Je bent
toch een beetie bevooÍÍecht als ie mct zo'n DaraDlu looDt.
nienvaar Wiml 'Gelukkig' heeft hei eenoee eereeàna i; rf""íol
pen rveck. De mensen diè lid ziin en 

-de paiaílu à'oe niet heÍben
gehad, dat is ecn minderheid, Éet wordt'bij ir getËcnt. CeAutU,
zeker in Frankrijk (Piet) en Engeland (Hans),-voor jullie duuri
hetazs het wat langer.

Heb je nu nog geen goed voornemen. Wordt tocb tid. De
paraplu's zijn in beperke oplagc wees er dus zeer snel bij.

Je lraq guj tegenwoord.ig ook e-mailen. Hoppenb5@pi.net..Ja de
(cchniek staat niet voor niets,

Uitsplaak van de y2 maand: Je benl nooit te oud om qoede
voorncmens te hebbcn...... ... I -
Gegro€t

. Henk Hoppenbrourvcrs

070-3250'lA9 voor goede voornemens.

- p.s. Het 4e elffal heefl-een O(nrbijten) T(rainen) p(leiren) relarie,- wcl cens van gehoord ?

Hallo, kaartvrieirden

Lalcn wU beginnen met u de allerbeste. wensen voor l99g te doer
toekomen. U heeft al een la.nge tijd niets van ons gehoord. Dat is
gekomen door allerlei miwerslalden, maar we willcn ni dc draad uter
opnemen. In de vorige LenS-revue heeft u al de speeldata kunnen lezen.
WU gaan ze nog even hethalen. Er zijn vier ïleeldata eeoland. 20
febqa-n,..0 e1_.Jp maaÍr en 3 april. Uiteraard zal er weer de fe6ruikelilkeIoterij zijn. Wij zorgen voor ile omstandigheden en u kan-daar alleen
maar.Betuige vqn zijn.als u komt kaaÍen.-Het zijn altijd heel gezellige
avonden en we_hopen dan ook op een grote opkonist vaí klaverjàssers en
jokcraars. Tot 20 febnrari.

' Jan IIam en Jos Witting

\
lt SUDMEIIER ZONWERINc

Thomsonlaan ES DEN H,A,AG tel.t 3íí2 U2 90

adrcpak

Computercentrum

FotokopieseÍvice

Ifu ook: CÀ}ION digitelc totokopie

voor mailinggemak

Dírect Mail

ín hlcur!

Kerketulnenweg 6 25114 CW Den Haag
Tel. (070)35907O1 Fax(070)329s168

nn -r '. r'1:r rÉ,laLï, ,:Ír t(r?,ir: ar,l'Éa .:arr,,:l .flEJiq rci,j;i.l =-n

Bent u al lid van de CLUB van 100 ?
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È.
Seniorei ZLAL ,Fd;,t

Dtrtum Tijd Wedstrijd

WEDSTRIJDPROGRÀMMA

Klasse Hal

23.01
23.01
26.01
26.01
27 .07

19.00

20.00
2I.00
22.00
20.00

Snoeki 3

LENS 3

LENS I
LENS 2

Tutor 2

- LENS 2
- Exact 2
- Snoeki I
. RKDEO 5

- LENS 3

10574 TÍansvaal
10578 Overbosch
9O2O LIPA
10.586 LIPA
10475 TU IIal Delfr

Scheidsrechter

H. Cillet
J. Ras. 

i

J. Verhoek
J. Ton
E. van Maanen

- MAANDAG 2 FEBRUARI 2O3O UAR BAITENGEWOON ALGEMENE LEDEN-' WRGADERING OP LENS !!!
GRAAG DEZE KEER OOK WEL SENIOREN DIE AANI,YEZIG ZIJN !!I

- S.V.P. ACHTERSTALLIGE KONTRIBUTIE NU OVERMAKEN OP DE GIRO
vAt[ LENS !!!

(zie kopy_ voorin,deze LENSrevue)

Senioren ZATERDAG,h,ë,

WEDSTRIJDPROGRAMMA
uit w-nr. vcld

- \ to'72 19990
- LENS r 19983

Ockenburgh Wijndaelerweg 1e1.070

scheidsrechter

MJ.Mooiman

- 323.05.12

datum tijd

17 jan. 14.30
24 jan. 14.30

Ligging terrein: ' ,

thuis

LENS I
PGS 1

PGS

'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 22 JANUARI ''

W RZA M E LTI JDE N I,IIED S TRITD EN Thuis

uit.
! 1 uur Yoor aatrvatrg

: 11/2 uur voor aanvang
l

FBELLEN

Trainer

. b.g.g.

J.Ea.o
BIJ ATKEIJRING: YERZAMELEN 13.00 IIUR OP LENS.

tel.

tel.

acl.

| (079) 376 49 94

:06-5U96881
: (070\ 367 96 87

Bent u al lid van de CLUB van 100 ? "de LENSREVUE" 3
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Senloren ZONDAGI

#
DONDERDAG 15 JANUARI 1998

19.30 uuÍ LENS 2/3

ZONDAG 18 JANUARI 1998

WEDSTRIJDPROGRAMMA

Vios 2 Vriendsch. 2

14.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.00 uur
13.30 uur

14.00 uur
I L30 uur
13.00 uur
12.00 uuÍ
13.30 uur
12.00 uur

Concodia
LENS 2

LENS 3

LENS 4

ADS 6
LENS 6

LENS I
Den Hoom 2

Oranjeplein 2
Laakkwartier 5

LENS 5

GDA 8

Vriendsch.
34862
37089
38146
522t6
41005

H.Vis
C. Bom
NN
NN
NN

I
2

3

2

ZONDAG 25 JANUARI 1998

H.v.Ho and I -
Concodia 2
Westlandia 14

HBS6 :.
LENS 5

Duindorp SV 5 -

LENS I
LENS 2
LENS 3

LENS 4

HMC 4
LENS 6

4298t
34907
50372
38198
s2224
41059

J.Gloudi
G. Huis .
W.v.Nierop
NN'
NN
NN

TRAINING NIET GESELECITERDEN: ELKE DONDERDAG : aarvang 20.45 uur

Ligging van de terreinen:
Concordia : Brasserskade Delft
ADS - : SpoÍtpa* Madestein ael: 070-397 8763

CONACTPERSONEN w.J.M.Eeijnen
G.J.van dcr Kleij

Wedstrijddag: B.Vierling

tel.: (70) 346 10 88
tel,: (0174) 41 81 49
tel.: 06 - 55 13 51 60
sema 06 - 59 5E E9 54

FBELLEN

LENS 3 :

LENS 4 :

LENS 5 :

LENS 6 :

als bekend
E,Eoppenbrouwers
H.Gedek
J,Muns

tel.: (070) 325 07 89
a€1.: (070) 3625335
tel.: (070) 397 54 59

- MAANDAG 2 FEBRUARI 2O3O UAR BUITENGEWOON ALGEMENE LEDEN-
WRGADERING OP LENS !!! i

GRAAG DEZE KEER OOK WEL SENIOREN DIE AANWEZIG ZIJN !!!
- S.V.P. ACHTERSTALLIGE KONTRIBUTIE NU OVERMAKEN OP DE GIRO

VAN LENS !!!

(zie kopy voorin deze LENSrevue)

Bent u al lid van de CLUB van 100 ? "deLENSREVUE" 4



J van het jeugd front
AIGEMEEN CONTACTPERSOON en hooftlleider d B en C jeugd:

Paul var den Sreeq Chopinslraat 103, 255I SV Den Haag, tet. (070) 440 06 03

Hoofrlleider D-jeugd:Hans van Rijthoven Hoofdleider
tclefoon (070) 361 52 08

F-jeugd

Hoofdleider E-jeugd Leo Stàub
telefoon (070) 367 0l 2l

Ruud van Herp
telefoon (070) 367 9E 5E
b.g.g. 06 53 48 40 50

Afbellen voor de wedstriiden: zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18,00 en
19,00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider. In uiterste nood op de dag van
de wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 t4 (zaterdags vanaf 08,00

i uur en doordeweeks * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)

Aíbellen training: + 45 minuten vff)r aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon (070) 366 13 14

Vragen / Problemen: bel in eerste instantie de hoofdleider op!!

bel LEEN ZA AG na 08.15 de LENS ti 07 36'1 05 22

'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 22 JANUARI ''

WED.STRIJDPROGRAMMA
({tijds} wijzigingen voorbehouden)

AI
A2
B'I
B2
B3
B4
cr
c2
C3
C4
C5
DI
D2
D3
D4
EI
EZ
E3
E4
E5
E6
FI
F2
F3
F4
F5
F6

t

etftal datum

1'1 :an
11 jan
l7 jan
l7 jaI.
17 jqÍl
l7 jan
L7 jan
l7 jan
l7 jan
17 jan
l't jrt
l7 jan
l7 jarl
17 jan
l7 jan
l'1 jan
17 ian
L7 jaÍt
U jan
l7 jan
17 jar.
l7 jan
l7 jan
l7 jan
17 jan
17 jan
L1 jan

* = wiendschappelijke wedstrijd

uit/Íhuis v€ld/teÍrein sam.k I FNSaanvel g

10.00
r4.30
13.30
14.30
14.30
13.00
11.15
I1.00
15.00
12.4s
12.00
09.30
11.00
09.30
I1.00
r0.00
09.45
09.00
10.00

.00
09_00
09.30
09.30
r I.l5
I l.15
13.00
13.00

tegenstander

VooÍschoten A2
RKDEO A3
GDA BI
Devjo B I
Quick 83
Cromvliet 82
RKSVM EI
Rijswijk Cl
RAS C2
Lakwa C4
Velo C5
DHC Dl
Den Hoorn Dl
WIKD2
Jwentas D2
LyÍa EI
I{BS E3
BMT E2
Quick Steps E6
VIOS E3
BMT E3
Velo Fl
Maasdijk Fl
HVVF3
Quick F6
Scheveningen F5
Quick Steps F7

08.00(auto)
12.3o(auro)
I2.30
12.45(auto)
I4.00
12.30
10.00*
09.30(auto)
13.45(auto)
IL30(auto)
10.45(auro)
08.45
10.15
09.00
09.45(auto)
09-00(auto)
08.45(auto)
08.15
09.00(auto)
10.00(auto)
0E.15
09.00
09.00
r0.45
10.45
t2.30
t2.30

uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit .

uit
uit
nit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis

Voorschoten
Nootdorp
VI
Oosteinddvftrg
v3
v3
VI
SpoÍtp. Pr.Irene
A.lbadastraat
J.v. Beersstraat
NoordwegÀVateringen
Vl :

V3
V3
Huis te Landelaan
De Lier
DaaI en Bergselaaa
Hengclolaan
Nijkerklaan
Melis Stokelaar
Hengelolaaa
v2y2
v2
Y2
v2
Y2

Bent u al lid van de CLUB van 100 ? "de LENSREVLJE" 5
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aoYrErI8noe
advÉrEltí!

ttnderlGlde a.ttëertte ffiffi ITITTE KRUIS b.V.
' , Kobaltstiaat 26 '.,

2544 EV Den llaag
Telefoon:, O7o-321 12 21

GaraaeÀssendelftB,V,
t<ouattdtrEat es 25,44ÉV Den Haag

Í.1.t o79.t6l

BIJ?lONDERE,EDEN:

o LENS A2 met
o LENS 83 zonder

o LENS B4 zondcÍ
o LENS C3 zpnder

o LENS C4 zonder

o LENS D3 zlnder

o LENS D4 zonder

o LENS E4 zonder

o LENS E5 zonder

o LENS E6 zonder

o LENS F4 zondcr

o LENS F6 zonder

zJ,nkltrtaT
25rt{ E( Dcn Heer:
Ícl.z O7O-166ll14
Fn.: o7o-i675Irf,

- aanwezis namens de ieugdkommissie op:
o zaterdai 17 ianuari D. en H.v'Riithoven en B.Vierling
I 
"-àïàJfio*riÉnóltZ 

S.t dan"s-avonds na 19.00 uur naar de hoofdleider !!l
- lees"ondérstaandà kopy eens goed door !!!

-DEVoLGENDELENSREWEVERSCHIJNTALoPDoNDERDAG22JANUARI
' rr"ii ''i

t

:D.Jurawan
:F.Elkadiri,Z.Elboujamai en S.Ilarjouli (de

laatste 2 geschor$ wegens niet opkomen '
zie kopy)
met :H,Sahin

:R-v.d.Sande
:K.VeÍeecken
met :A.Faloun

:N.Nordc,R.Sardjoepersad en J.Schíld (alle 3
geschorst wegcns nict opkomen zic kopy)
met:W.Jabbar

:M.Vrouwenvelder en K.Walravens (beide
geschorst wegens et opkomen zie koPy)
:M.Abarqi en J.v.d.Mertt (bcide geschorst
wcgens niet opkomen zie kopy)
met :D.Jankie

:D.v.Gils (geschorst wegens niet opkomen
zic kopy)

:B.Schóute,U.Terzi en Q.de ZwaÍ (allc 3
gcschorct wegens niet opkomcn zie kopy)

:S.Baran (geschorst wegens nict opkomen
zic kopy)

:C- en M.Michaloliakos Oeide afroeren als
lid) en zonder lv{.Ncto (geschorst wegens
niet opkomen zie kopy)

:S.Abdalla

NIET OPKOMERS.

Bovenstaande opstellingen laten zien dat er afgelo-
pen zaterdag màar tidst 15 jeugdspelers wegblelen
zonder af te bellen. Dit vinden wij ccht stUlloos
tegenoverje teÍrmgenoten Ínaar zeker ook tegenover
dt (hoofd)leiders en dc oÍgadsaloren van het
oliebollentoernooi (vooÍ E- en F-klasser9. Als
beloning zijn jullie a.s. zateÍdag geschoÍst. Wij
verzoekèn jullie of jullie ouders om alsnog even
kontakt op-te'rcmei met de hoofdleider om uit te
leggcn waarom jullie niet Bcweest zijn en om in hct
veiriolg netjes àf te betten op wijdagavond bij de
hoofdlcider thuis na 18.00 uur.

HERINDELINGEN.
De KNVB heefl de herindetingen klaar en (oegegeven

vooÍ LENS ziet het er in de mccste gevallen zeer goed
uit. Op het oog leuke indelingen en vaak niet te verrc
uitwetistrijden. Slechts LENS AZ zit h cen ze*t
ongelukkigc poule maar met medewerking van Delft
(is alkoord) en de KNVB (denkt nog na) hopen we
dit op korte termijn weer recht te zetteD. Het is nu aan
de spelers,leiden en ouders om er een leuke en
sponieve kompetitie van te naken. Veel succes !!!

t

Bij twijfelachtig weer dienen spelers na 08:15 uur de LENS-AFKEIIRINGSLIJN 070 - 367 05 22 te bellen

Moet je voor 08:15 uur vorzamelen dan hecft bellen geen zin omdat we dan nog niets g€ten en kom dan gewoon naar LENS toe

Spelcrs die na 09:00 uur moeten veÍzirmelen Luuren ook de TV aan zetten eq afstemmen op INFOTHIJIS.

Via teletckst pagina 603 laten zc daar vanaf (plusminus teken) 08:45 uur de afl<euringen zien. DE LENS-JEUGD VALT ONDER

CATEGORIE 3:...... ..._......................LENS A-t T/M F6

LENS Al t/m F6 @ehalve CI) vallen binnen het district We§t 3 ondeÍ categorie 3.

Cl valt onder disctrict 'lvest 4 categoric 3.

Zijn er individuele alkeuringen dan wordt het thuisspelende elffal genocmd.

Dir geldt alleen voor LENS Al Um C4. De andere spelers @1 Um F6) mooren dan bellen metde LENS-AFKELJRINàSLUN. er is

nog een mogelijkheid en dat is via de aÍkeuringslijn van de KNVB DisÍict West 3 t.w.: 06 - 35015090.

!I SPEEL JE LAAT......BEL DAN OOK LAATII

Rcrlt rr al lid ven de CT,I IB van 100 ? "deLENSREVUE" 6



SCHADTIWPROGRAMMA
algehele afl(euring van het kompetitiepÍogramnu doen wij a.s. zaterdag met de mceste teams niets tcnzij de

alsno-g iets andeÍs afspreekt met jlllie. Voor een klein aa:rtal teams nodigde RKSVM ons uit op hun zeer goede veld:
14:30 uur RKSVM Al - LENS Al SportpaÍk Polanen / Monster 13:00 uir (auto)
13:00 uur RKSmdBl -LENSBI SpoÍtpaÍk Polanen / Monster ll:45 uur(auto)
ll:30uur RKSVM Cl -LENSCI SportpaÍk Polanen / Monster 10:15 uur(auto)
10:00 uur RKSVM Dl - LENS Dl SpoÍtpark Polanen / Monster 09:00 uur (au!o)
10:00 uur i RKSVM El - LENS El Sportpa* Polanen / MonsteÍ 09:00 uur (auto)
10:00 uur RKSVM Fl - LENS Fl SportpaÍk Polanen / Monster 09:00 uur (auto)

Verder wordt er ook nog bij atgehele aÍkeudng getraind.

10.00 uur LENS D4 en EZ 09.45 uuÍ

Neem altijd naast je voetbalkleding en voetbalschoenen ook sportschoenen en een trainingspak mee.

LeiderVtrainers die ook iets willen doen met hun leam wordetr verzocht dit zelf met de speleÍs tc Íegelen en dit vrijdagavond
ook door te bellen naar Paul v.d.Steen zodat wij bij vràgen op zateÍdag ook goede antwoordcn kunnen geven. HoÍen wij niets
dan weten rvij ook niets en dat kan miwerstanden veroorzaken.

NIET ROKEN.
Steeds me€r instanties gaal over op ecn rookveöod in hun
gcbouwel. Natuurl|k mu het ideaal zijn voor de niet
rokers als cr neÍgens meer gerook zou riorden. Maar dit
zal altijd een utopie btijven. Binnen LENS mag er ím de
B-jeugd niet worden gerookt op LENS en zelfs door
niemand (ook A-klassers, trainers,leiders en ouders) in de
kleedlokalen. Sinds deze week hebben wij ook besloten dat
er op zateÍdag in de adminislratiekamer niet meer gerookl
mag worden. In deze wij kleine ruimte ziet het soms blau
val de rook en de mensen die er vaak zitten hebbcn er echt
last van. Wil je roken loop dan cvcn naar buiten of naaÍ het
klubgebouw. Bedank !!!

BLESSURELEED.
Je zou toch op kraamvisite zijn in het ziekenhuis cn daar
zelf niet goed worden. Het overkwam Rene Liotard onze
trainer vatr LENS C4. Hij zit nu zelf in de lappenmand en
moet een aantal onderzoeken ondergaan. Afirachten maar
wat de preciese uitslag zal zijn. VanaÍ onze kant van heel
veel sterkte Rene !!!

KONTRIBUTIEBETALINGEN.
Van orue adminstratie kregen wij door dat maaÍ li€fst E0
jeugdleden nog geen kontributie of slechÍs het insclfijfgetd
hebben betaa.ld over dit seizoen. Dit kan echt niet en de me€ste
van deze leden hebben inmiddets e€0 brief mee naar huis
gekregen om te betalen voor I februari. Wc verwachten dat dit
gebeurd. Ook de andere Ieden die niet via een automatische
proccduÍe betalen vragen wij om nu het restbedÍag le betalen op
giro 336711 t.n.v. pemingmeestBÍ LENS. KotrrsÍt bctalen op
LENS kan natuurlijk ook op de zattdag.

LEIDERS OPGELET.
Het komt regelmadg voor dat de ruilformulieÍen (A Vm D) of de
uitslagen (E en F) bij uitwedstrijden niet afgegeven worden op
LENS. Dit is heel vervelend voor ons waat wij hebben deze echt
nodig om onze adminiíÍatie met de KNVB goed af te kunnen
werken. Ons verzo€k is dan ook aan alle leiders om a.ltijd op
?Àterd^g na de wedstrijd de ruilformulieren (A th D) of de
uitslag @ en F) af te geven op LENS.

TOERNOOIKALENDER.
' Ecn trvcede versie van de toernooil€lendcr is opgehangen böven

de standcnlijst in ons klubgebouw (r€chts naast de toiletten).
Kijk er gerust eens op en noteeÍ deze data in je agenda. We[icht
kunnen er in de komendc tijd nog toernooien bijkomen en ook de
reisjes die nog gepland gaan rvorden zuller wij op ccn volgende
versie vermelden.

Heren jeugdtrainers !
Zou het niet mogelijk zijn om er op toe te zien dat de
jongens hun voetbalschoenen buiteir schoon maken en
niet in de kleedkamers op de MUREN en op de
TEGELS. Anders moeten de vriiwillieers vutdaas.
ofrnorgen een hoge drukspuit aJnschíffen om dë
TTQELS en de MUREN schoon te kijgen. Dat is
zonde van.het geld lïkt ons. Dus heren jeugdtrainers
even een blik na de tràining op uw spelers.

.De wijwilligers.
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REISJES EINDE SETZOEN.
Het is stil op dit fÍont cn toch zal er de komende periode
e.e.a. geregeld moeten gaall worden omdat we andeÍs te
laat zijn. Bl cn C5 hóben plannen, Dl gaat naar
Duitsland met Pasen en El en E2 zullen wel weer naar
Limburg gaan. Voor de rest grote stiltc ??

We verzoeken de leiders die inteÍesse hebben om op reis te
gaan met hun team om dit z.s.m. kenbaar te Ínaken bU Paul
v.d.Steen. Uitgangspunt bij iedere reis is dat het veryoer en
de kosten dooÍ het team zelf moet worden betaald en dat er
voldocnde cn goede begeleiding mee gaat.

LENS C3
De ouders, spelers en leiders van dit elftal wensen
iedereen, die met LENS iets te maken heeft of een
warrn hart toedraagt een heel sportief en gezond
1998 toe.

:

Bent u al lid van de CLUB van 100 ?

I

i

i





Colofoon

t€rrein & flublehouw

SpoÍl,complex "Bcaorp I "
HcnBclolaan 600
Ié1, 070 - 366.13.t4

DE LE'Uf,NEV UE
Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

7te jaargang, nummer 13

22 JANUARI 1998

opgedcht
18 deceEber 19204IgemÈcn sccretàrllat

P. F.GÍens
Regcnlcssela!.o 49
1562 CN Den Haag
rel, 0?0 - 363.54.18

eontmhutlè hetollng

:ostbenk 33.67.1I
laboba* I 29,924.229

lrÍn.llsrëlllnr bcltuur í^.I.)

i.Vcrgccr tc|. 070 . 366.13.44
. GÍeís trl, 0?0 - 363.54.18

'.v.dstcën tcl. 0?0 - 440,06,03
,.Glingor lel. 070 .390.03.33

;FKO: ScniorenÀfd. (6d:s / zd)

,V.J,M.Hcijnefl l!l. 070 - 346,10,t6
i,J,v.d.Kleij rel. 0174 - 41.81.49

;enlorÈn zalerdl|o.

r.C.Hnm l,l. 070 - 367-96.87

ruKO: JeuldsÍdellnS

'].J.M.v.d.Stc.í tel. 070 - 440,06,03

le Club van 100 I '

l, Hopp€nbrouwqs tel. 070 .325.07.89

DE BUITENGEWONE
ALGEMENE

LEDEN.
VERGADERING

Op rnaandag 2 februari zal om 20.30 uur in ons
klubgebouw de buitengewoon algemene lcdcnvcr-
gadering plaas vinden. Het spre€l( voor zich dat
icdercen die LENS een warm haí toe&aagt dan
zeker aarrvezig moet zijn. Zal het gelukt zijn om
dc meest cruciale bestuursftmkties in to vullcn of

fr:ï.'*ïdt frc'*Hr*personen 
die.de kar de komende tijd gaan trekkcn ?? zo ne€, hoe ziet

i

lX(O: Aciommodadecommigsle

V.J,M.HeijncÍr Í!1, 070 - 3,15.10-88

Wij hopen deze keer ook
dag,sclel«ic of niet) want zij
ouders van onze jeugdleden
agenda ziet er als volgt uit:

l) Opening

2) Stand van zaken sdmenstelling bestuur

3) Stand van zaken samenslelling kommissies

4) Hoe nu verder

5) Rondvraag

DE TECHNISCHB KOMMISSIE

o,p e€! Efotg opkomst vanuit de seniorenafdeling (zondag,zateÍ-
laten het toch een bee{e afi eten tot nu toe. Natuuitijk zijn ook de

en de A- en B-klassers van harte welkom op deze vCrgadering. De

loördlnato. techrische rrk€n

/aarturc

}ÀRKO: Bar.ommllsíe

,í.O€ored tEl.070 - 329.84.79
l.tËo BcÍBe tcl, 070 .366,21.64

iKO: Evcnemcntencoriumlssle

).v.Rijlhoven !el. 070 - 361.52.08

l.v.d.Hoek
{.KooyengÀ

:rshet:s:

bndag :
r.v,Oortcn

bndag :

-uRijn
,atrrdag :
Ldc Kct

t.|,0182 - J2.13,53
tel, 0'10 - 391 .72.94

VERZORGER LENS T STOPT.
Mike de Kievit heeft oos te kennen gegeven dat hij komend seizoen niet meeÍ als veÍzorger bij
]-E§S riktief z4t ?ijÍ]. Wij betreuen dir omdat Mike goed in de gÍoep Iig! maar relpecrercn zijn
beslissing omdat hij volgend seizoen gewoon mindcr tijd beschikbaar hèeft door ecn studie. Bii
FIBS, waar hij e€n avond minder aanwezig hoefl te zijn, is dit beteÍ te combineren. Wic wcet zjen
we je in de toekomst wel terug bij LENS ??

Wij gaan op zoek naar een rryaardig vervanger.
trl.. 015 - 310.78.46

tei..070.356,15.tI

tcl.079 -316.49.94

!c4r!dr
V.J.v.d.Gc€st scma 06 - 517.00.082

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

I

SLUMINCSTIJD WIJ2TGINGEN KOPIJ.
MoÀndoB 2 fétnr.ori ,9:00 uur.

' Het bestuur
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IN MF'MORIAM TTNUS VAN ZII.F'HOITT

Vrijdagavond l6 januari ging het bericht als een onthutsende schok.door het clubgebouw.

Tinus van Zilflrout (bijna 55) is overleden. De vaste bezoekers van LENS kenden hem maar al te
goed. Hij behoorde al bijna 30 jaar tot de harde kem van de ploeg die Joop willems in ons
jubileumboek zo mooi omschrijft als "stille Kracht''. Bijna dagelijks was hij op ons complex te
vinden. Hij had zich vrijdag niet laten zien en bij LENS maakle men zich ongerust. Tinus nam de
telefoon niet op. Zijn buren deden dat wel en zo ontving Inge van den Bergàs eerste het droeve
rueuws.

Het verhaal van Tinus van Zilftrout is het veihaal van een'man, die in zijn persoonlijk leven veel
tegenslag heeft moeten verwerken. Hij deed zijn werk altijd kundig en met gÍote inzet, maar zulke
eigenschappen tellen niet als een bedrijfsvestiging, zoals die van Vredestein, wordt opgeheven en
ze verliezen het uiteindelijk ook na de zoveelste reorganisatie, zoals bij Alcatel. Ook van het
mislukken van zijn huwelijk had hij veel verdriet. Ruim 40 jaar geleden kwam hij bij LENS en hij
ontpopte zich als een verdienstelijk voetballer met een ruim ontwikkeld spelinzicht. Op het
middenveld voelde hij zich het meest thuis, strooiend met slimme passes in de jaren'60 maakte hij
deel uit van de A-selectie. Blessures maakten een eind zan zijn carriere op het hoogste
LENSniveau. Inmiddels was hij al toegetreden tot de groep, die de pioductie van ons clubblad
verzorgde en hielp hij regelmatig achter de bar in het clubgebouw. Hij is dat blijven doen tot vorige
week, toen een hogere macht ingreep.

zo bleef rinus vele jaren voor LENS een gouden kracht, nooit te beroerd om ook de minder
aangename vrijwilligers-klussen op zich te nemen. Hij bediende elke dinsdag de stencilmachine,
sjouwde met inktrollen, papier en postzakken. Elke zondag (!) was hij als eerste rond 07.00 uur op
ons complex om het clubgebouw te openen en koffie te zetten, zodat de vroege vogels van de
consulaire dienst van de KNVB/rrvB na de veldkeuring zich bij LENS even konden opwarmen.
Dankzij Tinus was er op zondagmorgen voor de spelers en bezoekers van de vroegste wedstrijden
altijd een "warm bakkie". Spelende leden van onze club beschouwen dit soort zaken te dikwijls a.ls

vanzelfsprekend, vergetend dat dit door een medelid is verzorgd. Voor Tinus maake het niet
zoveel uit. tlij hield niet van complimentjes, maar hij genoot stil van het ideg dat wat hij deed
nuttig was voor zijn LENS- Tegen de tijd dat de meesten van ons op zondag het clubgebouw
betraden, had Tinus er al bijna een dagtaak opzitten. Het zal niet meevallen voor al die taken
per-sonen te vinden die deze met dezelfde trouw en toewijding zÍrllen willen overnemen.

Tinus, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. Iouw leven was waardevoller, dan je zelf
wilde geloven.

De crematie vindt plaats op donderdagmiddag 22 januan 1998 om 16:00 uur in
het mortuarium van Ockenburgh.

Guido Halleen

"deLENSREWE" I
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"-voel-, hand-, pingpong-i biljart-, hockey, tennis-, sof-, honk-, speel-, sneeuw-, golf-, kaats-, ieu
de boule-, soep-, bitter-"-

"daar deugd geen - van, ik snap er de - vqn, nou de -, de zwdrte - hijsen, dat kost je teintig -,'.

Ja, allemaal _ballen._LENS is zui_ lig_op z'n ballen. Trainers/leiders worden steeds gelyaaÍschuwd
om op dè ballen te lctten, terwijl ook de pennhgmeester dit doet.

Naalt_{4!1e zuinig zijn op oruc balleÍ! kurnen we nu er ook terecht kots op zijn.En wel op de
..... LENS-CEIIAKTBAL wel te verstaan

it punqie is te verwaaÍlozen.
af te schaffen.

Eindconclusie van dit onderzoek?......LENs mag Irots zijn op haar ballenl

'i

'Zuidwest nieurvs' hccft ecn nieuwe, vaste rubriek 'De bal van...'. Onaangekondigd brengen zij een bezoek aan verenigingen/
horecagelegenhedeo voor eEn culinaironderz oek naar één van de bekend§e llaagse gerechten nl. 

-het 
broodje bal.

Onze verenigllg beet de spits af in dit onderzoek. In c€n nutshell volgt hier het Íesultaat: Na 120 seconden weÍd de bestelling
overltandigd. Een goede pÍestatie lan de barmedewerkers, De @diening was allervricndelijks en de bal werd met liefde aangeÍeikt:
Smaak was pinig, maar et te. Broodje lekker vers en duidelijk nict uit de diepwies. Tenvijl dc kleur als mooi werd omsàhreven
doorstond-hettinn-enste de test goed. Het in- stukken snijden en de regelmatige verdeling van de bal op het bÍoodje zorgde cr voor
dat de LENS-BALLEN het pÍedikaat goed krcgen.

Minpuntje was hetzÀkje mosterd dar erbij geserveErd rrycrd. Dit ge€fr altijd problemen bU het openen. D
Immers veel verenigingen servoren dit in deze vorm erbil; dus zeker geen rede om het zakje nu maar

I

t._...-..

,ffi

23.01
23.01

26.01
26.01
27.01

,h,ë,

T SPY

Datum Tijd Wedstrijd

Senioren ZAAL

WEDSTRI.IDPROGRAMMA

Klasse Eal

19.00
20.00
21.00
22.00
20.00

Snoeki 3

LENS 3

LENS I
LENS 2

Tutor 2

= 
LENS 2

.: Exact 2
- Snoeki I
. RKDEO 5
. LENS 3

Transvaal
Overbosch
LIPA
LIPA
TU Hal Delft

Scheidsrechter

E. van Maanen

t0574
I0578
9020
10.586
t0475

H. Gi[et.
J. Ras
J. Verhoek
J. Ton

I
i'

I

i

I

i

l

- MAANDAG 2 FEBRUARI2O.JO AUR BAITENGEWOON ALGEMENE LEDENWR-
GA-DERING OP LENS !!!

GRAAG DEZE KEER OOK WEL SENIOREN DIE AAN,WEZIG ZIJN !!!
- S.V.P. ACHTERSTAILIGE KONTRIBUTIE NU OVERMAKEN OP DE GIRO VAN LENS !!!

I
t
i
t

I I suDMErlER ZONWERTNG

Thomsonlaan 85 DEN IIAAG tel.:362 02 90

rà!rÈndc
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Senior en ZATTERDAG,'h,ff,
Uitslag : LENS 1

PGSI

Wanica Star I

- MVO72 I

Wedstrijdprogramma

2-2

24 jaruari 14.30 uur

28 januri 20.00 uur

3l jaruari geen competitie

- LENS I
.LENS I

19983 M.I.Mooiman

wienrlschappelijk

Ligging terrein:

PGS: Ockenburg Wundaelerweg,'tcl. O7o - 323 05 lz ... t r

Wanica Slar: Gunrcrstcinweg I bij dè Adelaars, tel. 070-367 85 14

- MAANDAG 2 FEBRaARI iliXiÍi,#Ëriiyg:.{f,f- ALGEMENE LEDENWR-

GRAAG DEZE KEER OOK WEL SENIOREN DIE AANII'EZIG ZIJN !!I
- S.V.P. ACHTERSTALLIGE KONTRIBUTIENU OVERMAKEN OP DE GIRO VAN LENS !!!

'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT \ryEER UIT OP 05 FEBRUARI'

WRZAMELTI JDEN WEDSTRIJD E N ïhuis
uiÍ

: 1 uur voor aalrvatrg

: 11/2 uur voor aanvang

AFBELLEN
- Trriner

'b.g.g. .

J'Bam

BU AFKEURING: VERZAMELEN 13.00 UUR OP LENS,

tel.

tel.

tel.

: (079) 376 49 94

: 06 - 511 96 881

: (070) 367 96 87

- MAANDAG 2 FEBRUARI 2O3O AiR BUITENGEI?/OON ALGEMENE LEDEN.
: . -, WRGADERING OP LENS !!!

GRAAG DEZE KEER OOK WEL SENIOREN DIE AANWEZIG ZIJN !!!
- S.V.P. ACHTERSTALLIGE KONTRIBUTIENU OVERMAKEN OP DE GIRO VANLENS !I!

"deLENSREVUE" 4
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Senioren ZONDAG ,FJl,ë,

Zmd^g25 ja-nuari 1998

14.00 uur
11.30 uur

12-00 uur
13.30 uur
12.00 uur

42981
34907

38198
5?224
41059

H. van Holland I - LENS I
Concordia 2 -LENS2
LENS 3 -VRIJ
IIBS 6 .LENS4
LENS 5 -HMC4
Duindorp SV5 - LENS 6

J.Gloudi
c:.hto

NN
NN
NN

. Ttrdag I februari 1998

14.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10-30 uur
13.30 uur
I3.30 uuÍ

Ligging van de teneinen
i H.van Hollard
I Concordia

LENS I
LENS 2
LENS 3
LENS 4
Quintus l0
LENS 6

42985
34912
37149
38206
52225
41065

- Scheveningen I
. DE{L 2
- Duindorp SV3
.RKAW6

t:'- LENS 5
- HBS l0

I*maireqweg 9
Brasserskade Delft
Even WÍeÍDaweg
Sportlaan 2

P. Bastein
H. Holtkamp
R Caspers
.NN
NN
NN

VI
VI
Y2
V3

v2

TRAINING NIET GESELECTEERDEN: ELKE DONDEPJAG : aanvang 20.45 uur

HBS

tel.0174-382742
tel.0l5-2126600
tel.070-3681960
rel.070-3649488rpndoDui

CONACTPERSONEN

\ryedstrijddag:

W.J.M. Eeijn€n
G.J.van dcr Kleij
B.Vierling

ret: (70) 346 10 88
rel.: (0174) 41 81 49
tel,: 06 - 55 13 51 60
sema 06 - 59 58 89 54

AFBELLEN :

LENS 3 :

LENS 4 :

LENS 5 :

LENS 6 !

als bekend
E,Eoppenbrouwers
E.Gedek
J.Muns

tel.: (070) 325 07 89
tcl.: (070) 362s33s
tel,: (070) 397 54 59

J he.t ,ieugd frontr
..r:.*

rrLGIilvtEEN CONTACTPERSOON eÉ'lioi:frlleider A, B eh C,jangd:

P ql ;rn den §l*en. Chopinstrast l0l, ?.§5I Sv,DcIl Hsa#, l§I. (070) 44{t 06 07

llm8llcÍlcr D jcrgrl: Ita$s vffi 8{t[4ry98-, . -. ]looflhidcr r-1:argd- 
lelËío0u (íI70) 36I.52 08

::
rtrd vsl IícrD
tddop,) {070}.367 98 §8
'lii&.& r :riíló':t} '4.8 ru'§o

tco S$rllb
tÉle.Í'ron (Q701 3ó7 0I ?I

I{óoÍdlcidcr E-jeugd
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Afbellen voor de wedstrijden: zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en
19.00 uur, bij de desbetreffende hooftlleider. In uiterste nood op de dag van
de wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.00
uur en doordeweeks * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)

AÍbetlen training: i 45 .iruteo u*r aanvang van de training, alleen op LENS, telefoon (070) 366 13 14

.| bel EEN OP ZATEP.DA na 08.15 uur de LENS 0 367 05 22n

WED §TR IJDPROGRAMMA
({tij&} wijzigíngen voorbehouden)

ll

dftal
AI
A2

BI

B2

B3

B4

CI

c2

C3

C+

c-5

DI
D2

D]
D4

EI

E2

E3

E4

E5

E6

FI
F2

F3

F4

F5

F6

datum

24
3t
24
3t
24
3l
24
3t

Jan

lan
Jan
Jan

Àaluaxg

14.00
t2.45
I0.30
11.00
15.00
13.30
14.00
I1.15
14.00
13.00
13.30
14.45
1L 15
11.00
09.30
12.00
14.30
I4.3 0
14.30.
14.3 0
13.00
13.00
12.15
09.30
09.00
09:30
I1.00
09.30
09.30
09.00
09.30
09.45
09.30
09.45
I t.l5
I1.15
11. l5
09.45
13.00
10.00
l3.00
09.45
I t.00
09.30
09.30
09.30' ''
09.00
I l.l5
10.00
I1.00
09.00
13.00
08.45
13.00

uit/thuis

thuis
uit
lhuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uil
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis

Jan
Jan
lan
Jan
Jan

tegenstander

DWO AI
Gravenzande SV Al
Honselersdijk A2
Gravenzande VV A2
T{BS BI
Scheveningen B1
GDS/WP BI
Naaldwijk Bl
Vredenburch 83
HBS 82
Quick 84
Laakkwaíier B4
Excelsior R Cl
Katwijk Cl
Vitesse Dclft C2
Cromvliet Cl
Cromvliet C3
Naaldwijk C3
GDS/VVP C2
VCS C4
Gravenzande SV C3
RAVA C2
HBS Dl
ADO Den Haag DI
Vredenburch D2
Oliveo Dl .

RVC D3
Vredenburch D3
Duindorp SV D2
Vredenburch D5 '"
Velo El
Quick El
RVC E2
Quick E3
VÍcdcnbuch E2
Scheveningen E2
IIWET
Quick E7
HMSH E3
Duindorp SV E2
GDSAr'VP E4
DI,JNO E4
Lyra Fl
Verburch Fl
DUNO FI
Quick F3
Vredenburch F2
HBS F3
Cromvliet F3
Quick Steps F4
Rijswijk F2
Vredenburch F5
TIBS F7
Quick F I I

veld/terrein

vl
Gem.sportpark -v3
V3
Daal en Bergselaan
VI
Erasmuswegvl
Vredenburchweg
Daal en Berg5elaan
Savorninlohmanlaan
J.v. BeeÍsstraal
VI
de kÍoÍr^gtwijk
VI
Rederijkerstraat
V3
Y2
vz
v3
V3
v3
Daa.l en Bergselaan
VI
Vredenburchweg
Groene Wijdte/Pijnacker
Sppark Pr.Irene
V3
v3
Vredenburchweg
Y2
Savorninlohmanlaan
v2
Savorninlolmanlaan
YZ
Y2
Y2
Savorninlohmanlaan
Y2
Spoílaan/Ivlezenplein
V2
Mr.Nolenslaan
Sppark de Zwetlr/de Lier
v2
Mr.Nolenslaan
Y2
Vredcnburchweg
V2
Rederijkerstraat
Nijkerklaan
Sppark Pr.Irenc
v2
Daal en Bergselaan
v2

sam.k LENS

13.00
11.00 (auto)
10.00
10.30
13.30 (auto)
12.30
13.15 (GDS) *
10.30
12.45 (auto)
11.45 (auto)
12.15 (auto)
13.30 (auto)
10.00
09.00 (auto)
08.45
10.45 (auto)
I3.45
13.45
.t4.00
I4.00
12.30
t2.30
I1.00 (auto)
08.30
08.00 (auto)
(auto)*
10.00 (auto)
09.00
09.00
08.00 (auto)
09.00
08.45 (auto)
09.00
08.45 (auto)
10.45
10.45
I0.45
08.45 (auto)
t2.30
09.00 (auto)
t2.30
08.45 (auto)
09.45 (auto)
09.00
08.30 (auto)
09.00. 08.00 (auto)
10.45
09.00 (au!o)
10.00 (auro)
08.00 (aut )
t2.30
07.45 (auto)
12.30

3t
24
3l
24
3I
24

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
.lan
Jan
Jan

Jan
Jan
JÍIN
Jan
Jan
Jan
lan
Jan
lan
Jan
Jan
jan
Jan
Jan
Jan

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
JAn
jan
jrn
Jan
jan
Jan
Jan
lan
Jan
Jan

Jan
Jan
Jan
Jan

2+

3l
24
3l
24
3t
24
3l
z4
3l
24
3t
24
3I
24
3l
24
3l
24
3l
24
3I
24
31
24
31
24
3l
24
3l
24
31
24
3l
24
3l
24
3l
24
3I

* = vricndschappeujke sedstrijd
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IS DE KONTRIBUTIE AL BETAALD ???? LEES DE KOPY EN
BETAAL ZATERDAG KONTANT OP LENS !!!

BIJLONDEREEDEN:
- aanuezig namens de jeugdkommissie op:

o zaterda,g 24 iaruari J.Muns, R.v.Herp en B.Vierling

o zaÍerdag 3l januari L.Straub,H.v.Rijthoven en B.Vierling
- vragen/opmerkingen ??? Bel dan 's-avonds na 19.00 uur naar de hoofrlleider !l!
- lees ondershande kopy e€ns goed door !l !

Ounnns LENs E6 opcELET
Dat was e€n afgang afgelopetr zateÍdag.
AÍbellcrs op z-ateidagïoigen wsgens
fecstjes de avotrd ervoor ??? Wegbl[f,ers
zonder af te bellen ??? Wat en stalpé hap
zeg en wirt onsportief tegenover dè ploeg:-
genootjes. Op deze leeflijd leggen ivij de
verartwoordelijkheid bij dc ouders vaa
deze spolers. Wij vinden dit ge&ag echt
ongepaí en hopen dat het dc laatstè keer
geweest is. Of het nu laat.geworden is of

het koud is of niet, ofhet regint of nier, rví
dat de sp€leÍs moeten kome-n voetballen eí

Opstellingen als bekend met uitzondering van:

o LENS A1
o LENS A2

o LENS 83

o LENS 84
o LENS C3

zonder:K._e_l B_ouyoufi (geschorst 2411 wegens niet opkomen
zonder:RMulds (alleen 24lI)
met:D.Jurawan
zonder: F.Elkadi ri.
met:H.Sahin, Z.Elboujamai en S.Harjouli
zonder;R.v.d.Sande i
zonder:K.Vereecken
met :A.Faloun
met :W.Jabbar, N.Norde,R.Sardjoepersad en J.Schild
zonder:M.Vrouwenvelder cn K.Wakavens
mèt :D.Jankie, M.Boustani, M.Abarqi en J.v.d.Merkt
melD.v.Gils
zonder:B.Schoute Oedankt als lid)
met:U.Tcrzi en Q:de Zwan
met:S.Baran
zonder:T.Fisher
met:S.Kumar en M.Neto

o LENS C4
o LENS D3
o LENS D4
o LENS E4
o LENS E5

o LENS E6
o LENS Fl
o LENS F4
o LENS F6 met: ar en S.Abdalla

niet, of
vinden
ials ze eens echt niet kurnen komen dan is aftellen
op vrijdagavond verplicht lij de hoofdleider

KONTRIBUTIEBETALINGEN
SlechÍs lryee ouders val de kleine 80 jeugdleden
die een brief meekresen mel. het verzóek:om de
kontributie voor I feblruari te belalen reageeÍden.
Dat is weinig en wij hopen a-s. zaterdag op wat
InlgJ_ Íe_spons middéts "kbnrante betalingen op
IENS. Overmakcn op de giro 336?ll t.n-v. pen--
ningnecster LENS kan nog wcl maar dan moei het
echt vandaag gebeuren omdat anders het geld niet
opljjd ts oreÍgeschreven op oÍuc rekening. Is het
geld niet binnen op I februari dan shren wij uw
kind echt zonder mee tc laten trainen en snelen
met een bricf naar huis. Laat het a.u.b. niet 2over
komen want dit is hecl vervelend vooral voor uw
kind.

DE VOLGENDE LENSREVTIE VERSCEIJNT PAS OP DONDERDAG 5 FEBRUARI 1!!.' ,t .r ,

Moet je

Bij turijfelachtig wcer dienen spelers na 08:15 uuÍ de LENS-AEKETiRINGSLIJN 0?0 - 367 05 22 te bellen.

voor 08:15 uur verzamelen dan heeft bellen geen zin omdat we dan nog niets weten en kom dan gewoon naaÍ LENS toe
Spelers die na 09:00 uur moeten verzamelen kunnen ook de TV aan zetten en afstcmmen op INFOTHLjIS.

Via teletekt pagina 603 lateo ze daar vanaf (plusminus teken) 08:45 uul de aÍkcudngen zien. DE LENS-JEUGD VALT ONDER:
I

I CATEGORIE 3:.....................................LENS Al TÀÍ F6

LENS Al t/m F6 @ehalve Cl) vallen binnen hct distÍict West 3 onder categorie 3.

Cl valt onder disctrict West 4 categorie 3.

Zijn er individuele aÍkeuringen dan wordt het thuiss?clende elftal genoemd.

Dit geldt alleen voor LENS Al t/m C4. De andere speleÍs (Dl t/m F6) moeten d8n belten metde LENS-AFKEURINGSLIJN. cr is
nog een mogelijkheid en dat is via dc afl<euÍingslijn van de KNVB Districr West 3 t.w.: 06 - 35015090.

1 !! spEEL JE LAAT......BEL DAN OOK LAAT!! .

1-

IS DE KONTRIBUTIE AL BETAALD ???? LEES DE KOPY EN
BETAAL ZATERDAG KONTAIIT OP LENS !!!
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. SCEADIMPROGRAMMA
Bij algehele alkeuring van het kompetilieprogramma doen wij a.s. zatenlag mct de me€ste teams niels tenzij de trainerfleider

4.slo-g iets anders af-spreekt mctjultic. Voor een klein aantal teams nodigde RKSMVÍ ons uit op.hun zeer goede veld:
14:30 uur RKSVM Al - LENS AI Sportpark polanen / Monster 13:00 uur (auto)
13:00uur RKSVM Bl -LENSBl Sportpark Polanen / Monster Il:45 uuÍ (auto)
ll:30 uur RKSVM Cl - LENS Cl SpoÍtpark polatren / MonsteÍ 10:15 uur (auto)
10:00 uur RKSVM Dl - LENS Dl Sportpark polanen / MonsteÍ 09:00 uur (auto)
10:00 uur RKSVM El - LENS El Sportpark polanen / MonstcÍ 09:00 uur (auto)
10:00 uur RKSVM Fl - LENS Fl SpoípaÍk polanen / Monstcr 09:00 uur (auto) I

Verder rvordt er ook nog bij algchele aÍkeuring geuaind.

10.00 uur LENS D4 cn E2 09.45 uur :

Neem altijd nasst je voetbalkleding en voerbalschoenen ook sporschocnen cn een trainingspak mee,

LeiderVtrainers die ook Iels rvillen doen mct hul team worden venocht dit znlÍ met de spcleÍs te regelen en dit nJdagavond
ook door te bellen ruurr Paul d Ste€n zodat wJ bij vragen 0p zateÍdag ook goede antwooÍd en kunnen geve Il, Hore n wu ru
dan weten ook niels dat kan werstandenWIJ en MI veroorzake n.

KNVB V@ETBRLKRffiP
Ook komende zomer orgadseeí de KNVB wcer twee voetbalweken t.tv:

- De eerste n€ek is Yil ?7 
juli yry-1]iuli bii de voetbalvereniging Lissc en is mer ovemachdngen in een qrortha.l voor spelers

geboren tussen 1-8-1984 cn l-8-I987. Koíen Fl. 200,- p.p. voor volledige huiwesting, alle nÉatti3aen erieen Nikeshiri
cn een voetbal die alle deelnemers ontvangen.

- De trveede rveek is val l0 ym_14 €ugustus bij RKAW en bij Verburch en is mnder ovemachtingen voor spele6 geboren
tussen I-8-1983 en l-8-1987. Spelers dienen zelf iedere dag voor het vervoer heen en terug te zoigen. Kostèn Fl. t-60,- p.p.

Dit is inclusief lunches en een Nikeslfrt en een voetba.l die alle deelnemers ontvaflgen.

Mccr info (inc!. ipch_rijffqqnuJicrcn) over beide kampen bij Sarina Wieg,man van de KNVB tel: 071 - 58f2484 (tijdens- kantooruren) ofbu Paul v.d.Srccn.

DE BUITENGEWONE ALGEMENE LEDEIWERGADERING
Op maandag Z, ffinan.zal om_20.30.uur in ors klubgebouw dc buitengewoon algemene ledcnvcÍgadering plaats vinden. Het
spreekt voor zich dat iedereen die LENq qn IB[n l"rt tgedraagt dan ze[er aanweàg moet zijn. àl-het g,el;É zijÍr om de meest
cruciale bestuursfirnlÍies in te vullc.n ofxiet ?? 40 jÀ wie zijn dan de personen die Íe kar dö komende "tiid gaari treffen ?? Zo
nec, hoe ziet het vervolg van LENS er dan uit ?? 

-

Wij. hopcn dezc kcer \?,eer o-p e€n- grote opkomst van de tminers,leiders en de ouders van onzc jeugd en ook oni4 A- en
B-klassers zijn rvat ons betreft van haÍe welkom.

De agenda ziet eÍ als volgt uit:

t) Opening

2) Stand von zaken samenslelling bestuur

3) Stand van zaken samenstelling kommissies

4) Hoe nu venler

5) Rondvraag

6) Sluting

Het bes uÍ

Op papier zagen de herindelingen er wel aardig uit. De praktijk blijkt echter heel anders te zijn. Toch weeÍ hele gote uitslagen
en dit zijn geen interessante tvedstdjden. Op het eerste gezicht pleit dit. toch weer voor twee keer herindelen na 5 rvedstrijclen om
pas dan over te gaal naar de definiÍevc pou.les maar daar wil de KN\1B (nog) niet aan. Toch liikr het zaak wat mcer naaÍ de
mensen uit de praktijk to luis]eren. Ncem nou de herindeling van LENS 42. WU verzochten i.v.m. vervoersprólemen bij dit
team om een regionale indeling maar kregen een poule met dÍie verÍe uitwedstrijden. Zelf zochten en vonden wij eer oplossing
maar de KNVB had hier geen boodschap aan. Afgewezen ??? Met als gevolg zaterdag vervoersproblemen bU A2. De KNVB
vindt het normaal dat A-klassers, sp€lend in een lager A-elftal, 5 uuÍ en l0 strippen kwijt zijn om I wedstrijd rc kunncn
voctballcn, Ook hier is de pral,íijk arders en binnenkort zal cr wel sen onderzock komcn waarom eÍ zoyeel A- en B-klassers
aÍhaken bij het voetballen. WU weten heus rvcl esn paar redenen naast het bovenslaande probleem op t6 noemen.

'de LENSREVUE,, 8



Uitslagcn jeugd 17 januari 1998

UITSLAGEN JEUGD.

Voorschotetr Al
RKDEO A3
LENS BI
Devjo Bl
LENS B3
LENS B4
LENS CI
Rijswijk Cr
RAS C3
Laakkwartier C4
Velo C5
LENS DI
LENS D2 .,

LENS D3
Juventas D2

- LENS AI
. LENS A2
. GDA BI
. LENS B2
- Quick B3
- Cromvliet 82
.RKSVMBI
- LENS C2
. LENS C3
- LENS C4
. LENS C5
- DHC Dl
- Den Hoorn Dl
. WIK D2
- LENS D4

l-

2-

;'
l0
3

I
4
8

5

I
6
-1
t6
4

0

9

I

Lyra El
TIBS E3
BMT E2

Q.Steps E6
Vios E3
BIvIT E3
LENS Fl
LENS F2
I..ENS F3
LENS F4
LENS F5
LENS F6

. LENS EI

. LENS E2
- LENS E3
-LENSE4,
. LENS E5 ,

- LENS E6
- Velo Fl
- M'dijk Fl
- IIW F3
- Quick F6
- Schev F5
- QSteps F7

I-9
2-4
2-2
0-2
6 -2

,-
4-
5-
0-
4-
4-
l0
0-
3-
8-
l-
8-

3 -0
z-5
6-0
l -0
0-5
0- l
0-6

adrcÍrak

.ComputercentÍum

Fotokopieservice
:

"Nu ook CIINON figitate totokopieI in kleur!

voor mei[inggemak

Dírect Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)35e0707 ' 
Fax (o7o)32s5168

rt
P ri y11u

1) t,^.tcc eÉ)l gicoh f lb vIrilrarlie- ,t)hing

L.:r ,erl':r''ri::tdr=a ,ao liËl,,clla'.1,,:i,{1.,j 1.È t irn.r., m,t| rr,t:

LENSFl-Velolr2-5
Met dank aan de 2 invallers van de F3 kwamen wij door goed
samenspel in de eerste hen op esn 2 - 0 voorsprong. Voor
het eerst rveÍd er door Vincent uit eeD moeiUjke hoek e€n
prachtig doelpunt gescoord. Maar Velo hr'am terug en zette
ons elffal vooÍ de rust op 2 - 2 gclijk Na de nrst rveÍd er
slecht geplaatst cn weinig gespeeld. Dat kwam doordat nog
eens 3 sp€leÍs een beetje ziek waren. Uiteiudelijk verloren wij
met 5 - 2, maar dat is geen schande jongens dc volgende
wedstrijd is weer voor ons. Wij wensen Tom en Damjan veel
beterschap en hopen jullie ve€r gauw terug te zien. Wij
missen jullie jongens.

leiders Ste€f€n Sjon.

LENS F 2 - MaasdijkF l: 6-0
Wij waren nog niet compleet,.want Orhan e Olkal kwamen
op een tijd dat dc wedstrijd moest b€gimen. In ov€Íleg met
dc tegenstander zijn wij met ?És tegen zcs begonnen en na
een paar minuten speelden wij acht tegen acht. De jotrgens -warcn schcrp, dat kon je aan hun koppies zien. Wij lavamenrï
na een goed spel heel snel via Scmi op t - 0. Door gocdc.-'
passes van Jair, Imran en Ronalo wcrd het later 2 - 0 cn
daama 3 - 0. In de twe€de helft gingen dejongens goed door
en lerden door Jair (2x) en Imran (lx) gescoord. Het lveÍd 6
- 0. Jongens wij zijn goed gestart met de nieuwe compelitie
indeling. Zo doorgaan.

Ziya.

LyraEl-LENSEl:1-9
De eerste wedstrijd in dc nieuwe poule. De eerste helfl gaf
een gelijk opgaande wedstdjd té zien. Toch voetbalde Lens
wat verzorgder en kreeg enkelc gocde kansen wat result-- eerde in een I - 0 voorsprong (voorzet Rocky). L)ra werkte

hard en maakte het de LenweÍdediging steeds lastiger. De ruststand was I - 1. Na ruí met de wind mee (goede keus van
Nic§!) rvas de weeÍstand van L)Ía sncl gebrokcÍL Dc vcrdedigers Dennis en Mauricc deden rvolop mee met het opzetten van
allcrlci gocde aanvalllen. Jose liep het meeste ian allc spclers cn speelde dan ook een goede rveclstrijd. Er werd ook veel
gescoord, met a-ls uiteindelijke stand een 9 - I overwinning vooÍ kns. Achraf, die de zieke Patrick verving a.ls linkerspits, was
opscorer en Mark hield toch met enkele goede reddingen in de 2e helfl zijn doel schoon.

Thco Hoefiragel
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OLIEBOLLENTOERNOOI l() JANUARI l99S
VOOR ALLE E en F-JEUGD VAN LENS

Op deze mooie zaterdag wcrd het traditionele oliebollentoemooi gehouden voor onze E- en F-jeugclleden.
Wí hadden deze dag nies te klagen, een strakke blauwe lucht, een leld€Íe lcmpeÍatutf (het leek wel lente), een prima grasmat,
een grote opkomst zowel bij de E-jeugd (47 spelers) als bij de F-jeugd (46 slelers) en overheerlijke oliebollen
Doordat Leo Staub (hoofdleider Ejeugd) afuezig was, moest er door LENS snel een toemooitje in elkaar worden gezct, met
belavame hand formeerde Theo Hoetnagel 6 teams, deze werden ondervcrdceld in 2 pouie's. Poule A met: PSV, Feyenoord en
Vitesse. Poule B met: AJAX, ADO-Den Haag en LENS.
Feyenoord en AJAX werden beide le, PSV en ADO Den llaag bereikten de 2e plaats en Vitesse en LENS werden 3e in de poule.
Door alle tcams werd sportief gevoetbald, LENS werd 6e, Vitesse 5e, ADO Den Haag 4e, PSV 3e. In een sidderende finale rverd
AJAX met 4-l uitgeschakeld door Feyenood.
Na de gespeelde wedstrijden konden alle spelers, leiders en ouders gaan geÍrieten vaÍr de vers gebakken oliebollen, iedereen vond
het een zccr geslaagde ochtcnd.
's-Middags konden onze F-jes aar iederecn laten zien hoe goed zij al kunnen voetballen, Ruud van Herp (hoofdleider F-klasse) had
thuis ecn toernooitje uitgewerkt, de spelcrs van Fl t/m F6 weÍden door elkaar in een team geplaatst, zodat erop papier gelijke
F-teams geformeerd waren. Ook hier werd er gesleeld in 2 poule's. Poule A: Feyenoord, Fc Urecht en PSV. PorÍe B: ADO Den
Haag, RODA JC en AJAX. In beide poule's waÍen er 4 rvinnaars, de uitehdelijke poule winnaar moest door het nemen van
penalty's worden beslist. :

Fc Utrecht en RODA JC, schoten de penalty's het bests erin, zodat zij konden g;aan strijden om de le en 2e plaats.
ADO Den llaag en Feyenoord streden om de 3e en 4e plaats en AJAX en PSV streden voor de 5e en 6e plaals,
Op de velden werd het steEds drul*er, want iedereen wilde kijken naar dc finale wedstrijden, en wat was hct spannend, AJAX uon
met 2-0 van PSV, ADO Den Haag won met 3-I van Feyenoord, RODA JC en Fc Utrecht scoorden beide I maal, de beslissing
Inoest komefl door het nemen van strafschoppen.
RODA JC werd le en word dus kampioen van dit leuke toernooi. Fc Utrecht behaalde ecn mooie 2e plaats, ADO Den ]Iaag weÍd
geheel onverwacht 3e, Fcyenoord werd 4e, AJAX 5e en PSV werdjammer genoeg 6e. Veel mensen stondeo langs de lijn ouderwets
l.e genieten van het optreden van onzejongstejeugd, het was echt een top dag, hopelijk kunnen wij dit volgend jaar weer dunnetjes
over doen.
Namers spelers, leiders en ouders wil ik graag alle wijwilligers (EKO en Barmedewerkers) bedanken, die deze dag voor onze
jcugd bezig ziin geweest.
Hei gigantisclie scheidsrechterskorps bestond vandaag uit!
Ben Vierling, Cees Alring, Stcfan A.lting, Patrick van Fessem en Dennis v.d. Steen, heÍen bedankt voor het,fluiten van alle
rvedstrijden op dit leukc toernooi.
Vriendelijke groeten: Ruud van Herp (Hoofdleider F-klasse).

HBS E3 - LENS E2 :2 - 4
combinàties,
In de nieuwe poule (2C)

individuele
speelde LENS B2 afgelopen zÀtÉ,

acties, een hoop inzet en de wi
rdag uit bii HBS E3, in de Ie helff werd HBS overklasc Me! schiuerende
nd mee wist oÍze E2 vier prachlige goals te scoren. In de 2e helft kreeg

staan, a.l snelLENS de wind tegen , en dat was te merken ook, E2 kreeg weinig kansen meer, èn kwam àwaar onder dflk te
scoorde HBS tegen. LENS probeerde mct man en macht de HBS aa.nvallsn tegen te houdon maar moeilijker, de
baJIen vlogen nét over en naast het LENS-goal, HBS maakte de 2e goal,

uitsignaal gaf. De lc drie pun
na een miwerstandje in de
ten r,mren binnen.

kr€eg het steeds
LENS verdedigi ng. Onze boys

dolblij tocn de
proficiat Ruud

scheids het laatste fl
van Herp (eider E2

WAI€N
Boys, ).

LENS F5 - Scheveningen F5 : 0 - l.

De leidster: Brigitta van Herp.

I à'lfHlsÈ 'i:rri::::<'':::r'' ' LENSDS-WIKD2:1-9

Een gelijk opgaande wedstrijd de le minuut, daarna binnen 5- minulen 4 nul achter.
LENS had de eerste helft nog de oliebollen in de benen, r ant in. de rust stond LENS met 7 { achter. De syeede helft ging ccn
stuk beteÍ en werd er echt gebikkeld om de bal. En ào íaar,
LENS scooÍt (Merlin) op aógeven van Olrlar. Ze kunnen hci
dus toct nog. Helaas bleef hct bij deze ene goal. WIK maaakt: nog 2 doelpunten dus e€n teÍechte uitstag I -9 voor WIK.

de heer Gelderman.

,fu
Ipl.i'rw

ïlt t

Ilerrral-
ir4{Ëéhl
Y{,.
Éu.:
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helft was er geen sprake van een wedstrijd. De tegenstander
bezweek ondèr onze zware dn* wat Ícsulteerde in een 8 - 0
overwinning. DoelpuntenmakeÍs 2e hel-ft waren: 2x Tony,
Achmed, Yarkin.

Man van de wcdstrijd: Yarkin!

Dudly cn Guno. '

LENSD2-DenHoornD:&0

r',.i., :- i:.;i. ,:rt.? róalÍËLh

Door,de .le helft zwaar onder druk
sestaàn te hebben, heeft onze
iniddcnvelder Yarkin, door goed posi-
tiespel, het team goed op de been
weien te houden. Gelijk daarna viel er
e€n doelpunt van Khalid, gevolgd door
Greg,Toiry en Domingos. In de hveedc

T
LEIIS D 1- DHC D l: $4

Ook deze dag slond cr weer e€n moeilijke ]
wedstrijd op het program.rn ed wel tegen
DHC. Deze ploeg waren we nog det te-
gengekomen in de competitie dus lvistsn wc
weinig over hun spel. In de beginfase licp
hct niet echt lekker en daardoor l«ramen we
binnen I0 minuten al op een 0 - 2 achter-
stand. Na iedereen walker gescfueewd tc
hebben begon het spel van LENS steeds
meer op het normale te lijken. Na eeen solo
van Ewaldo viel ons e€rste do€lpunt en

Hassan maakte al snel de 2 - 2. Goede vooruitzichten dus. Toch liep
DHC dt tot 2 - 4 en was het gedaar Het weÍd nog wcl 3 - 4 maar
verder kwamen wc niet. Hopelijk gaat het volgerde week teBen HBS
beter.

a

Michael en Ferdi

Jeroen

't 1::
*rfr_,LENSB4-CromvlietB2 :5-8

.,Sll:.'t De wedstdjd b€gon met I minuut stilte.
'4À Toen de wedsstrijd begon scoorde
"-:r'i' Michael een openingslreffer, maar dat

. rvas snel afgelopen. Cromvliet kEam snel
op ge[jkc hoogte. Het weÍd nog eÍgeÍ,
Cromvliet kwam op voorsprong I - 2.

Door een vcrdedigingsfdut werd het l-3. Uiteindelijk wcrd het
voor rust I - 6. Michael viel nog vooÍ de rust uit en \l€rd naaÍ
de klecdkamer gebrachl- door Joop en Emile. Na een stevige
preek in de kleedkamer gingEn we er tegenaan e'n het hiclp. Er -
kwamen veel kanien dic hclaas niet werden benut. Er vielcn
nog 2 goals tegcn cn wc kwamen daaÍna toch nog terug tot 5 - :

8. Dc tweede helft waren we stukken beter.

GDS/WP C3 - LENS C4t 2-3

i

I

I
i

I

Het nieuwc jaar begon goed. Prachtig voet-
balweer en een knappe overwinning op een
goede tegcmtander. Enig mispunde: 3 spe'
Ërs kwamen nict opdagen. Begin vaÍ de
wedstrijd schiep GDS zich de betere kansen
en kwam rerdiend op l-0. Een indiÍecte
vrije lrap betekende 2{. De tweede helft
was voor LENS. Dicptepass PhiliPe en
Volkan maakt 2-1. Veel fi'aaie kansen

KONTBIBUTIEBETALINGEN
Slechts twe€ oLders van de kleine 80 jeugd.leden die een
brief mee.kregen met het vérzoek om de kontributie voor I
februari ,te bètalen reageerdcn. Dat is weinig en wij hopen
a.s. zatéidag op rvat me€r respons middels konunte betalin-
gen o! LENS. Overmaken op de giro 33671I t.n.v. penring-
meesteÍ LENS kan nog wel maar dan moet het echt vandaag

. gebeuren omdat anders het geld niet optijd is overgesclueven
op onze rekening. Is het geld niet binnen op 1 febnEÍi dan
sturen wij urv liind echf zonder mee te laten trainen en
spelen met een brief naar huis. Laat het a-u.b. nict zover
komen waÍt dit is heel vervelend vooÍal voor uw kind.

I
I

!

I

worden qemisl, maar dan schiet Thierry in en de grabbelendc

kccoer stóst de'bal Das achter de lijn, 2-2. Da.n een wereldbal ran
de Èii on§ Drima débuterende Wahied waardoor Volkan m door
kan Éoen riaar 2-3. Echter: onze winst is dit keer beslist te dalken
aan odze keepèr Jctr Zo goed zag ik hem nog nooit keepen. Zijn
fenomenale rèacdcs voorkwamen zckere doelpunten.
Bedankt Jongens !

P.S. Aan u allen de beste wemen voor het Nieuwe Iaar

Hlt-ïE lÍEUl$'b,v.
n*irlrrtrct-ifi;

st{,Gu D*rÍtiii
ïlrtrÍcerrr OÍ&ttt ír rl

j,',-1,.

GarytrrlrrrtttfrtB,U,
Xbbilr*Ë*za 2fi4EV DËn Íhro

IS DE KONTRIBUTIE AL BETAALD 2??? LEE§ DE KOPY EN.
BETAAL ZATERDAG KONTA}IT OP LENS !!! '

DE VOLGENDE LENSREWE VERSCHIJNT PAS OP

DONDERDAG 5 FEBRUARI I!!

"deLENSREVIIE" ll

f

Guus van Oort Sr.

il
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DE BUITENGE}YONE
ALGEMENE

LEDEIYVERGADERING
Op het moment val schrijven moct de buitenge-
wone algemenc ledenvergadering nog plaats
vinden. Toch menen wij om alvast dit stukje tc
moetetr scbÍijven. Wat kan er immers nu nog mis
gaan ?? Bovendien willcí wij de geintercssccrden
in onze vereniging (incl. de Haagsche CouraÍt)
z.s.m. informeren oveÍ orze vorderingen. Ieder-,.
e€n kan gerust zijn waÍt er is ecn nieuw bestuui 

1

en zij hebben er ook echt zin in lll
de vergadering is als volgt:

R.Vergecr
F.Grers
P,v.d.Steen
Z.Crlrgor
FlLanccl
Lv.Rijn

tel. 070 -366.13.44
lel.070.363.54.18
tcl. 0?0 - 440.06.03
rel. 070 - 390.03.33
tcl.010.521.39.80
tcl- 070 - 356.I5.81

SEKO: Sentor€hrrd. (aidis / à,r)

w.J.M.HÈijnen rel. 070 - 346.10.88

SeÍdoren ,itcrdrg, i

J,C,H.m tël. O70 .367.96.C1

WKO: .t€ugdsfdelln!

P,J,M.vd.Stecn lel. 070 - 440,06.03

!,rqreluj-rsu-LQ0 I

H.Hoppenbrouwers lel. 0?0 - 325.07.89

ÀHKO: À.commodf, tlecom'nlasl€ .

W,J.M.H.ijneIl tcl, O7O .346.t0.88
I

Soonso rz-alren

R:v.d.Ho€k
H,Kooyenga

lrl
tel

182 - 52.t3.53
070 - 397 .12.94

Coördlnator techJ'ischE 7lken

L.v.Rijn lel. 070 - 356.15.81

BARKO: BrrcornÍ rsle

M.Ocmed tel.070.329.88.79
H:En BeÍge tel.070 - 366.21.64

EKO: Evenement€ncommls!le

D.v.Rijrhoveí 1.1, 070 .361,52.08

TFniners:

De formatie mals die is voorgesteld tijdens

Het nieuwe bestuuÍ.

0

Rob Yergeer is orue nieuwe voorzitter. Hij is op LENS gekomen door zijn zoon die nu in
LENS Cl voetbalt. Zelfvlagt hij regelmatig bij dit team. Hij gaar.sniring gcven aaÍr het nieuwe
bestuuÍ en zal ook aktief zijn op het gebied vafl PR en externe kontakten.
['red Lancel is onze nieuwe penningmeest€r die ook (nauwc) kontakten zal gaan onderhouden .
met de sponsorkornmissie. Fred speelt al jaren op LENS en is een van de vaste spelers van '
z.^teÍd^g l. FÍed wordt gesteund in zijn nieuwe fiurktie door:
a AndÍe de Ket de tràiner van zÀteÍdag I die de kontributieadministratie gaat doen.. Cilia en Frans Brittijn (ouden van jeugdspelers Jos,Bas en Willeke) die naast de baÍadminis- '
tratie ook de grootboekrekeningen van LENS gaan bijhouden.
O Maureen var Oort Hanneke v.d.Sman en Willem v.d.Geest (iawel, de huidige Íeda.lÍie en
allemaal ouders var jeugdleden van LENS) die de ledenadministatie gaan doen-
a Johan Taal (vader yàn een jeugdlid) die de adminístratie blijfl verzorgen m.b.L onze
sP0nsors.
Fred Grens blUft net als in hel vorige bestuuÍ voorlopig de secretaris totdat er een nieu$e
gevondetr is (vacature !!). Specialc aandacht za I hij gaan schenken aan de bar-
cn evenementenkommissie van LENS. Daamaast is hij trainer/leider van LENS BI.
Leo van Rijn gaat tecbnische zaletr doen binnen het bestuur en zal sloppen als trainer van de
trveede zondagselekie. Zijn eerste akties zullen zijn:
a het former€n van een technische kommissie (drie vacatures !l)
a het (medc)inwllen van de trainersstrfvoor komend seizoen
a aanspreekpunt zijn voor de huidige selektiespelers
a (mede) ontwikkelen van en sturing geven aan hct technisch beleid binnen LENS
Ziya Grlagor EaÀt zich o.a. bezig houden met alle zaken rondom onze accommodati€ incl. de
externe kont kten. Ziya heeft een zoon in F2 spelen en uaint bovendie[ enkele jeugdgoepen.
Tot vorig seizoen voetbalde hij zelf op LENS en nu fluit hij regclmatig nog wèdstdjdcn (bv.
LENSI-Vredenburchl).
Paul %d.Steen blijft zich, net als in het vorig bestuur, vooml bezig houdetr met alle zaken
betreffende de jeugdafdelhg van LENS. Daamaast assisteert hij vooilopig Fred GÍens bij het
secretariaat.

Een besfuuÍ van zes p€rsonen maar nog wel mel een tweetal vacah[es. Naast een secretaris
zoeken we ook nog een veÍtegenrvoordiger vanuit de seniorenkorrunissie. Wil Heunett gaat per
direkt het senioreruecretariaat (zaal en zondag) ovememen van Vy'im Kouwenhoven maar zal

niet in het bestuur gaan zitten. Daarnaast zullen nog een aantal taken belegd mocten
worden (o.a. sleutelbeheer en vo€tbalmaterialen) en kunnén een aant l kommissies
best no8, ryel wat veríerking gebruiften. De komende periode zal het bestuur met
diverse kommissies om de tafel gaan zittcn om e.e.a. te inventariseÍen en om verdcrc
afspraken te maken. Wij hebben er echt zin in maaÍ hebben wcl dc steun nodig van de
leden van LENS.

Zondag i

P v.Ooíen
Zondag :

L.v tuin
Zarerí4 :

Àde Kc1

tel..015 - 310.78.46

tè|..070.356.I5.81

Icl. o79 - 316.49 .94

Redoktíe

w,J,v d.Geeí seína 06 .597.00,0E2
Ir,Í:v,Oort
H.v.d.Smaa

Van de Redaktie
Lever uw kopij in vóór zondag 15 Íchruari.
Rcdrstiebrievcnbus in hct clubgcbouw ofbii

\\,.J.v.d.Gcest, Winkelíede 92, 2543 BS Den Halg
E-mail : willemgv@globrl)§.nl (ín6r tmb pcr kÉcr)
F a '.070 - 367.05.22 (ean maandag t/m rrijdag)

SLUITINGSTIJD WIIZIGINGEN
KOPIJ:

Maa-ndag 16 Íebruari 19:00 uur.

LENS

Mededelingen
Vanuit Het
" Bestuur

PAS OP !l Parkeerverbod op " ESCAMP I " "deLENSREVUE" I



TRAINERSNIEUWS
' -{i

Zowel Leo van Rijn, trainer van de B-selektie van de zondag- ''
senioren a.ls Peter Klomp, tràinq var de Al-selektie hcbben te
kennen gcgwen om aan het eird ra:r dit seimen tc stoppen als
tÍaincr bij LENS. Lco voetbalt zelf trog te gÍaag mee maar kan
dit door rysieke pÍoblemeD niet meer opbrengen. Bovendieo wil
hij zich gaan toeleggen op een ncarrierc" als scheidsrechter. \ el
stapt hij bU LENS in het bestuur om shfing en invulling te gaar
geven aan te.hnische zaken. Peter volgt dit jaar de cursus
trainer/coach 2 en wil volgend seizoen aan de slag als
hoofdtrainer bij een seniorenclfial. Een logische stap in zijn
trainerscarriere. Het betekent voor LENS dat wij op zoek
moeten . \naar tÍvee nieuwe trainers. De eeme stappen zijn
inmiddels al gezet.

PRAATSESSIE OVER ...
ZONDAGSELEKTIEVOETBAL

OP LENS
Selektievoetbal vergt veel tijd en energie van diversen mensen
binneo LENS. Heel veel aandacht gaat daarbu uit mar het wel en
wee vaa onze zondagseniorensele}Íie en wel hcel speciaal naar de
verrichtingen van LENS l. Het bestuuÍ gaat op maandag 9 februari
vanaf 20.45 uur praten met venogenwoordigers valuit de senio-
Íenselektie (trainers, leiders,aanvoerders, qlelers en belangstel-
lenden) over de galg van zaken rondom de zondagselekies. Wij
hopen op een grote en positieve.inbreng van iedereetr zodat wij het
pÍestatieve beleid dat wij als-bestuur zrer zrker voorstaan op een
juistc wijze kunnen gaan invullen in de komende maanden.

I,
-, J..,;

BIJEENKOMST
(EX)KADERLEDEN VAN

LENS

LENS 3
TERUGGETROKKEN

Helaas hebben wij afgelopen donderdag moeten bcsluitcn om
LENS 3, evenals vorig seizoen, terug te rekken uit de
kompetitie. De reden is: te weinig spelers over om wekelijks een
volledig elftal op te kumen stellen.- Te gek voor woorden
eigenlijk a.ls je bedenkt dat we het seizoen begonnen met ruim
50 spelers in de A- en B-selektie. Door langdurige blessures en
de.sinteresse ziin hiervan nog slechls 30 spelers oveÍ. Die
hebben we hard nodig om LENS I en 2 wekelijk volledig op
het veld te kijgen. Het bestuuÍ zal zich gaan beraden om deze
leegloop in het vervolg probcren te voorkomer.

Het bestuur gaat op zÀte:dag 14 febnuri ondeÍ het genot van een
hapjc cn ccn drankje eens pÍaten met enkele (ex)lraderleden op
LENS over het afhaken van kader. Waar zit immers de me€ste
know how over deze problemaÍck ? Juist bij deze mensen.
Waaroin, wanneer stap je in op een filnctie en uzarom, wameer
$op je er me€. Wat is de rol van de vereniging bij deze
beslissingen. Vragen waarover we beslist zullen praGn op dcze
avond naast gewoon gezellig met elkaar wat pÍateri over van alles
en nog r€t. We hopen dat de uitgcnodigde (ex)kaderleden allemaal
aanwezig zi.1n van U.00 t/m 19.00 uur.

DEN HOORN 1 - LENS I
&

LENSl-REMOl

DOUCHES
De afgelopen weken hebben we regelmatig problemen met de
douches gehad in onz* kleedlokalen. Koud water is e.ht niet
leuk na een pittige raining. Natuurlijk hcbben wij kontakt
gchad met de gemc€nte en als het goed is zijn de problemen nu
achlÉr de rug. Wat duidelijk naar voren is gekomen bij de
reparatie is dat er meerdere personen a.an de knoppen hebben
gedraaid en dit niet altijd met verstand van zaken. Ons verzoek
is het om dit niet meer te doen en voortaan bij íoringen Zip
Gunlor @estuurslid) of Leen y.d.Berg te wàarschuien. Zij
bellen dan het íoringsnunmeÍ van de Gemeetrte.

Het bestuur

(

Als de weergoden het loelaten speelt LENS I op papier wce
aaÍdige wedstrijden de komende-wcken. Op zondag- I fOruari
gaa[ we naar Den Hoom, Wat een geweldig gezellig legioen heeft
dat. EeÍliik is eerlijk; daar kunnen wij meftiet LENSlegioen (wel
tÍouw maar redelijk stil) niet van winnen. Dat moet dan maar op
!9t veld ggbeuren. Een rveek later, zondag 15 februaÍi, speeit
L-ENS een hele belangijke thuíwedstrijd regen REMO.
Aarvang 14.00 uur. LENS moet deze wedslrijd winncn om weer
een beelje oÍnhoog te klimmen en om weer e€n beetie vertÍouwen
en plezier terug te kijgen na de afgelopcn moeilijkè periode met
trainerswissels, u,inteÍst p en afteuringèn. Wd rekenén er echter
op dat dc spelers, trahers en begeleiding er alies aan zullen doen
om het seizoen zo goed mogelijk af te maken. Veel inzet op de
tÍainingen en bij de wedstrijden is een dan zncr zrkcr een eè$te
vereiste. Dat moet iedereen minimaal op kunncn bÍeogen. Do€n !t
De supporters worden verzocht om LENS massaal en positief te
steunen door zovecl mogelijk bij de wedstrijden (zeef zeker de
thuiswedstrijden) aanwezig te zun. StaÍt daaÍ zondag mee bij Den
Hoom en wie weer kunneÀ wij iat van hun publiek-ovemcm-cn.

DE BAL VÀN...
Na afgelopen week een gemiddelde,
goede bal bij de voetbalvereniging
LENS genuftigd te hebben begon het
ballenteam aan een echt horeca-
bedrijf. Vrijdagavond werd snackbar

, Telle aan de Leyweg "overvallen".
Nu waren wij aI wat bevooroordeeld,
want Telle hèeft ecn sate€tje om van

- te smullen. Hct broodjc bal lag in een recor( tijd van 39 s€conden voor ons klaar, ook hierbij lag het bekende
zaljq franlq mosterd._Dit keer hadden wij alrveer de grootste moeite om \qt inlqnte zakje te openen. Bij het broód.1à bat was cen
plastic.vo.rkje geleverd. De bal was niet in stuljes-g_esneden maar in twee heLften._ Na_een eclste hap werd al duidelijk ót het de juiste
versheid had. Een pluspunt voor snackbar Telle. Na dejuiste kleur geconstatc€rd te hebb€n ontdeliten wij een aantí Íode stutie-s aan
de binnenkant. Al snel werd de betekenis hierva-n duidelijk, het was een zeer pittige bal. Nu kwamen fri in de problemen óm ccn
oordeel te geven over dit broodje bal. Moet de bal voldoen aal de Nederlandse, oeidegelijke huisbal of zijn Exotlsche variatjes ook
toege$aan. Na een lange discussie besloten wij om deze ballen buiten het bÍoodje bal tè làten vallen.

wU const eerden qrj snackbaÍ Tcllc ccn pinig.broodje bal, maar vonden hem te Exotisch om hem in de broodjcs-bal-competitie mee le
laten doen. In de Exotische ranglijst scoort hij volgcns ons goed. Volgende week ovewallen wij weer een bàllenieverantier.

(Overgenomen uit het Zuidwest nicuws)

PAS OP. l! Parkeerverbod op " ESCAMP 1 " "de LENSREVUE" 2



ZO MAÀR EEN IIRIJEqLLIGER
I'
(de fluiti§t en de LENs-vacatuÍebank)
Onlangs raakte ik in gesprek met e€n
man- D-e conversatie ging over het
werk alb wijlilliger en de vacature-
bank. Hierond€r zijr' veÍhaal: 'Wilt u
vat doen op/voor LEIV.§2' werd mij op
een vrijdag door een keurige jongè
heer (vat u dit laatste vooral niet

\ilij vragen uw,aandacht ':VOOf " en do€o een:beroep ,'OpÍ net votgeode..

De gemeente heeft bij dc brug van het sportpaÍk Escamp borden geplaatst meL daaÍoo
veÍboden voor auto's, behalve, bé§temmings verkeer. Vórig seizoen zijn er tientalleir
bekeuringen uitgedeeld (zonde), nu is het a.lweer zover dat voor de de ingang var LENS
wee-r volop auto's gepaÍkeeÍd voÍden. Dit betekent ook dat als er iets o[ LENS met do
spelers mocht gebeuen er GEEN ambulance door kan, stel dat het uw kiàd ofman is die
daar op het veld ligt te wachten op de ambulance. Wat wij u willcn vlagen is om uw auto
buiten het terrein te paÍkeren.

I SPY

Wij onderscheiden een drietal onderdelen: :

a. Wanneer bevindt een spelcr zich in buitenspelpositie?
b. Wanneer is de buitenspelpositie íraÍbaar?

Putrt & Wantreer bevitrdt €en speter zicb itr buitenspetpositie? 1

Het anhxoord op deze vraag rvordt bepaald door een tweetal zaken die alleen gezameliik van kacht zijn.

tl
b

Wil van de_ redaktie willcn probcrcn om in de LENS REVUE steeds een stukje te splaatsen over diversen spelregels, deze regels
komen uit de "handleiding voor scheidsrechters veldvoetbal". wij willen beginnen mei de bui,teqspelpositie. 

-

Deze rveek "\ annccr beyindt een speler zicb in buit€nspelpositie?"

Dc moeilijkheid bij buitenspel is niet de tekst van de rcgel. Die is simpel genoeg. Ilet probleem zit in de waarneming die zich meestal
toespitst op een onderdeel _van.een seconde. In dczc zccr korte periode moeten de posities van minstem 3 in beweging zijnde spelers,
vaak meer, rvorden beoordeeld. Op grond val die posities wordt dan ook nog een oruniddelijke, fcilloze beslissing vlniacht. 

-

2. De positie van de aanvaller ten opzichte van de bal.

Een speler die dichter bij de doellijn staat dan dc ba.l (zich dus voor de bal bevindt) kan buitenspel staan. staat hij achteÍ ofgelijk mct
de bal dan is van buitcnspcl geen sprake. Als een speler die in de richting van het doel van de tegenpaíU gaat, de bal terugspech op
een medespeler, dan staat deze laatste niet buitenspel, ook al heeft hij geen enkele tegenslander tuss€n zich en de doellijn- van de
regenpaíij.

2. De positie van dc aaxvalleÍ ten opzichte van tegenstandeÍs. . i, '
E€n speler staal nooit buitenspel, ook niet als hij zich vóor de bal bevindt, als hij niet dichÍer bij de doellijn van de tegcnpartij is dan
minstens 2 tegEnstanders. Dat kunnen 2 veldspclers maiu ook I veldspeler en de doelverdediger zijn. ,

Nog enkele bijzondere sihraties: r ,

Daar een aanvaller niet dichtcr bij de doellijn van de tegenpaÍijrmag zijn dan minstens 2 tegenstanders als hij zich vóór de bal
bevindt, zou een verdediger zich achteÍ de eigen doellijn kuLnnen begeven om de aanvaller in buitenspelpositic tc brcngcn. De
doelverdediger zou op deze manier steeds weeÍ aanvallen kunnen ondeóreken door achter de doellijn te stappen. Dat kan natuurlijk
nooit de bedoeling zijn. Vandaar dat ccn verdediger die met deze bedoeling achter de doellijn gaat staan geacht rryordt zich binncn
het speelveld te bevinden. MaaÍ dat gcldt ook voor de verdediger die zonder bijbdoelingen achter de doellun tercht komt.

Een aanvaller kan cen straÍbaÍe buitenspelpositie voorkomen door zich buiten de lijnen te begweir, Dit is geoorloofd (
beschouwcn als het speclveld te verlaten) als hij zicht onthoudt van enigc bcïnvlocding van het spel.
i

De volgende keer: Wanncer is de buitcnspelpositie straJbaaÍ?
I

I
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Senroren ZONI)a G fdï,ë,

Wedstrij dprogramma S enioren Zondag
ZONDAG 8 I.EBRUARI I99E

14.00 uur
10.30 uuÍ
12.00 uur
13.30 uur
10.00 uur

14.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

Den Hoorn I
Den Hoorn 2
Laakkwartier 5

LENS- 5
GDA 8

.LENS I

. I.ENS 2

. LENS 4
-ADS6
-LENS6.

M.Paping
H.J. Distelvelt

42989
349I5
38214
s2226
41069

2t3
NN
NN
NN«,b

DINSDAG 10 FEBRUARI 1998

19.30 uur uos
ZONDÀG 15 FEBRUARI 1998

- LENS I viendschappelijk

r?»)

/i"

LENS I
LENS 2
LENS 4
LENS 5
LENS 6

42996
34923
382I9
szzzT
41078

. REMO I
- Scheveningen 2
. GDSWP 6
-SVH5
- RKAvv 10

I
I
2
3
2

J.J. Minnaard
. A.J.M. Mourits

NN
NN
NN

Training niet geselecteerden: EIke donderdag: aanvang 20.45

.]

I
I

Ligging val de tcncinen:
Den Hoorn : Woudsweg 664 Den Hoom
Laalkwartier : Jan van BeerstÍaat
GDA : Madesteiaweg

1e algehele aÍkeuring:

14.00 uur RKAW I - LENS Ij 11.30 uur RKAW 2 - LENS 2

tel. 015 - 261_49.73
tel. 070 - 393.83.41
Íel. 070 - 397.87.69

2e algehele aÍkeuring

12.30 uur Excelsior'20 I - LENS I
10.30 uur Excelsior'Z0 2 - LENS 2
(inprincipe op kunstgras)

CONTACTPERSONEN
wedstrijddag:

W.J.M Eeijuen
. B.Vierling

lel.:
tcl.:
§ema

070- 346 l0 EE

06-55135t 60
06-59588954

AFBELLEN
LENS 4 :
LENS 5 I
LENS 6 :

E Eoppcnhrouwerg
E.Gedek
J.Muns

tel.: (070) 325 07 89
tel.: (070) 3625335 ,

tel.: (070) 397 54 s9

Senioren ZAAL frï,ë,

Wedstrij dprogramm a zaal

Datum Tijd Wedstrijd W-nr. HaI Scheidsrechter

J.B.Kloosterman
M.Vrijcnhoek

09.02
I r.02
13.02
t6,02
16.o2
18.02
25.02
21.02
27 .02

20.00
19.00
22.00
22.00
22.30
22.00
21.00
21.00
21.00

9033
106l I
10607
10617
9038
tM25
10637
9046
t0508

LENS I
LENS 2
LENS 3
DVO 3
Real Holsu\ estlandia
LENS 2
SOA I
Gymnova 4

-oscr
Gymnova 4
RKDEO 5

- LENS 3
. I.ENS I
. LENS 2
.SEV3
. LENS I
. LENS 3

Oranjeplein
Oranjeplcín
de Blinkerd
Zoeterm. de Veur
KrÀrintsheul
Naaldwijk,de Pijl
Oranjeplein
Ockenburgh
Overbosch

W. van Gool
NN
NN
NN
C.J.Hartgring
NN
J.C. de Haas

PAS OP !! Parkeerverbod op " ESCAMP 1 " 's "de LENSREVUE" 4



,sÀ,ff, Senioren ZATERDAG
Uitslag

ZateÍdag 7 februari

t 4:30

Zalerisg 14 februari

l4:30

PGSl

l Wadca StaÍ

Jai Hamrman I

LENS T

LENS I afgekeuÍd

LENSI2.1

Wedstrijdprogramma

LENS I 19994

, Remo I 20002

H.Merkestcin

' V 2 R.v.d.Ploeg

Ligging tenein: Jai Hanuman Muuóloemweg I0 tel.070 - 3688500

" DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 19 FEBRUARI ''

. Trairer

J.Ean
BU A-FKEI,RING: VERZAMELEN 13.00 IIUR OP LENS.

W RZAME LTIJDEN WEDSTRIJDEN

FBELLEN

tel.

tel.

t€1.

Thuis

uit .

: 1 uur voor aanva-ng '

: l1/2 uur voor aarvatrg

: (079) 316 49 94

: 06 - 5I1 96 881

: (070) 367 96 87

advrrÈntL

\
lt SUDMEI]ER ZONWERING

Thomsonlaalr 85 IIEÀ{ HAAG ret; 362 Ul90

J UKOvan het jeugd front
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider d B en C jeugd

Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdlcider D-jeugd:Hans van Rijthoven Hoofdleider
telefoon (070) 361 52 08

Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58
b.g.g. 06 53 48 40 50

Hoofdleider E-jeugd I-eo Straub
telefoon (070) 367 0I 2l

F-jeugd
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AÍbellen voqr de wedstrijden: zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.(Xl en ,, , '

19.fl) uur, bij de desbetreffende hooftlleider. In uiterste nood op de dag van de
wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.fi) uur. t r .en doordeweeks + 30 minutm en niet eerder voor verzaieltijd) L

AfteIe+lrdnin$ + 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, tel. (OlOl Zee n ru
Vragen / Problemen: bel in ecrste instantie de hoofdleider opl!

Afgekeurd of niet ? bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENS-aÍkeuringslijn (070) 367 05 22

11/EDSTRIJDPROGRAMMA
({tijds} wijzigingen voorbéhouden)

elffa I

AI
datum aanvang tegenstànder uiilhuis veld/terrciir sam.k I FNS

A2

BI
B2

B3

B4

c1

c2

07 feb
14 feb
17 feb
07 feb
14 feb
07 feb
l4 feb
07 feb
14 fgh
07 fà
14 feb
0'7 feb
14 feb
07 feb
14 fcb
07 feb
14 feb
16 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
0? feb
14 fcb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
16 feb
07 feb
l4 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
07 feb
l4 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb
07 feb
14 feb

14.00
14.30
18.30
14.30
l3.00
12.45
13.30
12.00
I4.30
t2.45
14.30
t 5.15
13.00
I Ll5
I2.00
09.30
I I.l5
18.00
14.30
14.30
14.30
12.30
t2.15
I l.l5
13.30
09.30
I3.00
1L00
18.3 0
r0.00
09.30
09.30
t 2.30
09.30
I0.00
09.30
09.00
I I.l5
10.00
I l.I5
09.00
13.00
10.00
13.00
10.45
09.00
09.30
t0.00
09.30
09.45
I l.I5
08.45
I t.l5
I1.00
13.00
r0.00
13.00

thuis
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
lhuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit'
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thiris
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis

r3.00
13.00
t7 .30
13.4s
u.l5
1t.30

'12.30
I 1.15
13.I5
11.45
14.00
14.00
12.30
I0.00
09.30
08.45

.I0.30
17.00
13.45
13.15
t4.00

(auto)

(cDA)
(bus)
(auto)

(au!o)

(auto)

(aug+*

(auto)

Voorschoten '97 Al
Velo AI
Spoorwijk A1
GDA A3
Honselersdijk A2
GDA BI
Vitesse Delft Bl
Devjo BI
Vios Bl
vcs 83
Vredenburch 83
TIBS B3
Quick E4
Elinkwijk Cl
UtÍecht Cl
Rijswijk CI
GT.W.I.VAC Cl
T{BS CI
Rijsvijk C2
Cromvliet C2
Scheveningen C3
GDS^r'VP C2
TIBS C6
Gravenzande SV C3
DHCDI
GDA DI
DSO D4
Vredenbuch D2
KMD DI
Krarenburg D2
RVC D3
RVC D4
Duindorp SV D2
RVC EI
Velo El
Vitcssc Delft E2
RVC E2
Quick E5
Vredenburch E2
Cromvliet E2
HWET
RVC E5
HMSH E3
Laatr<kwartier E6
GDS/WP E4
Laal&waÍtier Fl
Lyra Fl
Quintus Fl
DI,,NO FI
VCS F3
Vredenburch F2
DI,JNO F4
Cromvliet F3
HMSH F2
Rijswijk F2
Duindorp SV M3 -

TIBS F7

VI
Noordweg/lVateringen
(nederlaagserie)
Madesteiin
(zie kopy)
Madesteijn
vl
V3
Melis Stokelaan
Dedemsvaart'rveg
V3
Daal en Bergselaan
V3
VI
ODINrutecht
V1
VI
Daal en Bergselaan
V3
RcdcrijkeslIaat
v2
Erasmusweg
Daal en Bergselaan
Gem.sp.park
BmsseÍskadey'Ddft
V1
Tuyl lsp.park/Z'meer
v3
NoordwegAVateringen
M. Vrijcnhoek.laan
V3
v3
Sportlaan/lr4ezenplein
v2
NoordwegA ateringcn
v2
Sp.park Pr.IrenelRwk
v2
Vredenburchweg/Rwk
v2
Hoogenlloucklaan
v2
Vrederustlaan\/,
Erasmusweg
J.v.Be€rsstEat
\t2
Leeuwerik/Kwintsheul
v2'
DedeÍnsvaartrveg
v2
Mr.Nolenslaan
v2
Vrederustl aan
v2 I

Sportlaan/Mezenplein
v2

I

I I.15 (auro)
I1.00 (auto)
10.00 (autQ
f2.00 (auto)
08.3 0
t 1.30 (aub)
10.15
U.30 (auto)*
09.00 (auro)
09.00
09.00 l

11.15 (auro)"
09.00
09.00 (auro)^ 09.00
0E.00 (auto)
10.45,
09.00 (auto)

. - .10.45
"08.00 (àuto)
12.30
09.00 (auto)
t2.30
09.45 (auto)
08.00 (auto)
09.00
09.00 (auto)

' 09.00
09.00
10.45 I

08.00 (auto)
r0.45
10.00 (auro)
12.30
09.00 (auto)
t2.30

C3

C4

C5

DI
D2

D3

D4

EI

E2

E3

E4

E5

E6

FI
F2

F3

F4

F5

F6

* = vrietrdschappelijke wedstrijd * * = veld of kunstgras
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BtIzoNDERHEDEN:
- KONTRIBUTIE NIET BETAALD ? DAN NIET MEER TRÀINEN EN SPELEN ! (7 E OOK KOPT)

- aanwezig namcns de jeugdkommissie op:

o zaterdag 7 febnrari R.v.Herp,P.v.d.Steen en B.Vierling
o zaterdag 14 februari J.Muns,D. en H.v.Rijthoven en B.Vierling

- lragen/opmerkingen ??? Bel dan 's-avonds na 19.00 uuÍ naaÍ de hoofdleider !tl

- lees onderstaande kopy eens goed door l!!

- DE VOLGENDE LENSREWE VERSCEIJNT PÀS OP DOI{DERDAG 19 f,'EBRUARI IlI

Opstellingen als bekend met uituonderitrg van:

o LENS Bl
o LENS 83

zonder
met
zonder

met
zonder
zondcr
met
zonder
met
met

o LENS 84
o LENS C2
o LENS C3
o LENS D4
o LENS E5
o LENS F4
o LENS F6

: D.Gonesh
: A.Sahin en H.Sahin
: W.de Bruin en Z.Elboujamai @eiile

algevoerd als lid)
: J.Lu,'teno
: M.Voigt
: D.vcrmaat (afgevoerd als lid)
: M.Boustard
: U.Terzi . '1

: S.Kumar
: Mohamed Aljar en Mourad Aljar

t

LENS A2
NAAR GDA EN HONSELERSDIJK

KONTRIBUTIES

Zoals beloofd hebben w[j deze week een behoorlijk aanul
spelers naar huis gestuurd zonder te laten Eainen/
voetballen omdat er over dit seizoen n
nauwelijk iets aan kontributie was betaald.
dit niet leuk om tc doen maar we hebbetr

og
wij

niets of
vonden

de oudeÍs van deze jeugdleden via een pcrsoonlijke brief
en via de LENSrevue mecrdere maleÀ gewaaÀchuwd.
Zonder rcsu-ltaat @etaling of realtie) ??? Trainen/voet-
ballen is pas weeÍ aan de orde als de totale kontdbutie is
betaald. Dit kan konlant op LENS a.s. zatcÍdag vanaf
08.00 uur en a.s. maandagavond tussen 18.00 cn 19.00
uur. Heeff. u vragen bel dan gerust even op naar Paul
v-d.Steen.

3

i

Pe uitwedstdjden voor LENS A2 zijn cen probleem. Er zijn buiten de Ieider immers gecn ouders d.ie meekomen met een auto.
Naar de uitrvedsEij.den moet er dus all.ijd met het openbaar vewoer gereisd worden. q 7 februaÍi gaan jullie naar GDA. Dit is
ook te fietsen !!! Zij spelen in Madcsteijn te Loosduinen. Jullie verzamelen bij GDA. Dii veld is te btreike; met bus 123 (richting
.s-§rar'_e1_zan!e 91 uitslrppen bij. halte ockenburgh). De weg overstcken en Madestein inlopen. GDA ligt 5 minuten, van dezé
halte af. Op 14 fcbruaÍi Saao jullie naar Honselersdijk, We verzamelen om I I.l5 uuÍ op LENS. Iedereen-hceft 8 striplrcn nodig
vooÍ een Íetouíje Kom_ op.tijd_r ant bus 129 vertrekt om 11.46 uur varaf de Steiie richting Wateringen. Om-i1.54 uuÍ
uitlFppen op-het qgrpsplein in Watering€n. Daar om 12.07 uur bus 127 richting Naaldwuk ncmen. UitstapÉtr op de Patrijslaan
in_ Honselersdijk. Hicma is hel.{log 5 minuten lopen naar de Strijphorst. Terug vertreK ie bus om 15.39 iur eÀ zi.1n iutlie om
16.15 uur weer op de Stede. Wij rekenen er op dat jullie bij beide wedstrijden op tijd aanwezig zullen zijn.

AF'GEKET]RD OF' NIET
Bij twijfelachtig wecr dienen spelers na 08:15 uur dc LENS sÍkeuritrgslijn 070-367 05 22 te bellen.

Moet je voor 08:15 uur verzaruelen dan hccft bellen gcen zin omdat we dsn nog nicts wótcn. .
' Kom dan gervoon naar LENS toe.

Spcters die na 09:00 uur mocten verzamelctr kunnen ook de TV aanzetten en afstemmen op INrOTEUI§.

Via teletckst pagitra 603 laten zc daar vatraf 08:45 uur de aíkeuringen zien.

DE LENS JEUGD VALT ONDER: CATEGORIE 3:...,.,,.,,.,,LENS Al T/M E6

LENsA1T/MF6ftehalvecr)vattenonderhetdistrict\ryest3

LENS Cl valt onder disÍrict West 4.

Zijn er individuele aÍkeuringen datr wordt het thuisspelende elftal geDocmd op bladzijde 603. . 
.

In dit geval geldt dit allecn voor LENS Al Tilll C5. De andere spelers (Dl t/m F6) moeten dan bellen met de LENS
AFKEURINGSLUN. Er is nog een mogelijkheid en dat is via de alkeuritrgslijD van de KNVB district Wcst 3,1,8.:

0900-900 E000.

!! SPEEL JE LAAT......,.BEL ITAN OOK LAAT !! r , I
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Bij algehele aÍkeuring van het kompetitieprogramma werken wij onderstaatrd schaduwprogrnmmx sf:

r4.30
t2.00
13.00
14.I5
12.00
14.15
11.30
I2.00
13.00
10.00
12,00
15,30
15.30
10.00
t0.30
10.00
10.30

uur RKSVM Al - LENS Al SportpaÍk PolanenÀ4onster
uur LENS A2 voetballen op het stnnd

Sportpa*
Kunstgras

PolaÍen/lvÍonsteÍ

13.00 uur (auto)
. I I .45 uur (autQ
I1.30 uur (auto)
13.30 uur (IIBS)
I1.45 uuÍ (auto)

| 13.00 uul (au!o)
10.00 uuÍ (auto)
I1.45 uur (auto)
I1.45 uuÍ (auto)
08.45 uuI (au!o)
I1.45 uur (auro)
14.30 uur (auto)
14.30 uur (àuto)
09.00 uur (auto)
10.15 uur (auto)
09.00 uur (auto)
10.15 uur (auto)

uur RKSWÍ Bl - LENS Bl
uur HBS Cl - LENS B2
uur LENS 83 voetballen op het strand
uur I{BS 84 - LENS B4 KunstgÍàs
uur RKSVM Cl - LENS Cl SpoÍtpark PolanenlvÍonsteÍ
uur LENS C2,C3 en C4 voetballen op het stÍand
uuÍ HBS C4 - LENS C5 Kunstgras
uuÍ RKSVM D I - LENS Dl SportpaÍk PolaredMonster
uur LENS D2 voetballen op het stÍand
uur IIBS D5 - LENS D3 Kunstgras
uur HBS D6 LENS D4 Kutrstgras
uur RKSVM El ' - LENS El Sportpark Polanen/Monster
uur LENS E2 tlm E6 voetballen op het strand
uur RKSVM FI - LENS Fl Sponpark Polanen^4onster
uur LENS F2 t/m F6 voetballen op het sÍrand

Neem altijd naast je voetbalkleding ook voetbalschoenen, sportschoenen en een trainings-pak mee !l! Het spreekt voor zich
dat we alle spelers en leiders verwachten en zeker ook voldoende vervoer t€n dc oudérs om de spelers n:àar het strand te
brengen. Na alloop slaat er heerlflke warme chocolademelk klaar op LENS.

SHELLSTRAATVOETBAL TRAINERS WOENSDAGMIDDAG
TOERNOOI

Ook ditjaar organiseert de KN\B in samcnwerking
met SHELL weer het SHEllstraatvoetbal-toemooi
(vicr tegen vier). Wellicht e€n gekke naam voor dit

. toemooi omdat alle€n de disrrictdinale op stÍaat
,Íwordt gcspccld (13 mei Spuiploin). De vooÍÍondes
' op 8 april, de ha.lve finales op 22 april en ook de
: landeliike finale (op 6 juni in het stadion van
' Willem II) zijn mmelijk op $as. Iedere vereniging

kan inschrijven met 5 D- en 5 E-vijftallen. Teams
(vijftatlen) var LENS kunnen zich opgeven tot
I maaÍt a.s. bij Paul v.d.Steen.

(E- EN F-JEUGD) GEZOCHT

REGELTJES

EÍ is op dit moment een groot 1e koí aar Lrainers op de woensdag-
middag voor onze E- en F-jeugd. Op papier hebben we er genoeg màr
in de praktijk staat Ruud van Herp er regelmatig alleen voor. Dit kan
natuuÍluk niet met zovccl spelers. Wij vragen dringend oln hulp van
enthousiaste ouders, A- en/ofB-klasscrs of senioren die iedere week van
13.30 ím 15.45 uur aanwezig kunnen zijn. InteÍesse ? Necm dan snel
konta!;t op.mel Ruud van Herp (3679858). Hij zal je beslist zeer
dankbaar zijn en je natuurlijk helpen waar dat trodig is.

Wij zijn toch we€r genoodzaakt om de belangrijlste regeltjes nog even
op papier te zetten. Lees ze, bewaar ze en handel er oo[ naar s.v.p. Het
maalÍ het voor ons echt een stuk makkelijker.

- aÍbellen voor de wedstrijden op vrijdagavond bij het afgesproken
albeladres. Dit is mecíal de hoofdleider. Zie voor teicfoounumniers bij
het wedstÍijdprogramma.
- vrugetr of de kompetitiewedstrijden doorgaal of niet: alleen op het
telefoonnurnrneÍ 3670522. Doordeweeks 3661314 na 16.30 uur I Nooit
denken het za.l wel afgekeurd zijn.
- v_eqggel altijd op tijd. Zie voor verzamcltijden alÍjd bij het
wedstrijdprogramma
- kom bij thuiswcdstrijden ook op verzameltijd naar LENS en niet pas 5
minuten vo-or de wedstÍijd. De lcideÍs mogen dan andere speleÍs Íegèlcn.
- zorg zalÍ yooÍ veÍvoer. Gecn auto, getn Íiets => dari strippeikaart
me€nemen.
- traitritrgm gaar a.lrijd door. Niet bellen mar LENS mct de vÍaag of
het doorgaat of waar cr getraind wordt. Gewoon komen en alitijd
voetbalschoenen,spoíschoenen en een trainingspak meenemen.
- kom bij Eainingen ook op tijd d.wz. minimaal 15 minuten voor
Íurnvang cn zorg crvoor dat je op tijd op het veld staat.
- bij lragen/problemen kontakt opnemèn met de hoofdleider.

TRAINERSNIETIWS
Peter Klomp, trainer van LENS Al, hoopt ditjaar te
slagen voor zijn diploma traitreÍ/coach 2. DaÀÍmee
wil hij aan de slag bij een standaaÍd senioÍenelftaI.
Dir berekent dat hij LENS aI na I jaaÍ gaat verlaten.
Wij vinden dil. jaÍuner, Ínaar r.vij spraken wel met
.Peter af dat hij zijn uiterste best zal blijven docn om
LENS AI in de hoofdklassc te houden. Wij hopen
dat hem dit gaat lukke4 namulijk met behulp van
de spelers.
Afgelopen zaterdag lieten jullie in de tlveede helft
zien hoe hst niet moet. Wat een slappe hap zeg.
Neem revanclle op je zelf en versla zateÍdag Voor-
schoten. Àleen met irzet kan je degradatie nog
ontlopen. Ga daar voor !!!

WAARDELOOS !!!
Afgelopen zaterdag weer heel veel niet opkomers.
Bij nawaag van onze kant hoorden we:
suikerfccstcn, plotseling ziek gewoÍden, verslàpen,
geen LENSrewe gehad en nog meer mooie verha-
Ien. Afgebeld rvas er echter niet en dat kan
natuuÍlijk a.ltijd. Stijltoos noemen wij dit en we€Í
moesten ecn aantal teams @3,D4,E4,E5 en Eó)
inkompleet voetbal-Ietr. wij begrupen best dat een
aantal spelers, ouders en leiders die er wel waren behoorlijk teleurgesteld waren in de wcgblijvers en eigenllik in hun ouders ook.
Wij waren en zijn dat namelijk ook. Voctballen is een teamsport een met te weinig spelers aantreden is meestal van te voren een
verloren zaak. Toch moeten we dan.rvel gewoon de wedstrijd.gaan spelen en probèren om op een spoíieve manier je best te
doen. Niet gaan of eerder het veld uitstappen kan natuurlijk niet want daaÍ dupetr je de tegenpaíij mee en in het erlste geval
ook LENS zelf (boete KNVB)-. Latell we hopen-dat we. in het ver-volg mel komplete teafis kunnèn spelen en dat de oudlrs nltjcs
aÍbellen voor hun zoon a.ls hij niet kan voetballen. Bij herhaa.ld niet opkomeo wordt het lidmaaischap door ons opgezegó.
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Per speler hebben r,vij nu alles getotaliscerd vanaf l-l-1997. Een top vijf per elftal
gemaàkt:

LENS BT LENS CI

i

I

VERJ(EERSSCHOOL PHILIPPO1.,
Wcllicht zijn een groot aantal speleÍs vergeten dat bii Af,Bf en Cl overwinninBen en
gelijke spelen rcsp. Fl. 10,- en Fl. 5,- opleveren. Niet in het ha-ndjq maar op een
apaaÍkaan die Íecht geeft op korting op het examengeld bd Verke€rsschool PHILIPPO.

Zó speelde LENS Bl ditjaar per speler al Fl. 105,- bij elkaaÍ. Mooi mcegenomen toch.
I

Bnaun
Bl, 82, B3 & 84 '

Jullie zullen wel denken waaÍ blijven die
sporttassen die dóor BRAIJN i.v.m. de
DENMS BERGKAMP actie beloofd zijn !!
Ik heb met BRAUN gebeld om te vragen
hoe het ermee ston( nou ik kan jullie
veÍteUen dat, als all€s tenminste goed gaat,
in de enste twee weken van februaÍi conlact
met ons wordt opgenomen om een afspraak
te maken. De reden is de winterslop, Zodra
er dus meer bekend is dan horcn jullie het
vall on§,

Redaktie.

As ILEN

1

F.Cijnqje F1.95,-

D.v.d.Sleen F1.95,-

I.v.Loon F1.85,-

P.Franco F1.70,-

R..«ot Fl.7O,-

A.OosteÍveer

Z.Akdogan

R.Caminada

D.Lorsheijd

M.Oemed

Fl. r85,-

Fl.I80,-

Fl. r6s,-

Ft.165,- '

Fl.t65,-

R VoÍgeer

B.Brittijn

RPostma

S.Yilmaz

EKO

Fl80,-

Ft.50,-

Fl.s0,-

FI.50,-

++ Brj Cl veel spelers met F1,40,-op de gedeelde vijfde plaats

Benieuwd naar jouw score ?? Vraag dit dar bij je leider.

LENS
Playback

&
Soundmii

SHOW
Op 28 rnaaÍt a.s. organiseert de EKO een PlaybackSoundmix SHOW.
Zoals jullie lezen gaar we het een keeíje anders doen. Wij willc4
deze keer er een paar Soundmix kandidatcn laten meedoen. Denk jel
dat is wel wat voor mij of ons, of dcnk jc ik zou wel willen
playbackcq geefje dan bij dc EKO op. Dus voelje er wat voor, dan
íaan Rina Bruystens en Diana van Rijthoven van de EKO klaar onl
jullie namen le noteren.
Meer nieuws volgl.

íoyaEanEe

Guus van Oort Sr.

LENS B2-NAALDIJKBl: s-r,' ', 
.

Uiteindelijk is het toch goed gekomen. Nà vele goedc wcdstrijdcn
gespeeld te hebben maar wel verliezen waarbij 82 dikwijls de betere
ploeg rvas is cr nu gewonnen. In een uitstekende e€Íste helft slond
het na 30 minuten 2-0. Laatste man Nino Rampone maalÍe I{ en
Ahmed Zumbib 2{. Met Morder Essiad als voorstoppeÍ gaf de
verdediging geen doelpunt weg. Rewan Pocornie schermde de sterke
aarvoerde goed af en Bastiaar Gombauld op het middenvcld zorgde
dat dc aanlalleÍs aangespeeld werden. Kenan Gedck uit een
prachtige combinatie van Abdoel Azaluouk maakte 3-0. De tlveede
helft was minder. Het tcmpo lag ook zeer hoog. Maar LENS B2 liep
uit naar 4-0 door Ahmed en Abdoel maa}:tc cr 5-0 van. De spelers
zaten er aardig doorheen op dat momenl. cn kon Naaldrvijk eÍ nog
5-I van maken. Een uitstckende overwinning en geef, weer veel
moed voor de volgende wedstrijden. Van haíe gefelicitecrd. Dit

Leo Meeuwisse

LENS C4-VCS C4: zo

Weer kon ik geen elllal op de been brengen en moest ik lecntjebuuÍ gaan spelen. Bedanken moet ik dan ook de jongens die ors
hielpen: David @I), die zich moeiteloos staande hiel( en Huseyin (C3). Maar ook dank aan esn leuk fanatiek kereltje die héél
erÍ;g vlagdc: Johan DescendÍe (!). Dan dc wedstrijd: de eerlijkÏeid gebiedl te ze8gen, dat VCS in de eerste helft steÍker was. MaaJ
r-och]VolÈan scoort l-0. In dc 2de helft is LENS dé betere ploeg. De beloning kwam via Thiery: 2{. Nu noem ik de naam var deze
jongen, maar dan meteen ook van Neal. Thierry speelde meer naar binnen (moest'ie even aan wennen) en kwam daardoor naast
Ncal te staan. Dit duo ble.ek aanvallend èn verdedigend ijzeÍsterk. Klasse I Nog iemand kietelen: René, onze traineÍ, gelukkig weer
herstellende, wordt prima en spontaan vervangen door Peter van Fessem. Ilulde.

adrcÍrak

Gomputercentrum

Fotokopieservíce

Nu ook: CAI{ON dtgitele fotokopie. in kleur!

voor maílínggemak

Direcl Mail

Kerketulnenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel. (070)3590707 Fax (070)329s168

ri., :r! _f trf,(ra :lltÉ:,co iltl,:l rJ c,:o'r,,r-,,1 :n tin,,., al:l r1I:
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LENS Dl -. ADO Den Haag Dl: o - +

O_p deze koudc zakrdagochiend moesten wc tegetr ADO Den
Haag spelen. We begonnen goed en tot de le-helft ging het
gelijk op. Er r,varen kansen voór bcidc teams, maar wer-dei niet
benut. Het bleef 0 - 0. De 2c helft gingen we vol vertrour+en in.
Toch scoorde ADO 0 - t, een minuut latcr 0 - 2, 0 - 3 en 0 - 4.
Hierop had LENS geen antwoord en voelbalde de wedstrijd uit.
(eleurstellende ) uilslag : 0 - 4.

David.

Dezo wedstrijd was uit het voetbalboek, Eindelijk laat LENS D3
zijn ware gezicht zien, na de oliebollen wedstiiid teeen (WIK)
een bijzonder eerherstel weliswaaÍ met ondersteÍninfvan enigé
D2 spelerg _toch goed gespeeld, Met als uitschieter -de penalty,
voortÍetrelijk genomen door Jeftey orue keeper. profióiat. En
nu dooÍ8aan.

Pa Henk

LENS D3 - Vredenburch D4:.c - o

Quick E3 - LENS E2

Leider E2

Quick El - LENS Elz s -z

We spcelden vandaag tegen Quick (uit) en wiíen dat dat een
2€€r SteÍke tegenstandeÍ iS. Helaas moesten we deze keer
Maurice missen.
Hierdoor speelden Jose en Nic§ op een wat vre€mde plaats. De
eersle helftverliep cigenlijk prima. Er werd hard gèwerlt en
beide- teams kregen wat ka.ruen. Vlak voor de rust scórae quict
_l_ 

: 0. Na rust konden wc Quick even niet meer bijhoriden.
Hoewel de verdediging zeker niet slecht speelde (Deriris, Jose
en Niclry), de hdividuele kwaliteiten van Z tègenstanders
maaliíe dat MaÍk, die verdeÍ uilsÍekend keepte, toch -in korte tjid
nog 4 x de bal uit het net moest halen. Hoewel Quick dus wàt
beter rvas, kwam LENS toch vaak genoeg voor hei doel van de
tegenstander, @ocky heeft zeker 4 x alleen voor de keeDer
gestaan !) tvat 2 doelputrten opleverde. Ook de altijd hardweik-
ende Achraf keeg óok nog-een kansje. PatricÉ speelde een
Boede eerste helfl, maar in de 2e helft lulite het niei meer. Het
werd tenslotte 6 - 2, ma?-tr we hebben ons best gedaan en het
Quick behoorlijk lastig gemaakr.

Theo Hoefnagel

Vorige ueek algehele alkeuring; zelfs het schaduwpÍogÍanma
grlg niet door, loch werd er dooi E2 gevoetbal( wij i<onïen een
oefenpanij_ spelen bij Quick E2, LENS verloor deze paíij met
7-1. Gelukkig_lieten de weergoden ons vandaag niet ii dc iteek,
F2 moest vatrderg de uitwedsrijd spelen regen-Quick E3. LENS
bcgon heel sterk en zctte Quick direct onder dnrk, hclaas werd
er niet gescoord De uitbraken van Quick weÍden goed afBesla-
gen door de LENS verdedigers. In dè laatste min-uut voo-r rust
wist LENS te scoren (0-1). In de 2e hel-ft kregen wij diÍect een
tegentÍ€ffeÍ tr veÍwer-ken (l-1), l0 minuten làter wèrd er ueer
gescoord door Quick (2-l), maar LENS gaf rier op, er werd
Ílink voor elkaar gewerkt en dat rcsulec-rde in de verdiende
gelijkma},er (2-2). Klasse boys, maar laat ons de volgende keer
ruct zo m spaffung.

È

iÉË!* ::1.',r,'i,Ïr.jii

[ENS F5 speelde vandaag rhuis tegcn Vredenbxrch F5, wat
zagen wU ecn leuke partij voetbal van jullie. Door Zekai en
§ino werd er heel goed vcrdedigd, Miéhael stond perfect te
keepen, Carlo en Ra),rnon liepen op het middenvel priÍna te
stoÍen, Farouk, Adnan en Wesley zorgden ervoor dat Vr.buÍch
een bee{e onder druk kwamen te staan. Gayand was er helaas
door ziekte niet bij (van haíe beterschap). Dè ruststand was 0-0,
in de 2e helft werd Vr.buÍch ietsje sterker, door een snelle aktie
kwamen wij dan ook l-0 achtet helaas was eÍ te weinig tijd
over om nog gelijk te komen, jammer jongens, volgende keèr
beter. P.S. Omc Cees Alting was de scheidsrechteq wat was hij
wccr bezorgd om de speleíjes, hij Íiep tegen de knulletjes ,'kijk
maar uit dat je niet va.lt", prompt daarop àgen wij ome-Cees óp
de grond tiggen, gelukkig stond hij weer direct op en floot dè
wedstrijd uit.

De Leidster.

tu
lrlÈíL
rs+l Ir Dq
fd.t
fÉ"r tlt Ií.l{tÈí

Td.r

Trainings Nieuws:

Peter Hoet kan door drukke werkzaamheden helaas geen
trainingen meer verzorgen vooÍ de E- en D-klassc van LENS.

Peter, bedankt voor de hjne sarnenwerking dc afgelopen 4jaar
en het gaatje goed. Groetjes Ruud van Hé.p. '

Wij zoeken thars voor de E-klassers een nieuwe traineg dÍe
zowel.o_p devoensdagmiddag (14.30 uu tot 15.45 uur) en op
de wijdagmiddag (16.45 uuÍ tot 18.00 uur) de rrainingen wil
gaan verzorgen. Wie meldt zich hiervoor aan ????

Gelukkig ludden wij at voor een back-up gezorgd voor de
lagere D-klasse, Peter van Fessem had àl-reedi vakcr de
trainingen overgenomen en is vanaf vorige week de nieuwc
lrainer van LENS D3, wij wensen hem vccl ptezierige
trainingeo toe met dezc icukó groep.

D4 werd al Íe€ds gelraind door Ruud van Herp, indien hij niet
aanwezig is neemt Peter van Fessem zijn trai-ning over. 

-

P.S. AIle spelers van D3 en D4 worden vaaaf heden op de
tl4rningen verwacht op maandagmiddag van 16.30 uui tot
1E.00 uur.

Kan je niet komcn, bel dan eventjes af.

Ruud van Herp (hoofdleider F-klasse) . .
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Tc.rcin & Cluh8chouw
GEEN PO§TADRNS

Spoícomplcx "Escamp l'
Hcngelolooo 600
Tel. 070 - 366.13-14

Alg€ni, se.lrtrrirtrt
lc1cn! po!ladrcr

PF.GÍros
Rcgenlcssclaq 49
2562 CN Den Uaas
Tul. 070 - 361.54.1-8

Contmbud€ hehliÍrg

PostbaÍI 33 67.1I
Rrbobanli I29.924 229

ColoÍon

tcl. 070 - 366.13 44
lel, 070 - 363.54.18
tel. 070 - 4{0.06.01
rEl. 070 - 390.03.33
tcl. 010 - 521.39.80
tel. 070 - 356-15 8l

DE LE'U§REV UE

!

Tweervekelijls blad van de voetbalveÍeniging LENS

71e jaargang, nummer 15

- 19 Februari I998

opgericht
l8 deccmber 1920

RIJSWIJKl-LENS1

GESPREK OVER

SELEKTIEVOETBAL
Op maandag 9 februari zat het voltallige
bestuur om de tafel met spelers uit {e
seniorenselektie,trainers,begeleiders en
andere belalgstellenden om oveÍ het
selektie-voetbal binncn LENS te pralen.
ln totaal waren eÍ zo'n 20 personen
aanwezig die op een zeer opefl en
eerlijke manier met elkaar van gedachten
wisselden. De betrokkenheid bij de aàn-
wezigen bleek groot en de ideeen over
het selekievoetbal kwamen goed over-
een. Een goede basis om op verder te
gaan en wellicht doen we dit gesprek
over een paar maanden nog eens over,

Op zondag 22 februari is er een inhaalprogramma.
LENS I is dan rrij. Wel speelt LENS 2 thuis de
be&erwedstrijd tegcn Scheveningeh 2. Altijd leuk
om eens te komen kijken. Aarvang 10,30 uur. Een
week later, zondag I maa4 speelt LENS I wel.
Een echt zware uitwedstrijd tegcn Rijswijk op
sportpaÍk Prinses Irene aan de Schaapweg. We
rekenen op de spclcrs cn natuu ijk ook op heel veel
toeschouwers van LENS.

RVeÍgcer
F.C;rens
P.v.d.Stccrr
Z.Ctngor
F.f-anccl
L.r,.Ri,'n

SEKO: ScnlomnsÍd. ízoída8 / ,jÈD

W.J.M.Hcjjnen tcl. 070 - 346.10.88

§$iareia&rdsg.
J.C,Ham tel. O10 - 367.96.87

JIiKOi J€ugdaÍdclint

P.J.M-wd.Sleen tcl. 0?0 - 440 06.03

de Club ran 100

H. Hoppenbrourvcls lcl. O7O -325-O7.ag

À KKO: Accommoddicmm/mrtcr.

Z,(itlngor tel. 070 - 190 03 33

SponioPrken

Rv,d.Hoek tcl.0182 . 52.11 53
HKooyengo Lel.070 - 397.12,94

C'o6rdlhfi tor lechrkch€ zf, kcn

L.v.Rijn rcl 070 - 356. t5.81

RcdÀktie

Nr,*a vAN EEr rRArr\TERsFRoNT

De trainersstaf voor het nieuwe seizoen is rond. Paul van
Oosten blijft ook het komend seizoen orue hoofdtrainer.
De afgelopen korte periode heeft ons het vertrouwen
gegeven dat hij de juiste man is voor LENS op dit moment,
Als tweede trainer hcbben wij Dick Finkelnberg lveten te
strikken, Momenteel is h.ij traineÍ van GD§/V\? 2.
Binnenkort hopen wij ook de naam van dc nieuwe
verzorger te l,llnnen vermelden.

nARKO: B.rsomlrrissir

MOemed rcl. 070 - 329.8t-79
H.len Bergc tel, O'10 - 366.21.64

EKQi Et?ncmcntchcompirile

D.v.Rijhorcn tcl. 070 - 361.52.08 en bovendien

TI'ineB:

Zoodrg
P.v.Ooiten lel,, 015 - 310.78.46 de

lel,. 070 - 356.15.81

À.è Kcl rel. 079 - 316.49-94 aan kunnen tippeÍr

BIJPRATEN MET
(EX)KADERLEDEN

Op zaterdag 14 februari onder hct BeÍlot van

kan je
I.ENS

en
wisselen over maar zekcr ook over andele zaken-
Nuttig dus en in de toekomst zeker voor herhali ng vaÍbaar

een hapje cn
STIL MAAR,lryACHTeen dralkje

aderleden
eens rustig bij-gepraat

zijn tijd is
op
dat

LENS mef een
een hele goede MAAR, AI,LESaantal (ex)k

zaak en dat bleek ook
Op

afeel open zaterdag. Hct was gezel
eens rustig met elkaar van gedacht

lig \ryORDT NIEIIW

Zondag
Lr,.Rijn
Zatcrdag

puntjes geregeld en
en bleek dat de salad

We hebben een (grotendeels) nieuw
bestuur. Tijdens de Nieuwjaarsrecep-
tie werd al cen bcetjc duidelijk, dat
Rob Vergeer onze nieuwe voorzitter

toen dooi vervelende omstandig-
hed es niet kwamen werd snel zelfeen
saladebuffet gefabriceerd waar de professionals etht niet zou worden. Alsof hij dat al jaren

Een groot kompliment voor de organisatie. AJIes \ryas tot in

gedegen teamwork.
Klasse, en een goed voorbeeld van gcwend

larissen.
was huldigde hij onze jubi-
Op 2 februari leidde hij de

Gerrit Blauw

l :J.v.dGeest serna 06 - 597.00,0E2 Het
M.r'.OoÍ
il.v.d,Sman

Van de Redaktie
t,ereÍ uw kopij in vóór zotdag 15 fcbruari.

SI-UITINGSTIJD \ IJZIGINGEN
KOPIJ:

Maandag 16 februari 19:00 uur.

Redacti€brierobus in het cluboebouw of bii
W.J.v.dcccsr, wfuIielst ede 92, 25:$ BS Den Éaag
E-mail : rvillcmgvlQglobalxs.nl (mrx lmb pcr keer)

Fax i 070 . 167.05-2: (vao madnriag r/m itijaagl'

LENS

Mededelingen
. Vanuit Het

Bestuur

"de LENSREWE" I] Klaveriassen/Jokeren vriidag 20 februari a.s.



Club van llonderd

Uitdaging. De grenzen bij het spoÍen worden steeds verdcr gelegd.
Welk wereldrecord u'ordt in Nagano bij de Olympische winterspelen
verbeterd. Welk record is ook alweer, in Perth, bij het zwemmen
verbeterd; ik weet hct niet meer.
Afgelopen week werden, bjj een potentieel LENS kampioenstearÍ\
de belangrijkste spelers naar de wintersport gestuurd. Het NOC
wildc namelijk kijken ofer nog skiërs in aanmerking kwamen voor
Nagano. De zwarte G afdaling werd als uitdaging gehaald, het NOC
limiet niet. De prestatie van het 'gehavende' kampioensteam door in
de regen tegen de koploper gelljk te speleí was formidabel.

Zoe[.1 u ook een uitdaging ??

Wordt lid van de Club van I{onderd-

Uitspraak van de Yz maand:
Wat een geluk, als je de CIub van Honderd blij kan maken

Gegroet

Henk Hoppenbrouwcrs

070-3250789 voor de UITDAGING.

Scheepsrecht. 3x misluhe her. in de eommunicatie tussen mij en de
nieuwè rcdactie om een stukje te piaatscn. We kunnen het maaÍ
gchad hebben, Zal die Huibrefos ooi gedacht hóben nadat hij zijn
uitspraken terug las in de Volkskrant.
Ër àjn weer een aantal nieuwe Club van Honderd leden, waaronder
onze kersverse penningmeester. Ja dat zijn nog cens mooie dingen
voor de mensen. Blijkbàar werkt het toch beter als ik niets publiccer-
Misschien moeten we daar eens op inzett(cn; als er geen nieuw Club
van Honderd zich in de komende 14 dagen aanmeld dan ook geen

stukje in de Lensreveu (de redactie zal dan wel blij zijn); meld zich
wel 

- 
iemand aan dan dok een Club van t londerd stukje in de

Lensreveu. Het is u goed recht ! Wordt gewoon lid.

fÍ
Clftb van Honderd

Uitspraak van de Yz maand'.

U kunt ni€ts missen dnn mis je pas wat !

Gegroet .

Henk HoppenbrouweÍs - l

O'10-3250789 voor het Íecht op een Clubstukje.

p.s. Toch wel leuk die Super G afdaling voor vrouwen

Wanneer is de buitenspelpositie stralbaar ?
Dat is wannecr een buitcnspel staande speleÍ, naar het oordeel van de scheidsrechter, op het ogenblik dat een medespeler de bal speelt of
door de bal wordt geraakt, acrief bij het spel is betÍokken cn zodoende voordeel trekt uit zijn positie, of zodoende het spel van een

tegenstander olde loop van het spel beïnvloedt.

Ecn grensrechter moct geen buitenspel aangeven alleen omdal een speler toevallig buitenspel is. Bovendien dient een grensrcchter bij de
geri:rgste twijfel van ziji kant ofeen speler buitenspel is (actieve positie) olniet, in het voórdeel te beslissen van de aanvaller. m.a.w.: hij
dient ecn vlagsignaal wegens buitenspel achterwcge te laten.

De situatie op het ogenblik waarop de bal door een medespeler wordt gespeeld of aangeraakl, is bepa.lend voor het al of fliet stÍaÍbaar
buitcnspel staan. Het aanraken van de bal door een verdediger na dat bepaalde moment is nict meer van belang.

Wat doet de buitenspel staande aanvaller op dat moment ? Trekt hij voordeel: dan is hij strafbaar. Voordeel trekken is uiteraard de bal
spelen. \'erdcr het in dc richting van het-doei ofeen tegenstandèr lopen en we! zodanig, dat het spel van de legenstander wordt
beihvloedt.

Een speler kan ook ongervild ofonbewust de loop van hct spel beihvloeden, b.v hij zit in buitenspelpositic zijn veteÍs vast te maken en de
.bal komt, door een mcdespeler gespeeld, tegen hem aan.

De vraag of een aanvaller het spel van cen tegenstander belnvloedt, is uitsluitend ter beoordeling van de scheidsrechter. IIij kan van
oordeeliljn dat een betrekkelijk dicht bij het doel buitenspel staande speler van invloed is op het sptl van een tegenstander, maar hlj kan
ook oordelen dat dit niet het geval is. 

I

Tracht een speler, die zich in ccn niet-stralbaÍe buitenspelpositie bevindt, door roepen of op andere wijzc de aandacht van zijn
tegenstandersafte leiden, dan dient hij te worden bestraft metèen indirecte vrije schop wegens onbehoorlijk gedrag. Bovendien moet hij
een waarschuwing ontvangen.

Ecn vaak voorkomend misverstand bij de interpretatie van dc buitenspelregel is, dat er geen sprake van straÍbaar buitenspel is, als de bal

het laatst door een tegenstander werd gcraak. Bij de beslissing oler al dan niet sprakc is van stralbaar buitenspcl geldt uitsluitend het
moment van spelen vàn de bal door een medespeler , lndien de scheidsÍechteÍ een speler dan niet straÍbaar beoordeelÍ, is de daarop
volgende spelsituatie van geen enkel belang meer. Uiteraard voor zoveÍ het de buitenspelpositie betreft.

Wanneer is de biritenspelpositie niet straÍbaar ?

Een speler wordt niet wegens zijn buitenspelpositie gestraft als hij op zijn eigen speelhelft staat, de bal rechtslreeks ontvangt uit cen
hoekschop, een inworp of een doclschop.

Om alle misverstanden te voorkomen: onder een doelschop wordt verstaan de schop zoals die beschreven wordt in de eerste alinea van

de regeltelat van regel 16 (deze tekst zal Iater worden beschreven). Dit is dus een spelhervatting.

Dat is wat anders dan de spelvoortzetting, waarbij de doclverdediger nadat hij de bal in zijn bezit heeft gekegen, deze, uit de hand, weer
het speelveld intrapt. . :

Overgenomen uit Handleiding voor Scheidsrechters Veldvo€tbal van de KNVB

WIST UDAT

Klaverjassen/Jokeren wiidag 20 februari a.s. 'de LENSREVUE'2

I



ödr.lrlffilc

'' DE VOLGENDE LENSREYTIE KOMT WEER UIT OP 5 MAART ''

Uitslagen Senioren veld * zaal

Zaterdag (712 + l4l2)

Iai Hannuman
LENS I

: LENS 1

- REMO 1

4-t
6- l-

Zondag (8/2 + 15/2)

Den Ifoorn I
Den Hoorn 2

- I.ENS 1

- LENS 2
l-l

bij stand van 0 - 0 gestaakt wegens blessure scheidsrechter

Laakkwartier 5
LENS 5
GDAs i

LENS I :

LENS 2

. LENS 4
-ADS6
- LENS 6
- REMO 1

- Scheveningen 2
- GDSVVP 6
- SVII 5
. RKAW IO

4-0
4-t,,.1
0-0
6-l
6-0
4-6

LENS 4
LENS 5
LENS 6

Zaat (912-73t2)

LENS I
LENS 2
LENS 3

-OSCI
- Gymnova 4
- RKDEO 5

7 -t
7-5
z-5

II

Klaverjassen
i Morgen, vrijdag 20 februari begint het klaverjassen en jokeren,

aanvang 20:00 uur.

r

I f,
i 2 t:

I)
\'i'

tlnl$.Gd 7T ,

2S+l EG fm Hq;
Yrt.: O7G|I6óIÍI'*
fex.: oro.ísÍsIrf

t
Iocmnrtur

TcI.: OD'IaÍO23I
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"Als hel echt om scoren gaat"
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Nassauplein 21
2585 EC 3-Gravenhage

Telefoon 070 - 3460707
Telefax 070 - 3469755

DENK DAN OOK EENS AAN
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elke dag VERS uit timbuÍg
Dierenselaan 1'1 'Den Haag
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Senioren ZONDAG
a
ist,ë,

lltedstrij dprogramma S enioren Zondag
ZONDAG 22 TEBRUARI 199E

10.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

14.00 uur
uur

10.30 uur
I1.00 uur
10.30 uur

LENS I

LENS 2
LENS 4
LENS 5

LENS 6

- tratflen

- trainen
-HVV5
-SOA6
- SJC 13 (beker)

. LENS I
- nog niet bekend
- VCS 6 (47 min.)
- LENS 5
- Vredenburch 9

(v..)
522n
s2567

- Scheveningen 2 (beker) 52519

. GDSA/VP

Vl S.D.Bergen

vricndschappelijk

z
2
3

NN
NN
NN

DINSDAG 24 tebruari 19:30 LENS 2

DONDERDAG 26 februari 20:00 LENS 4

ZONDAG 1 MAART 1998

Rijwijk I
I,ENS 2
LENS 4
Vredenburch I I
LENS 6

43002

64089
522t8
(vr)

J. Dekker

NN

NN

1

2

3

Training niet gesetecteerden: Elke donderdag: aanvang 20.45

Ligging van de terreincn:
Rijsw!1'k : Prinses Irene Sportpar( Schaapweg
Vredenburch : Van Vredenburchweg

rel.3940912.
tcl.3952288

\'

I
le algehele aÍkeuring:

14.00 uur RKAVV I - LENS 1

I1.30 uur RKAW 2 - LENS 2

2e algehele aíkeuring:

12.30 uur Excelsior'20 I - LENS 1

10.30 uur Excelsiorr2O 2 - LENS 2
(inpriícipe op kunstgras)

CONTACTPERSONEN \tr.J.I\L Heijnen
B.Vicrling

tel,
tel.

070- 346 r0 88
06-55 r35r 60
06-59588954

Wedsftijddag:
sema

AFBELLEN
LENS 4 :
LDNS 5 :

LENS 6 J

fl.Hoppenbrouwers
E.Gedek
J,Muns

tel.: (070) 325 07 89
tel.: (070) 3625335
tel.: (070) 397 54 59

Senioren ZAAL ,h
'rfri
ËWedstrijdprogrammà, za l '

Datum Tijd Wedstrijd W-nr. FIal ' Scheidsrechter

J.C. de Haas
J.B.Kloosterman
M.Vrijenhoek
J.W. Verhoef
H.J.J. Gillet
B.vd. Kruyk

25.02
27 _02
27.02
03.03
09.03
09.03
t 3.03

2t.00
21.00
21.00
22.O0

2t.00
22.00
22.90

10637
9046
r0508
90t2
9048
10647
10643

LENS 2
SOA I
Gyrnnova 4
Exhes I
LENS 1

Westlandia 3

Noordzee 3

-sEv3.
. LENS I
- LENS 3
- LENS I
- GSC ESDO I
. LENS 3
. LENS 2

Oranjeplein
Ockenburgh
Overbosch
Oranjeplein
Oranjeplein
SosefHonselersdijk
Blinkerd

Klaveriassen/Jokeren wiidag 20 februari a.s. "de LENSREVLIE" 4
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Senioren ATERDAG,h,Ë,

WedstrijdprogÍdmmil
Zaterdag 2l februari

l4:30

Zaterdag 28 februari

I5:00

LENS 1

I{PSV I

vcs l

LENS 1

19978

20005

V2 C.T. Vogelesang

2 P.M.M.Opdam

Ligging tenein: HPSV Zuiderpark tcl. 070 - 388.73.96

'' DE VOLGENDE LENSREVTIE KOMT \ryEER IIIT OP 5 MAART ''

W RZAM E LTI T D E N I,YE DS TRI J D E N Thuis

uir
: I uur Yoor aanveng

: ll/2 uur voor aanvang

Trainer
b.B.c.

J.Ham

BIJ AFKEURING: YERZAMELEN T3.OO IJUR OP LENS.

tel

tel

tel

: (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 881

: (070) 367 96 87

advdrandc

SUDMETIER ZONWERTNG

Thomsonlaqn 85 IIEN IIAAG td.l 362 02 90

JUKO van het jeugdfront
ALGËMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider A, B en C jeugd:

Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den llaag, tel. (070) 440 06 03

Hooftlleider D-jeugd:Hans van Rijthoven Hoofdleider
tclefoon (070) 36t 52 08

Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58
b.g.g, 06 53 48 40 50

Hoofdleider E-jeugd Leo Straub
telefoon (070) 367 0l 2l

F-jeugd

i
"de LENSI{EVUE" 5Klaveriasser/Jokeren vri jdag 20 februarí a.s.

tl\



AlLe[en voor de wedstrijdenr

A{bellen training:

aanvans

. Vrngen / Problemen:

i Afgekeurd of niet ?
l
I

zo uel mogelijk en uiterlijk de avond voor de rvedstrijd tussen 18.00 en
19.00 uur, bii de dcsbetreffende hoofdleider. ln uiterste nood op de dag van de
wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur
en doordeweeks * 30 minuten en niet eerder voor'ierzameltijd)
+ 45. minuten.voor aÍmvang van de haining, a.lleen op LENS, tel. (070) 366 13 14
bel in eerste instantie de hoofdleider op!!

bel (ALLEEN oP ZATERDAG) na 08.[5 uur de LENS-a{keuringslijn (070) 367 0S Zz

I

i
I

I

elftal

WEDSTRITDPROGRAMMA
({tijds} wijzigingen voorbehoudcn)

tegenstander uit/thuis veldfterrein sam.k LENS

2

I
!

A

B

datum

2l feb
28 feb
2l feb
28 feb
2l feb
28 feb
?l feb
28 feb
2l feb

feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
fcb
feb
feb
feb
feb
feb
leb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb

'14.30
1'14.00

14.30
.14.30

13.30
, 14.30

12.45
14.30
14.30
t?,45

, 13.00
12.30
I l.l5
ll.r5

' 12.00
09.30
09.30

' t2.30
I 1.00

', 12.30
11.00
13 00
09.30
l0:00
13.15
ll:15
1t.00
09.30
12.45
I 1.00
09.30
08.45
09.30
08.45
'I l. l5
10.00
ll.l5

... I0.00
, . .00

t 0.00
13.00

.00
.l 1.00

,,09.30
i I 12.00
i 09.30
. 10.00

I 1.15

uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uir
thuis
uit
uir
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit .

thuis
uit
thuis
thuis
thuis

I RKDEO AI
DHL AI
GDA A3
Westlandia A3

,. Velo 81
Oliveo Al
GDA 81

, Oliveo Bl
DSO B6
SËV It2
SEV 83
Oliveo 83
Noordwijk Cl
Feijenoord AV C't
Vredenburch C2
DHL CI
Voorburg CI
Oliveo C3
Vitesse Delft C3
Oliveo C4
Vios C2
DHLCz
VUC DI
DWODI
DHC D2
DWO D2
Westlandia D4

. Vitesse Delft D4
Quick D6
Mtesse Delft D5
Vredenburch E'l
Vitesse Delft E I

Westlandia E2
Vitesse Delft E2
DHC E3
Vitesse Delft E3
Westlandia E7
Vredenburch E5
Westlandia Ë8
Vredenburch E6
Westlandia E9
Vitesse Delft E7
Hoek val Holland Fl
DHC FI
DFIC F2
vfuessé Delft F2
Westlandia F4
Vitesse Delft F3

NootdoÍp
vt
(zie kopy)
v3vl
Pijnacker
Madesteijny2
v3
Kastelenringll'dam
v3
Pijnacker
VI
VI
Vredenburchweg
VI
V3
Pijnacker
V3
Piinacker
Melis Stokelaan
V3vl
Sp.Parkwest/ z'meer
BrasserskaddDelft
Sp.Parkwest/ z'meer
Hoge Bomen/Naaldwijk
v3
Savornihlohmanlaan
V3
v2
Tanthof-zuidlDelft
Y2
Tanthof-zuid/Del ft
Y2
Tanthof-zuid/Delft
v2
Vredenburchrveg
Hoge B omen/Naal dwijk
Vredenburchweg
v2
Tanthof-zuid/Delft
Lemaireweg/H.v.Holland
v2
Brasserskade/Delft
v2
Iloge BomenÀ{aaldwijk
v2
Floge BomenÀIaaldwil'k
v2
Hoge Bomen/I.{aaldwijk

13.00(auto)r
13.00'i
13.45(GDA)
I4.00 *
12.3 0
I3.0O(auto)*
1 1.3O(auto)**
I3.45 '
14.00 *+

I 1.1s(auro)*
12.30 + .
I t:oo(auto)* '
10.00 |
10.00
10.3o(auto)*
08.30 +

08_45 +

I 1.00(auto)*
10.30 **
11.OO(auto)*
09.45 +

t2.30 *
08.30 *
08:30(auto)*
I L45(auto)*
09:45(auto)*
09.45(auro)*
09.00 *
I l:30(auto)+
10.30 +

09.00 +

07.45(auto)*
09.00 *
07.45(auro)*
10.45 *

08-45(auto)+
10.45 +

09.00(auto)*
09.45(auto)*
09.0O(auto)*
12.30 *
09.45(auto)*
09.45(auto)*
09.00 *
10.45(auto)*
09.00 *
08.4 5(au to) +

10.45 ,t

09.45(auto)*
I0.45 *
09.45(auto)*
12.30 *

12,3 0
12.30 ^

B2

B3

c2
1

C3

B4

C1

28
21
28
2'l
z8
zt
28
2t
2E
?t
28

28
21

C4
I

C5

D'I

4

vz
vz
v2

r28
D2 2lt28
D3 2l
.28

D4 2tt28
El 2tt2E
E2 21
128

E3 Zt

E4 2t
128

E5 21'28
E6 2t
r'28

Fl 21
,28

F? 2tr28
F3 Zt
128

F 4 2l fcb I 1.00 Westlandia F5I zs feb ,, t r. t5 DHC F4
F 5 2l feb ' I 1.00 Westlandia F7
I 28 feb 13.00 Vredenburch F4

F 6 2l feb 13.00 RAS F2
I 28 feb 13.00 Vredenburch F5t = vriendschappelijke wedstrijd 'i bek€rrvedstrijd

Klaverjassen/Jokeren wiidag 20 februari a.s. "de LENSREVLiE" 6 .



BIIZONDERHEDEN:

- aanwezig namens de jeugdkommissie op:

o zaleÍdagZl februari R.v.Herp,L.Straub en B.VierlinC

. o zaterdag 28 lebruari Z-Gurgor,S.OtteÍspoor,P.v.d.Steen en E.Vierliíg

- vragen/opmerkingen ??? Bel dan 's-avonds na 19.00 uur naar de hoofdleider !!!

- lees onderstaande kopy eens goed door !!!

- DE VOLGENDE LENSREWE VERSCHIJNT PAS OP DONDERDAG 5 MAART !!!

Opstellingen als bekend met uitzotrdering van:

o LENS A2 zonder : N.en F.Siliakus (a.tleen 2ll2)
en zonder R.Mulder (afuoeren als lid)

met .: Z.Gungor als leider
o LENS BI zonder : R.Caminada (21 en 2812)
o LENS B3 zonder : H.Sahin

met : Z. Elboujamai
o LENS 84 zonder : M.v.d.Voon (2112 en 2812)
o LENS C3 zonder : l.Taal (alleen 2ll2)
o LENS D3 met : Z.Sabaouni
o LENS D4 zonder : G.Chamman (allecn 2ll2)

met : P.BarÍos
o LENS E4 zonder : K-Hendriksen (afgevoerd als lid)
o LENS E5 zonder : U.Terzi
o LENS E6 zonder : Y.Yanik (afgevoerd als lid)

met : J.With
o LENS F3 zonder : M,Cetincl (geschorst wegens niet opkomen)
o LENS F4 nret : S.Abdatla
o LENS F5 zonder : G.Chamman (alleen 2ll2)
o LENS F6 zonder : S.Abdalia (zie LENS F4)

met : K.Chtatou

SCIIADUWPROGRAMMA

Bij algehele aÍkeuring van het progamma op 2l en/of28 februari werken wc
ondeÍstaand schaduwprogramma af:

13.00 uur LENS Al
I 1.00 uur LENS Cl
10.00 uur LENS Dl
10.00 uur LENS E1
11.00 uur LENS F1

t/M B4
t/m C5
tlrí D4
r/m E6
t/m F6

voetballen
voetballcn
voetballen
voetballen
voetballen

op het strand
op het strand
op het strand
op het strand
op het strand

12.30 uur (auao)

10.30 uur (auto)
09.30 uur (auto)
09.30 uur (auto)
10.30 uur (auto)

Wij rekenen op alle spelers,leiders,trainers en op voldoende ouders met
vervoer. NeeÍn naast je voetbalklcding ook eeÍl tÍainingspak en sportschoenen
mee. Na afloop zorgen wij voor heerlijke warme chocolademelk vooÍ
iedereen.

KLAYERJASSEN OP LENS
Voor de lieÍhebbers (ouders,trainers,leiders,A-en/of B-klassers,kennissen
etc) is er op vrijdagavond 20 februari een klaverjasdrive op LENS. Aaavang
20.00 uur, We rekenen op een grote opkomí. VooÍ meeÍ info zie elders in
deze LENSrewe en op de posters in het klubgebouw.

AF'GEKEURD OF
NIET ???

-3670522-

PLAYBACIíSOUNDMIXSH OW
OP LENS.

LENS A2 NAAR GDA
Verzamelen doet LENS A2 op 21 februari
bij GDA. Natuurlijk is dit makkelijk te
fietsen. GDA speelt in Madesteijn te Loos-
duinen. Ga je met de bus neem daÍr bus 123
ri chting

's-Gravenzande en uitstappen bij halte Ock-
enburgh. De weg oversteken en Madesteijn
in- lopen. GDA ligÍ nog geen 5 minuten
lopen van deze halte af aan je linker hand.

,SHELLSTRAAT

VOETBALTOERNOOI
Ook dit jaar organiseert de KNVB in samenwerking
met SHELL wèer het SllEllstraatvoetbal-toernooi
(vier tegen vier). Wellicht een gekke naam voor dit
toernooi omdat alleen de districtsfinale -op stÍaat
wordt gespeeld (13 mei Spuiplein). De voorrondes op
8 april,

de halve Íinales oi 22 aprit cn ook de landelijke finale
(op 6 juni in het stadion van Willem iI) zijn namelijk
op gras, Iedere vereni-ging kan inschrijven met 5 D-
en 5 E-vijftallen- Teams (vijftallen) van LENS L.unnen
zich opgeven tot I maart a.s. bij Paul v.d-Steen,

I

Aangezien er de komende twee weken bijna alleen
maai vriendschappelijk voetbal wordt gespi:eld is de
enige mogelijkheid om te weten te komen of het
voCtballen doorgaat of niet te bellen naar de LENS
aÍkeuringslijn

Op 28 maart organiseeÍt onze evenementenkommis-
sie een te gekke playbactr/soundmixshow op LENS. Natuurlijk kan dit festijn alleen maar slagen met de broodnodige arliesten. Dat
moet echter geen probleem zijn met zoveel jeugd op LENS. Natuurlijk mogen ook de ouders, de trainers en leiders of andere
belang$ellerrdeo hun act opvoeÍen. Aaomedlen z.s.m. bii Rina Bruijstens olDiana van Rijthoven.

Klaverjassen/Jokeren vriidag 20 februari a.s. 'deLENSREVUE'7



adrcpak

Computercentrum'

Fotokopieservice

Nu ook: CAHOil digitale totokogic
ín kleur!

voor mailinggemak

Direct Mail

Í

Kerketulnenweg 6 25114 CW Den Haag

Tel. (070)35907O7 . F ax (070)32951 68

!-... .sÍl'Cud,íi XCr-:l ,aÈ"hit.,ilr+Jc!e,,..c,,h-l!tlitr, -.,, r,t,lri.l:

ngy!rEÍne

DINERBON SPONSORS LENS AI
Afgelopen zondag 15 fe.bruari 1998 zijn cr we€r twee
envelopen getÍokken onder de sponsors va.n LENS 41.

De heren Rv.d.Eoek & ÀApontoweil zijn de gelukkigen en
mogen lekker gaan eten met hun paíncrs bU i

'' GRAND WILLIAM ''
een echt topÍeÍaurant aan de VeuÍsestraatweg 8-10 te
Leidschendam, .

DE KI\VB.
Iedere keer weer kom je'voor venassingen le staan bij onzc
KNllB. Voor de kömende twee weken staan er naurryelijks echte
kompetitie- ery'of bekerwedstrijden gepland. Een aartal verenig-
ingen willeo dit ook zo i.v.m. de vakantics. Een gÍoot aantal
vereniginge4 waaronder ook LENS, wil echter altijd vo€tballen.
Helaas bleken onze meeste teams wij te ziin op 2l en 28
febmari. Gauw de telefoon palken en de officielc mededelingen
(een hele puzzle) en probeten zo'n t50 lTiendschappelijke
weditrijden te regelen. Dat is ecn hele klus dat kunnen wij. u
verzekèren. Toen wij op donderdagavond alles rond hadden
bleek op wijdagniddag dat de KNVB in al haar (on)wijsheid
alsnog een bchoorlijk aalul wedstrijden had ingelast. Daarmee
verviélen een aanul wiendschappelijke wedstrijden en ook het
speelschema op LENS klopte van geen kanten meer. Dus maar
weer de telefón gepakt èn de ofrciele mededolingen en de
wijzigingen (een nog grotere'pnzzle) en wecÍ

aan de slag gegaan. Voor 2l cn 28 februari speelt alles cn maar
hopen dat de KNVB a.s. wijdag we€r niet met wijziginger/
aairullingen gaat komen voof 28 febnuri. Doen zij dit wel da-n

*oeten *ïj wór gaan puzzelen en wellicht moeten-wij dan door
de vele uijzigingen ók komende week rveer cen LENSrelte
gaan versturen. Onnodige energie en geld gaal dal verloren.
Wij zullen er echter alles aan doen om al onze teams steeds te
laten voetballen. Ook zullen wij e.e.a. rveer aankaaícn bij de
KNVB want op dezc manier gaa[ voor vcel irnctionarissen de lol
er echt vamf. Dit bleek over.luidelijk in <inzc vcle telefonische
gesprekken met jeugdsecretarissen van anderc verenigingen in
de afgclopen periode.

EKO-Nieuws i
Om te beginncn is dc Eko lycer cen medcwerker rijkcr '
(da*zij de ALV van 2 februari j.l.). De nieuwe medeweÍker t
is de heer OtteÍspoor (ook wordt hij wel Opa Otterspoor
genoemd). Voor diegcnc dic hem nog niét ke len de he€r
OtteÍspoor is leider bij de F-jeugd, hij fluit ook bij de jeugd.
Hij heeft twee kleinzoons d.ic voctballen bij LENS: Eric-FI en
JeItÍey D3. Wij witlen onze nieuwe medewerker vecl succes
en een hoop plezier wensen bij de Eko.

Zoals iullie misschicn wel hebben gezien, strat er op de bar een
loosje mct aanmcldingsformulieren. Deze formulieren kun je
nrullen en daama bij ons inleveren. Bellen mag ooh Diana van
Ujthoven (3615208) of Rina Bruijíens (3979722). Net zoals
:nze nieuwè medewcrker hebben we dankzij de ALV een jury
(unnen vaststellen. Dit woÍden 3 nieuwe (huidige) bestu-
rrsleden. De presenEtie hebben we ook aL Voor degene die al
:ens hebben meegedaan weten dan wel wie dat zijn voor andere
lie voor het eerit meedoen, zullcn wij het bij het volgende
nieuws veÍtellen. Dus aarzel oict en wl hct formulier in ofbel
)ns even op. Op woensdag 18 maar sluit de inschrijfdatum.
Zodat rve no-g ruim de tijd hèbben om alles op papier te schrijven
:n uit te werken. ' ,. .

t

Playback-Soundmix nieuws (28 maart)
DOUCHEN

OP
NUMMER

Leiders en trainers: Zou u het erg
vinden om toc te zien dat dc spelers hutr
voetbalschoencn uitslaan (vcgen) en
evetrtueel aan dc lcidcrs vs-n de tegcn-
paíij dit door te geveD. Dit in verband
met verstoppingctr, Het staat zo raaÍ dat
vandaag of morgen wij met oummertjes
mo€tetr gaan werken om te kunDen
doucbeD.

De wijwilligers
Eko

PAS OP !!Parkeerverbod op " ESCAMP I " "de LENSREVUE" 8
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LENS B3 - Vredenburch B3 (6 - 2) DHC DI-LENS Dt: 2-l

Dat een team tijd nodig heeft om naar elkaar toe te gÍoeien is
gebleken dat ook de B3 daarmee te makcn had. Ik zee
nadn-rkkelijk: had. Ecn prima slel jongens met een positiwé
instelling die ook op het veld wat voor elkaar over hebben, Met
daaromhccn een enthousiaste gÍoep ouders die bcpalen hoe de
sfeer momenteel is. Dat mede daaÍdoor dc reí talen et
gitbluven blijkt uit de [aatste rwee wedstrijden: V.C.S (5-2) en

!1edelurgh koploper (6-2) en dat alles met prima voetbal:
Kl,assc jongens! Als wij met zijn allen dcz,c sfeèr vast kunnen
hóuden, dan zie ik het helemaal zitten.

E€tr lcider mel €en goed gevoel: TEIIN

LENS C-4 - Scheveningen C-3: 2-5
Behalve ergernis over dc uitslag was er van de I€trt van de
plichtsgelrouwe jongens irritatietver het zich et houden aan
de "huishoudelijke rcgels" door een bepaald grocpjc. Begi-
jpelijk. Ecn rommclige wedstrijd van onze kant was ook noe
eens het gevolg. MaaÍ cÍe wie eÍe Íoekomt, Samir cn Volkan
waren onzc doelpuntenmakers.

GDSA/VP C-2 - LENS C4:4-4
E9n go€d gesprek doet soms wonderen, de me€sten (nog niet
allcmaal) hielden zich nu wel aan de regels cn de goede sfeer
cn teamgeest rvaren in C4 teruggekeerd. Dat bleek wel uit het
feit .dar C4 tegen ecn bepaald goede tegenstander van een 4-2
achterstand lot 4-4 rvist terug te komen.
loelpuntenmakers: de weer oudenvets op drcef zijnde Volkan
(3x) en Imraan (lx).

É.S.t Het duo Neal en Thierry swingdc wcer de pan uit. Na de' Ali shuffle is er nu dus de NeaUThierrv-swins.
1 8.S.2 Na aÍloop kon keepeer Jeff aan dc houding vair zijn

' benjede ene keer dc hcld, dcandcre........
Dat is het lot van de keeper.

Twee r+eken geleden moesten wij ook al tcgen deze tegenstandcr.
Toen werd er nipt 3-4 vcrloren] We kondén dus spo-rrief wraak
leqgn op DHC. Aangekomen op hct mooie complex van DHC
hadden we er a.llemaal zin in. Dè wedstrijd: in hei begin hadden
we veel balbezil We cree€Íden veel kan-sen $aaivar";i "Ài;i!.glg. Ibqhi. kopte nlooi in uit een prachtige corncr var Boy.
We blwen ïet spelïomineren en gingc-n de nÈt in met een starid
van 0-1. Na de rust verzwakten wè. DHC ble€f dn* zctten.
Daanit viel de gelijkmaker I-1. DHC vond dat blijkbaaÍ nier
genoeg. Dus ze scoorden nog eetr keer 2-1. LENS vocht naar een
gelijkmaker, maar door schcidsrechrcrlijke beslissing viel hct
doelpunt niet. Daarom bleef het 2-1.
Ric§ en David

Het begin was zcer slccht. Serder had een mindcre dag (kan
gebeuen '!). \ryat dus rcsult€erde in een 0-l achtcrsund ii de
eerste helft. Dc tweede hclft liet LENS z'n echte kwaliteiten zien ,

met Bldy in de hoofdrol. Hij speelde een waanzinnige wedstrijd. ,

!,aarom wonncn we met 4-1. Doelpuntenmakers: Domingos 2x,
Tony I x en Klalid I x. Man van de wedstrijcl : Eddy TeÉones.'

Kranenburg D2 - LENS D3 (3 - 6)
Een pedectc lc helft. Na 5 minutcn 0 - I door Merlin, even laterI - l. Dtect daama een mooie comer van Samir eo perfert
ingekopt door Kevin. We lopen uit naaÍ I - 3 ÀrÍerlin, I - 4 weer
Merlin, een goede schuiver van Kamil, dus ruíen met I - 5

I'oorsprgng. De 2e helft geven we het bijna uit handen, want
KranetrbuÍg komt tcrug tot 3 - 5 met harii spel cn gÍoeit in de
wedstrijd, als de tegcnpaÍtij dedÍ door te dru&ken hCbben ze het
mis, want een snel.le uitbraak op de linkervleugel maakt Merlin
zijn 4e goal var de wedstrijd enius wint LENS met 3 - 6.
Prima ged8atr.

LENS D2-Vrerlenburch D2: Ll

Pa Henk

p.s. Ik rvil nog meer ouders langs de lijn
beste. Groetjcs.Guus var Oort Sr.

VELO El- LENS El (2 - 4)

Theo.

zien dan speelt de D3 hct

Vorige weck zaterdag werd aoo. LENS E2 a. ,.t.n
tegen Vitesse Delft E2 gespeeld. LENS was in dit duel de
sterkte paÍtij, met prachtige combinaties en fraaie doelpunten
weÍd V.D. met een 7-0 ncdcrlaag ruar huis gezondén. Op
14{2-98 moesl LENS E2 naff RVC E2, wij wisten dar RVC
een taaie tegenstander kan zijn, maar LENS bleef 50 minuten
geconcentreerd voclballen en wo4nen dit duel met 7-4. Klassc
boys.
R.var Herp leider E2.

'r.

LENS F5 *o.rt op 07-02-98 tegen HMSH F2 spelen.

!!9t wetr was heel slecht. Wij zagen een hele leuke paíij,
Weslev scoordc
3 fraiie goats, Gayand irbf I maa.l doel. Zelfs de penal§'s
worden steeds beter genomen. Michael gaat ze steéds beter
stoppen. De leiders uaren zeer tevreden. Afgelopen zalerdag
rcrloor F5 karsloos met 5-0 var Rijswijk. Michael raalG
geblesseerd aan het oog bij een redding. Carlo en Gino speelde
met Rijswijk mee, Gino scoorde 2x.
(Juf) Brigitta-

In derze sterke poule a.lweer de 4c wedstrijd. Na I overwinning (9
- I Lyra) en 2 àederlagen (6 - 2 @ick &-+ - t RVC; was nu Veio
aan de beuí. LENS bègon eoed en ze ttc Velo ondei dflk. Goede
aanvallen, vooral over rcchts lEveÍde 4 kansen op, waaÍvan cr 3
benut w€rden. Daama kwam Velo tvat opzetien, maar echt
gevaaÍlijk werden ze niet. Rust : ecn tereóhte voorspiong van
3 - 0 voor LENS. LENS begon de 2c hellï goed, speètde ieller '
harder en agressiever. Een-knappc aanval 

-leveidà a - 0 op.
Daarna een wat slapps LENS è; het was jammer dat cnkeie
spelcrs vergaten te verdedigcn en volop 

-bezig 
waÍen met

"prqten". Velo kwam tor 4 - 2I Toch een göede wàstrijd en ecn
verdiende overwinning.

F- en E-KIasse Nieuws:
LENS F6 speelt m-i.v. 2l-02-I998 zonder Shcrif Abdalla, Sherif
mag-vanaf-deze dalum gaan voetballen bij LENS F4.
LENS F,5: Leider Manoj gaat e€n rijdje nàr Suriname, eetr soon
wcÍk vakantie, namens F5 veel plezier cn vereeet ons niel wii
hopen dat u voor het eindc van-het seizoen wler bU ons ÉruÀ
bent.

PAS OP !! Parkeerverbod op " ESCAMP I ' "deLENSREVÍ.IE" 9
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Terrcin & CtubpËhouw
GEEN POSTADRES

Sportcrmplcx'Escamp I "
Hen8elolaan 600
Tel. 070 - 366.13.14

Àlgcm. secl?lsÈlrat
leveDJ pollrdrrr

P.F Grens
RegeÍrtesseloan 49
2562 CN Den Haac
Tel. 070 - 363-54. ffi

Contrlbuti€ bcÍaling

Postbrr i 33,67,11
R8bobaok I 29-924 229

SxmcnrÍclliíg he!tuur

R.Vergecr
F.Grcns
P. r'.d. Steen
Z.C0ogor
F.Loncel
LvRija

tcl.070 - 366.13.í4
rcl.070 - 363,54 IE
lcl. 070 - 440.06.03
tel. 070 - 390.03,33
tel.0l0 - 521.39.80
tel. 070 - 356.15.81

SFKO: Scnbr.nsÍd: (zmdrs / zr.t)

WrM.Heijncn tel. 070 - 346.10.88

Scr oran rnÍcrdls. , -

J C,I.laÍn . ret.070 - 367.96.87-

JIJKO: Jcugdrfdellng

P.J.M.v.d.Stccn te!. 070 - 440,06.03

de CIub vnn 100

H Hoppenbrowíers tel. 070 - 325.07.89

AKKO: Accnrnrnodntic.om/maÍcr.

ZcÍ)IlgoÍ tel.070 - 390,03 33

Sonnrontkcn

R.v.d,Hoci rel.olt2.52.13.53
H,Kooyeíga tcl.070 - 391-72.94

Coördinrtor aechnische raken

L.r'.Rijn tel. 070 - 356.15.81

BARKO: Brrrolrmi.3',e

H.ren Berge td.070 - 366.21-64

EKO: Evcncm€níencoprmiriie

D.v.tujtholen !e1. 070 - 361.52.08

Tralncn:

Znndag :.

P.v.Oosten
Z,oodag :
L.v Rijn
ZateÍdag :
Àdc KeI

tcl..0l5 - 310.78.46

tel..070 - 356.15.81

tcl. 079 - 316-49.94

Redrkllc

W,J,vd.Gecst seÍEa 06 - 597,00,082
M.v.Oon
!l.v.dSman

DE IE'U§NEV UE

Na de zeer belangrijke uitwedstrijd tegen Hoek voD

Holland op zondag I maart om 14.00 uur komt op
zondag 15 maart Oliveo naaÍ de Hengelolarn toe.
Oliveo draaide in het begin van dit seizoen niet
goed totdat ze van LENS wisten te winnen. Nu zijn
ze subropper. Aan LENS de taak om deze lange
opmaÍs obk een halt toe te roePen. We zijn
benieuwd of dit Baat lukken. Natuurlijk hopen we
op heel ve€l LENSers langs de lijn. De affrap is
zoals altijd om 14.00 uur maar om 12.15 uur
veÍzorgen de spelers van El, E2, Fl en F2 een
schitterend voórprogmrnma middels onderlinge
wedstrijden. Kom gerust ook eens naar deze
wedstrijden kijken.LENS HNETT NTU

NIEUWE

'' VERZORGER ''
Na het invullen van de lÍaineÍsstaf voor het
seimer, 1998/1999 is het bestuur er ook in
geslaagd om een nieuwe verzorger aan te
trckken. Zijn naam is Gerard Tolido en op dit
moment is hij verzorger bij Rijswijk. In de
gespÍekken met Gerard bleek duidelijk zijn
g,edrevenheid en zijn ambitie. Dit spÍak ons erg
aan en bovendien sluit dit goed aan bij
visie en bedoelingen met
van LENS in de. komende

de senioren-
jaren, Gerard zal op

opgericht
18 december 1920

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS.

71e jaargang, nummer 16

5 maarl t998

L**.r- OlwBor

dinsdag- en donderdagavond aanwezig zijn en
zal op zondag als verzorger aanwezig ljn bij
LENS I en zoveel mogelijk ook bij LENS 2.
Binnenkort zal het bestuur veÍder praten met
de trainers en de verzorger over de organisatie
voor het nieuwe seizoen. Nu gaan we eeÍst
veÍder met het inwllen van het trainersplaatje
bij de jeugd en bij de zaterdag-senioren. Mecr
nieuws volgt z.s.m,

TAAKVERDELING
t,

BESTUUR
Binnen hct be§tuur zijn w6er eÍÏete taken hervlr-
deeld- Ziya Gungor 

-gaat 
zich ook bezig houien

met de sleuteladministratie en de inkoop van
voetbalmateriaal. Beide taken gaat hij de komende
tijd overnemen van Paul v.d.Steen. Met name zal
hij op korte termijn de sleuteladministratie gaan
bekijken. De diverse sleutelbossen zullen worden
gecontroleerd zodat wij uiteindelijk precies weten
wie welke sleutels heeft van LENS. Daamaast za.l

hij regelrnatig het vóetbalrnatefiaal bekijken op
kualiteit en op de wijze waarop het opgeborgen
wordt door de tÍainers en de leiders. Bovendien
gaat hij ook de inkoop doen van het voetbalÍnateÍi-
aal. We verzoeken iédereen om vanaf heden Ziya
aan te spÍeken op deze zaken.

BARPERIKELEN
' Vàrige week maandag had het besn:ur een gesprek met enkele vertegenwoordigers van de bar. Wat

natuUrlijk al langer bij ons b-ekend was werd nu nog eens heel nadrukkelijk uitgesproken. De weinige
medewerkers achter de bar zijn vresellik overbelast. Sommige mdnsen maken meer dan 20 uur per

week en durven in het weekend bijna niet de kantinè in te komen bang als ze zijn om achter
de bar geroepen te worden. Daamaast makQn ze als ze er toch zijn ook vaak de
kleedloka.len schoon omdat de balenpooler niet meeÍ aanwezig is en de Melkeíbanet maar
op zich laat ',vachten. Bovendien doen ze fiissendoor ook nog vaak de was van
verschillende teams eir diverse andere klussen. Tijd om hier eens extra aandacht aan te gaaD

besteden. De leden en öuders moeten echt wakkér gaan worden op dit gebied en aan ons de
taak om dit voor elkaar te krijgen, want dit kan niet lang meer doorgaan op deze manier.
Hoe wil dit gaan'doen valt nog te bezien, Ons klubgebouw een week lang dichtlouden
doordeweeks, verplichte bardiensten draaien voor leden ery'of ouders ??? BinnènkoÍt
komen wij zeker op dit onderwerp terug !!! Ideeen,suggeíies, opmerkingen ?? Wij staan
ervooÍ open en horen ze graag.

IIet bestuur

Mededelingen
Vanuit H*.

Bestuur

' Van de Redaktie
, LeveÍ uw kopij in vóór zoÈag 15 Euaí.

Rcdacticbrierenbus in het clubgebouw of bij
w.J.v.d.Geesl winkelstcdc 92, 2543 Bs Den HÉag
E-mail : willem8!@globalxs,Dl (max lmb pcr kctr)

Fox : 070 - 367.05.22 (!lln maandag t/m wijdag)

SLIIITTNGSTIJD \ IJZ,IGINGEN
KOPIJ:

Maandog 16 marrt lE:00 uur.

"de LENSREVUE" 1
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Gehoorzaamheid. Ja, hoera er heeft in
de afgelopen 14 dagen weer een
nieuw Club van Honderd lid zich
aangemeld. Ik heb waarschijnlijk ex-
tra gcheugen nodig op de computer
om het bij te houden. Ik moest dus
een Clubstukje maken. Beloofd is be-
loofd. Er is dus blijkbaar animo om de

sl.ukjes te lezen. Nog wel bij het 4e van de zondag, de laatste man
- hopenlijk niet de laatste van de Club van Honderd - de heer Rene
Keus werd lid van ons bevoorrechte Clubje. Aan hem is dus dit
stukje te wijten.

We z'jn in overleg met het nieurve bestuuÍ wat eÍ met het Clubgeld
allemaal kan gebetrren. Misschien wel Club schoenen voor het
e€Íste - net als die oranie voetbalschoenen van Seedorf - blauw
witte met lOO erop. EÍ zi]n natuurlijk vele mooie serieuze wenserq
waar we allemaal wat aan hebben. Informatie hierover voor
Clubleden is vanzelfsprekend.

Op het moment dat ik dit schrijf moa er gekozen worden voor
onze annlastige gemeenle. Zullen ze ook beloven wat ze allemaal in
de verkiezingstljd hebben gezegd. Hopelijk kijgen wij geen oude
verlichtingslantaams uit de jaren 20 terug op veld 2. Nostalgie
heeft een leuke 'uitstraling'- Het Club van Honderdlid, bij de
gemeente zal Àjn gezag indien noodzakelijk uitoefenen om dit te
voolkomen. Over gehoorzaam gesproken, wat een Clubliefde. U
kunt'ook gehoorzaam zi!n: wordt Clublid en zorg dat txe geen
antieke Ianiaams krijgen. '
UitspÍaak van de 72 maand: Bijspringen - Club van Honderd - een
mooie spoÍ |
t

GegÍoet

Ëènk Hoppenbrou*ers

07 0-32507 89 voor gehoorzaamheid.

p.s. In Limburg hebbcn ze een zachte G, komt door de tongval !

Sponsor v/d maand bij

Na de gift van nieuwe broeken de vorige keer keeg Gerard
v.d.Velde (u weet wel van het gelijknamig incassobureau) de
kiebels om wederom wat voor LENS 6 te doen, Samen met /n
broer Leo v.d. Velde (v.d.Velde 't Veentje verhuisbedrijfl werd het
idee geopperd om LENS 6 in een nieuw jasje te seken. En zie hier
het resultaat:

o prachtige nieuwe shirts en om het geheel compleet te maken
werden er ook maaÍ even nieuwe LENSkousen bijgedaan.

U rasdt het al sponrcr van de maand februari (vooruit we doen
maart er ook bij) zijn geworden:

,Gerard 
v.d.Velde (v.d.Velde gerechtsdeurw.llncassobur,)

Leo v,d.Velde (v.d.Vetde rt Veentje verhuisbedrijf)

Leo & Gerard namens LENS ó haÍtelijk bedankt voor deze z*r
gulle gift. Danlzij jullie staaÍ wij nu op de eerste plaats van het
klassement " Het best geklede team bij LENS' (nu het voetballen
nog) Dus LENS leden moet er verhuist worden, bel Leo!
Valt. er ergens wat te vordeÍen bel Gerard!

Jan Muns LENS 6

Klaverjassen .n Jokeren'
Dg eerste klaverjas / Jokeravond was weer a

vanouds, gezellig. , ,..
De mede-organisator Jos Witting kon hela
vanwege omstandigheden, deze avond niet aat

wezig zijn. Hierdoor liep de tijd iets uit en was c

prijsuitreiking later dan u gewend bent.

Bij het jokeren was het een nek aan nek rat
tussen lna en Aad. Het klaverjasen werd oppermachtig gewonnt
door het koppel Peeters-Peeters. De volgende avond, vrijdag 6 maa
(morgeq is eÍ buiter het kaarten ook weer een loterij.

De uitslag van wijdag 20 februari is;
Jokeren : le Ina v.d.Berg

." : 2e Aàd Rueck

C lub van Hondèrd

Klaverjassen : le Peeters-P€eters
: 7e Lammy-Ronald Ham
: 3e O. Dahoe-D.v.dSteen

0452 punten
0464 punten

5404 punten
4959 punten
4192 punten

. Tot vrijdag 6 maàn op de gezellige JOI(ER / KLAVERJAS
avond op LENS.

Aanvang 20:00 uur.

Jan Ham

Uit het hart !
J4 nu wil ik graag een stukje sckijven (anoniem). Dit wil ik eve
kwijt, wij hebben een nieuw bestuur, gelukkig, dat er toch we(
mensen gevonden zijn want het blijven "apostelen" banen. Allee
kritiek kun je kijgen en zelden een koon op je hoof<l. Dus wil ik di
koon graag zetten op het bestuur wat net afgetreden is. Want vel
voorzitters heb ik meegemaakt, maar toch zelden een bestuuÍ wat hÉ

zo moeilijk heeft gehad.. Het wordt andeÍs er moet meer financie
zijn, overal achter heen velden KNVB. Het is niet meer te doen bij j
baan. Jaap Colpa, Gerard v.d. Kleij jullie hadden haast ge€
privéleven; u,fant ook begrafenissen bezoeken, fruitmander; bloeme
bezorgen, ruzies bijlesgeÍL weer vergaderen, wat moet er gebeuÍer
wat verwachl. men van het bestuur. Als jullie het toen niet dooÍgez(
hadden waren wij of verdweneg of een fusie aangegaan. En waa
moet ik zondags dan heen ? Als ik uit de pool kwam zou ik jullie ee
nieuwe Euto geven. Maar het wordt nu uif de grond van mijn hart ee
harleljk dankje wel. nGod bless you", Eenbloemetje géefik julli
vrouweÍ! want achter die mannen zijn er de zwijgzame !l!.
achteÍbar. En het nieuwe bestuur wens ik de wijsheid van Salomc
Het geduld van Job. De huid van een olifant- Dè slimheid van ee
vos. En tenslotte de moed van een Leeuw.

a

a

a

a

o

- Wil Heynen jou kom ik ook wat brengen en natuurlijk vergeten w
Ton 'sGravendijk ook niet. l

Te Koop
' LENS Jubileum boeken

NU voor Fl. 15,= p/stk

Er is nog een bepeÍkt aantal

OP: OP

Informatie bij Inge v.d.Berg

ps. Wij zoeken.nu ern sponsor voor een gezellig uitje aan het Een LENSeT
einde van dit scizoen.

"de LENSRËVUE" 2
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Uitslagen Senioren veld * znal
Zaterdag 2l & 28 februari Zondag0l maart

Rijswijk I
Den Hoorn 2
LENS 4
Vredenburch I I
LENS 6

DVO
Real Holsu
Westlandia
LENS 2
soA 1

Gymnova

LENS I
HPSV 1

LENS 4

-VCSI
- LENS I

- GDS/VW (w)

0-l
4-0

Zaal 16 & 27 fcbruari

. LENS I . ,. LENS 2'i
-vcs6
- LENS 5
- Vredenburch 9 (w)

. LENS 3
- LENS I
- LENS 2
- SEV 3

- LENS I
- LENS 3

3-l
z-0
8-4
l-3
2- 5

LËNS
LENS
LENS

Zondag 22 febraari

-HW5 3 -4
- SOA 6 (is niet opgekomen)
- SJC 13 (beker) 3 - I

Dinsdag 24 februari

LENS 2 - Schweningen 2 (beker) l-6

Donderdag 26 februari

4
5
6

n.n.b.
n.n.b.
3-6
5-5
l0-4
n.n.b.

Klaverjassen
Morgen, vrijdag 6 maart klaverjassen en jokeren,

aanvang 20:00 uur. E

SIXIES TonnNoor 19e8
I

In navolging op het succes wat dit toemooi vorig jaar heeft gekend, zal ook dit jaar een toemooi woiden georganiseerd, waarbij
teams 6 tegen 6 op een halfveld tegen elkaaÍ zullen írijden. Dit festijn zal plaatsvinden op zondag 31 Mei aanstaande en is bedoeld
voor de A- en B-junioreq alle senioren, medewerkers, leiders en oudJedeÍl van LENS. Op veler verzoek is de indeling van de teams
via het trekken van nummeÍs pas op de dag van spelen bekend. Hierdoor zal het nivo van de teams redelijk gelijk zijn, terwijl het
tegelijkenijd een goede gelegenheid is om wat andere leden van LENS te leren kermen. Na afloop van dC prijsuitreiking is er ecn
buffet geregeld en va.naf een uur of negen zullen de "Little Criminals" de avond uitluiden met een fantastisch optreden. Menig
LENSlid is bï deze band al volledig uit de bol gegaan. Een oproep voor de leiders van de elftallen is derhalve een lijst te maken van
alle spelers van zijn elftal, die op dezc dag mee wilJen doen en deze in te leveren bij Inge v.d. Berg.

Jpucn SponrnAc leeg

'' DE VOLGENDE LENSREVT]E KOMT WEER UIT OP 19 MAART ''

"deLENSREWE" 3



MOCHT U EENS IETS NODIG

HEBBEN OF WILT U GRAAG

ADVIES

i 'Slagbomen. Betaald parkeren
. Parkeerautomaten
. Garagedeur besturingen
. P.L.C. besturingen
. Service dienst (24 uur)

VonderVelde
't Veentje v E R H t r t zt N G EN

NATIONALE EN INTEENATIONALE VERHUIZINGEN

-DE-

GRAND \rytLLIAM 
"

-

ELLES EN MAFCEL MEEUS

BESTAUBANT tE GFAND W]LTIAM

VEUB5ÉíFAATWEG A-í0. 8265 CO IIDSCHENDM
TEL 070 ' 3 27 34 79

Parl<*rsystemenbv

. Toegan gscontrole systemeï
. Video imaging systemen
. Legitimatiepassen
. lntercom Systemen
. CCTV systemen
. Projectmatige adviezen

Zinkweff 17, 2544 EC Den Haag, Tet. 070-3293252, Fax 070-3671 I I 5

KANTOOR. EN BEDBIJFSVERHUIZINGEN

LUCHTGEVEERO COMPUTERVERI/OER

DENK DAN OOK EENS AAN

ONZE SPONSORS DTE ZIJN

ER OOKVOOR U !

WVW
W
Keu ke n- e n ha dka merspo cíal kt
van Nederland en België

I,IEUBELOPSLAG IN CONTAINERS

VEFPAKKINGEN VOOR OVERZEE

1925

VÍaag

()I

,ifif;, monour*"



Senioren ZONDAG ,'h,,ff,
(

Wedstrijdprogrammà Seniàren Zondag
ZONI}AG E MAART T998

14.00 uur
I 1.30 uur
12.00 uur
13.30 uur
12.00 uur

Hoek v.Holland
Concordia 2
HBS 6
LENS 5
Duindorp sv 5

ZONDAG 15 MAART 1998

14.00 uur
10.30 uur
12.00 uur
13.30 uur
13.30 uur

Ligging van de terreinen:
Hoek v.Holland
Concordia
HBS
Duindorp sv
Triomph

J.G.P.Zuidwijk
H.H.Holtkamp
NN
NN. -

rel. 0174-383155
tel. 015-2126600
rel.3681960
tel- 3649488
tel. 3887429 -

2e algehele aíkeuring:

12.30 uur Excelsior20 I - LENS I
10.30 uur Excelsior2O 2 - LENS 2
(in principe op kunstgras)

t
- LENS I
. LENS 2
- LENS 4
-HMC4
. LENS 6

42981
34907
3819E

'52224
41059

2

LENS I
LENS 2
Triomph 2
LENS 5
LENS 6

43007
34933
38232
52228
41091

C,Prooi
E.Roeten
NN
NN
NN

- Oliveo I
- Quintus 2
. LENS 4
- Vredenburch I I
- Quick 9

I
I

2
3

Training niet geselecteerden: Elke donderdag: aanvang 20.45

Lemaireweg 9
Brasserskade
Craeyenhout
Sportlaan 2
Zuiderpark

Hoek v.Holland
Delft
Evert Wijtemaweg

le algehele aíkeuring:

14.00 uur , RKAÍV I - LENS I
11.30 uur RKÀW 2 - LENS 2

l

CONTACTPERSONEN

.' i r ed§trijddag;
W.J.M. Eeijnen
B.Vierling

tel.:
tcl.:
sema

070- 346 10 E8 "

06-55 1351 60
06-59588954

AFBELLEN
LENS 4 :
LENS 5 :
LENS 6 :

E.Eoppenbrouwers
E.Gedek
J.Muns

tel.: (070) 325 07 E9

tel.: (070) 3625335
tel.: (070) 397 54 59

Senioren ZAAL

Wedstrijdprogram m L zazl

Datum Tijd Wedstrijd

LENS 2
LENS I
Westlandia 3
Noordzee 3

Quick I
LENS 2
LENS 3

Hal

Loosduinen

Blinkerd
Forurir Kw. Voorburg

Scheidsrechter

NN 
..

H,J.J. Gllet
B.vd. Kniyk
NN
O R.Day
NN
J,L.Z,Verhoek

W-nr.

06.03
09.03
09.03
13.03
18.03
25.03
27.O3

19.00
21.00
22.O0
22.O0
22.O0
19.00
20.o0

9048
t0u7
10643
9057
106ó3
I0659

Oranjeplein
SosefHonselersdijk

- Snoekie 2
- GSC ESDO I.-LENS3
- LENS 2
. I,ENS I
- Exact 2
.SEV3

Oranjeplein
Oranjeplein

"de LENSREVUE" 4



LENS6-Vredenburch9
,,1

Gekleed in onze nieuwe outfit (zie sponsorverslag) traden *. ran t.g.n dÈ h.ren van Vredenburch. Na een zeer wienischappelijke
le helft en onder leiding van Lèo Stiaub keken wé bij de rust teljen èen 2 - 3 achteÍstsnd arin. Om Leo Straub ook wat sp€ltijd te
gunnen werd in de rust van scheidsrechter gewisseld. Hadden we dat maar niet gedaan want bij zh eerste aktie in het veld blesseerde
Leo lch. Al snel werd duidelijkj dat het een ernstige blessure was, zo ernstig dat de ambulance er aan te pas moest komen. In
gezamelijk overleg werd de wè«istrijd gesteakt bij een 2 - 3 stand. Leo, op dit moment weten wij nog niet wat er precic met je aan

de hand is, maar in ieder gwal veel sterkte namens LENS 6 en dat weje toch maar zo snel mogelijk weer op de velden zien.

P.S. Iree-Kick Sport, nog hartelijk bedankt voor de geschonken sporttas om onze tenue's in op te bergen.

Jan Muns LENS 6 ,

Seniorei ZATERDAG,bl,1,
ll/edstrijdprogrammfl

ZATTRDAG 7 MAART 1998

14.30 uur PGS 1 - LENS I

Iigging tenein : Ockenburgh Wjndaelerweg, tel- 3230512

- IIDV l

19983

20014

,| R.P.G.Thzuns

vl J.H. van Oort

ZATERDAG T4 MAART 199E

14.30 uur LENS I

W RZAM E LTI JD E N WEDS TRIJD E N Thuis

uit

Trainer

b.g'g'

J,Eam

BIJ AFKEIiRING: VERZAMELEN 13.00 UUR OP LENS.

: 1 uur voor aanvang

: 112 uur voor aanvang

tel.

tel,

tel.

: (079) 316 49 94

: 06 - 5ll 96 8Et

z (0701 367 96 87

'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 19 MAART'I

advdrndè

SUDMEI]ER ZONWERING
Thomsonlaan 85 DEN HAAG tel.: 362 (D 90

van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACT?ERSOON en hoofdleider A B en C jeugd:

Pau[ var den Steeq Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider D-jeugd:Hans van Rijthoven Hoofdleider F-jeugd
telefoon (070) 361 52 08

Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58
b.g.g. 06 53 48 40 50

Hoofdleider E-jeugd Leo Stmub
telefoon (070) 367 01 2l

"deLENSREWE" 5



Afbellep voor de wedstrijden:

AÍbeLlen training
Vragen / Problemen
Afgekcurd of niet ?

zo snel mogelijk en uiterliik de avond voor de wedstrijd tusseu 18.00 en
19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider. In uireÍste nood op de dag van de
rvedsrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur
en doordeweels * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 minuten voor aaÍvang van de taining, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14
bel in eerste instantie de hoofdleider opll -
bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENS-aflreuringslijn (070) 367 05 22

elftal datum aanvans r tegenstander

I.YEDSTRIJDPROGRAMMA
((tijds) wÍrgtugen vooÍbehoudeo)

uit/thuis veld/terrein sam.k LENS

A I 07 mrt 14.00 _. , Dwo A1 thuis v I 13.00
J1 .Í 11.19 cDA Al uit Madesteijn 13.00 (auro)
17 mrt 19.00 Vredenburch Al thuis V Z IS.OO 

' *ít
A2 07 mrt 11.00 Honselersdijk 42 thuis . V 3 10.30

14 mÍ I l.0O Duindorp SV A2 rhuis , V 3 lO,3O
B I 07 nn 15.00 HBS Bi uit Daal en Bergselaan 13.30 (auto)

14 mrt 12.30 Westlandia Bl thuis V l 11.30 
'

B Z 07 mrt 12.00 Cromvliet Bl uit Rederijkerstraat I t.l5 (uit) *
!1 Ínt 12,00 KMD 81 uit Noord'wegi)yaierineen 10.45 taó*B 3 07 Ítfi 14.00 Vredenburch 83 uit Vredenbuïchweg " tz.+s iàuiói
14 mrt l4_0o RAVA Bl uir. Houtwiik (oud ËTC) 13.00 (auto)

B 4 07 mn t3 30 Quick 84 uir Savomintoltrra.taanl iZ.tS (àuroj

14 mrt 14.30 GDA B3 uit Madesteijn . 13.30 (auto)
C I 07 mÍt ll.l5 Excelsior R Cl thuis V I 10.00 

'
14 mÍ 10.30 ADO Den Haag Cl uit Zuiderpark 09.00 (auto)

C 2 07 mrt 09.30 Vitesse Delft C-2 thuis V I 08.30 '
14 mn 12.45 ' LaakkwaÍrieÍ CZ uit J.v.Beerssrraat I 1.30 (auro)

C 3 07 mrt 14.30 Cromvlier C2 rhuis V 3 13.45 
'

14 mrt 14.30 - Loosduinen C3 thuis V 3 13.45
16 mrr 19.00 , cDs/wp c2 thuis v 2 18. t5 *

C 4 07 mn t4.30 I cDSiV"W CZ thuis V ) 14,00
14 mrt 1 14:30 ODB C2 r rhuis V 2 l4.OO

C 5 07 mrt - 13.00 . Gravenzande SV C3 . thuis V J ii:;ö
14 mrt 13:00 GDS/WP C3 ' thuis ' ' V 3 12.30D1 07 rnÍt .12.15 HBSDI uit Daal en Bergselaan 11.00 (auto)
14 mrr ' 09.30 Scheveningen Dl thuis V 1 - 08.30 'D? 07 mÍ 09.00 Vredenburch D2 uit Vredenburchweg 0t.00 (auro)
14 mrt 11.00 RKAW D2 thuis Vl - lo.l5'

D 3 07 mrt 09.30 RVC D3 uit Sp,park.pr.Ireney'Rwk 08.30 (auto)
14 ÍnrtÈ 109.30 BMTDz rhuis vi 09.00 

'.
D 4 07 mÍ"? 09.30 Duindorp SV DZ thuis V 3 09.00

14 mrt 10.00 Zoetermèer Dl I uit Rokkeveen/Z,meer 08.45 (auto)
E I 07 ÍnÍt 09.30 Velo El . thuis v 2 09.00 '

l4 mrt 09.00 DHC EI : uit BrasserskaddDelft 08.00 (auto)
15 fft 12.15 onderlinge voorwedstrijd op LENS V I 1 1.45 

'

E2 07 ffr 09.30 RvC E2 thuis v 2 09.00
14 mrt 10.00 Lyr-a -E3 ql- Sp.p.de Zwethlde LieÍ 08.45 (auto)
15 mrt 12.15 onderlinge voorwedslrijd op LENS V I 't 

1.45
E 3 07 mrt l l.l5 Vredenburch E2 thuis Y 2 10.45

14 mrt ' I l.l5 GDA E2 lhuis y 2 . 10.45
19 mrt ' zie kopy E-enal voerbalt op groot veld

E4 07mÍt: 11.t5 HW É? '-rhuis yz 10.45
14 írt 10.00 Vredenburch E5 uit Vredenburchweg ,. " "09.00 (auto). 19 fft zie kopy E-elftal voetbalt op groot veld

E 5 07 mrr 13.00 HMSH E3 thuis Y 2 t2.30
I 14 ÍnÍt 13.00 Spoorwijk E2 thuis V 2 12.30

' 19 mÍt zie kopy E-elftal voetbalt op gÍoot veld
E 6 07 mrt ' 13,00 GDS/WP E4 - thuis V 2 12.30. 14 mrt 11.00 Toofan El uit Ockenburgh IO.OO (auto)

19 mrt zie kopy E-elftal voetbalt op groot veld . ' '
F I 07 mrt 09.00 Lyra II uit _ Sp.p. de Zwethlde Lier 08.00 (auro)

,l4mrt- 09.30 Tonegido Fl thuis V2 09.00
15 mrl 12.15 : onderlinge voorwedstrijd op LENS V I 11.45

F 2 07 mrt 09.45 DUNO Fl uit Mr.Nolenslaan ' 08,45 (auto)
; . 14 mrt 09.30 .' RVC F2 thuis Y 2 09.00 .

15 mrt 12.15 onderlinge voorwedstrijd op LENS V 1 11.45
F 3 07 mrt 09.00 Vredenburch F2 uit Vredenburchweg 08.00 (auto)

14 mrr 11.t5 GÍ.W.IMC F3 thuis V 2 10.45
F 4 07 mÍ 10.00 Cromvliet 13 uit Rederijkerstraat - 

09.00 (auto)
14 mrt 13.15 GDA F3 , . uit Madesteijn 12-15 (auto)

F 5 07 mrt I 09.00 Rijswijk F2 uit Sp.park Pr.Irene/Rwk 08.00 (auto)
14 mÍt 13.00 Rvc F7 thuis y 2 12.30

F 6 07 mrt 08.45 HBS F7 uit Daal en Bergselaan 07.45 (auto)
14 mí 10.30 RKDEO uit Sportpark Nootdorp 09.15 (auto)t**

. = vriendschappelijke wedÍrijd ** = I\IKS bekerwcdstrijd r**=klein toernooitje ,'de LENSREVUE', 6



BIJZONDERHEDEN:
- aanwezig namens de jeugdkommissie op:

o zateÍdag 
.7 

maan J,Muns,P.v.d.Steen en B.Vierling '

o zaterdag l4 maaÍt Z.GungoÍ,S.Otterspoor en D.v.Rijthoven

- vragen/opmerkingen ??? Bel dan 's-avonds na 19.00 uur naar de hoofdleider !!!

- lees ondersiaande kopy eens goed dooÍ !!!

'' DE VOLGEIIDE LENSREVI,IE YERSCHIJNT PAS OP DONDERDAG 19 MAART ''

AF'GEKEURD OF'NIET
Bij twijfelachtig weer dienen spelers nÀ 0E:15 uur de LENS afteuringslijn 070-367 05 22 te bellen.

Moet je voor 08:15 uur veruamelen dan hceft bellen geen zin omdai we dan nog niets weten.

. . Kom dan gewoon naar LENS tor,

Spelers die na 09:00 uur moeten verzamcleD kuntren ook de TV aanzetten en afstemmen op IMOTEUIS,

Via teletckst pagina 603 loten ze daar vatraf 0E:45 uur de aÍkeuringen zien.

"DE LENS JEUGo vALT 0NDER: cATEcoRrE 3:,,......,....L8NS Ar r/ttt ['6

LENS Af T/M F6 @ehalve Cf) vaIlen onder bet district West 3

' I,PNS Cl valt onrler district West 4.

Zijn cr individuclc aÍkeuringen dan wordt hea thuisspelende elftal genoemd op bladzijde 603.

In dit geval geldt dit alleen voor LENS A1 T Í C5. De andcre spelers @1 ím I'6) EoetcD dan bellen met de LENS
AFKEURINGSLUN, Er is nog een mogelijkheid en dat is via de alkeurirgslijn var de KtrIVB district West 3, t,w.:

090{L900 8000.
. 

!! SPEEL JE IÀAT........88L DAN OOK LAAT t!

Opstellingen als bekend met uiEondcritrg vanl

o LENS 83
o LENS E6

o LENS F4

zonder S.Harjouli (geschorst wegens niet opkomen)
zonder J.Bouzhriba en C.Spitsbaard (beide

geschorst wegens niet opkomen)
met S. Sahin
zonder M.Neto (geschoÍst wegens niet opkomen)

E-ELFTAL VOETBALT OP
GROOT VELD

De maand maaÍt is a.ltïd het startsein om met de tweede jat
E-klassers wat te gaan oefenen op een groot veld. Volge
seizoen moeten deze spelers immers naar de D-klasse toe en dÍ
wordt ook op een groot veld gespeeld. Best wel andeÍs (

rennen over het hele veld met
spelers, buitenspel en grote doek
Dus oefenen maar en al spelende k
je ook dit het beste met natuurlïk v
enkele aanwijzingen van de leider. (

donderdag 19 maart spelen we t
18.00 uur bij GDS/WP aan de Eru
musweg. Niel a.lle spelers kunn
iedere keer meedoen. ln overleg n
de hoofilleider wordt dit zo eerl
mogelijk geregeld.

Op 19 maart verwaóten wij t
17.00 uur op LENS:

T,Ahmad, S,Aiuoel, rJY.Brittij
Rv.d.Broelí, D.v.Gils, S,vd,Kru
A.Loilargosain, A.Prahladsing
G.Quinteim, RRasto, O.Saba
LSahin cn L.Straub.

SCHADUWPROGRAMMA
Bij algehele aÍkeuring van het programma op 7 & 14 maaÍ werken we onderstaand
schaduwprogramma af:

14.30 uur
13.00 uur
12,00 uur
I1.30 uur
I4.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
I1.00 uuÍ
10.00 uuÍ
09.00 uur

RKSVMAI - LENS AI
RKSVIVÍ B1 - LENS 81
LENS 82,83 en B4 trainen
RKSVM Cl - LENS CI
LENS C2,C3,C4 en C5 trainen
RKSVM DI .. -LENSDI
LENS D2,D3 en D4 trainen
RKSVMEI - LENS EI
LENS El en E2 trainen
LENS E3,84,E5 en E6 trainen
RKSVMF1 . LENS FI
LENS F2,F3,F4,F5 en F6 trainen

Sportpark PolanenÀíonster
Sportpark Polanen^,íonsteÍ

Sportpark PolanenÀ,Ionster

Sportpark Polanen/tÍonster

Sportpark PolanenÀíonster

13.00 uur
11.30 uur
12.00 uur

(
(
auto)
auto)

Sportpark PolanenÀ{onster

10.00 uuÍ (auto)
14.00 uur
09.00 uur (auto)
09.00 uur
09.00 uur (auto)
09.00 uur
I 1.00 uur
09.00 uur (auto)
09,00 uur

wï kenen voldoend ouders Neemre trainers en oP e met vervo er Daast
CD sportvoet

op alle spel ersl leiders,

ereen.
schoenen mee. Na afloop z0rgcn wt, voor

"deLENSREWE" T



'' DE VOLGENDE LENSREVUE KOMT WEER UIT OP 19 MAART ''

DANKBMT EN SPOORWIJK
Afgelopen zaterdag kegen we te horen dat DWO (Dl) en OSC
(D3) afgekeurd waren. Geen voetbal in principe dus voor deze
teams. Snel overleg met onze goede buren bracht de oplossing
voor beide teams. Dl speelde op Spoorwijk tegen DWO en kon
zich daar zelfs omkleden en D3 speelde op BMT tegen OSC.

, Na4ens LENS weer heel veel dank en wie weet kunnen wij nog
eens rrvat terug doen.

DE ZIEKENBOEG

SPORTPLOEG VAN
HET JAAR

Een pluim voor Westlandia A-3.

Wat overkwam zaterdagrniddag 28 februari de mensen achter
de bar ? Na de wedstrijd deden deze heren een bestelling en
gingen naar de kleedkamer (16.15). Wij alvast een beetje
schoonmaken en vegen. Om 17.00 uur woegen wij ons af of
ze al weg waren, dus niet. 17. 15 uur kr,tamen de heren naar
de kantine. We geloofden onze ogen niet. Ze hadden bij zich :

lege flesjes, theckan + rekjg zelfs limonaderekjes van de fJes
en als toegift zeiden deze heren dat de kleedkamer ook was
schoongemaakt. Na hun bedanlrt te hebben, kegen wij een
hand en ze wensten ons veel succes met LENS. Voor ons zJn
jullie het sportteam van het jaar. Jongens hardstikke bedankt !

P.S. Wanneer komen jullie weer ?

' Leo Straub, boofdleider van onze E-jeu§d en leider van LENS
E3, voetbalt op zondags ook in LENS 6. Helaas brak hij
afgelopen zondag zjjn kuitbeen. Een pijnlijke zaak en voorlopig in
het gips. Leo, namens alle E-klassers en medehoofdleiders heel
veel sterkte (en Monique ook natuurlijk).

MaÍin Bautier, speler van LENS C5, brak een knobbeltje in zijn
hand. Ook even gips en niet voetballen.

Johnny Bruystens van Dt is alweer bljna heríeld van
z'n knieblessure (een nadeeltje van de tweewekelijkse
LENSREWE), maar LENS heeft het gewaen dat hij
niet mocht voetbatlen (en z'n ouders ook).

Dejeugdkomissie Te Koop
LENS Jubileum boeken

NU voor Fl. 15,: p/stk

Er is nog een beperkt aantat

OP-OP
Informatie bij Inge v.d.Berg

Srxns TonnNoor rees
In navolging op het succes wat dit toemooi vorig jaar heeft gekend, zal ook dit jaar een toemooi worden georganiseerd, waubij
teams 6 tegen 6 op een halfveld tegen elkaar zullen strijdeo. Dit festijn zal plaatsvinden op zondag 3l Mei aanstaande en is bedoeld
voor de A- en B-junioreq a.lle senioreq medewerkers, leiders en oud-leden van LENS. Op veler verzoek is de indeling van de teams
via het trekken van nummers pas op de dag van spelen bekend. Hierdoor zal het nivo van de teams redelijk gelijk zijn, terwijl het
tegelijkertijd een goede gelegenheid is om wat andere leden van LENS te leren kennen. Na afloop van de prijsuitreiking is er een
buffet geregeld en vanaf een uur of negen zullen de "Little Criminals" de avond uitluiden met een fantastisch optreden. Menig
IÈNS-lid is bij dcze bard al volledig uit de bol gegaan. Een oproep voor de leiders van de elftallen is derhalve een lijst te maken van
alle spelers van zijn elftal, die op deze dag mee willen doen en deze in te leveren bij Inge v.d. Berg.

Jrcuco Sponr»AG 1ee8

"de LENSREWE" 8
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GDA 81 - LENS 82 (s -+) ,

LENS 82 stond voor de opgavc tegcn GDÀ die bovenin de
Hoofdklasse staat en een aardige u'edstrijd kon neerzetten, wat
niet eenvoudig lvas. Maar velbaasde Willem en ik, we zagen
een zccr goede aanval en via Abdoel scoorde Dinrush Gones,
die een zeer goede wedstdjd speelde. Na ongeveer 20 minuten
0 - I voor LENS. Na 30 minuten wcÍd het I - I.
De 2e heLft ging voor LENS ook niet sle€ht, over etr weer
goede aanvallen en het bleef t3t het eind van dc wedsuijd I - l.
Na verlenging va-n 2 x l0 minuten en in de laatste minuut een
prirna kaas voor LENS, had het dan nog bijna I - 2 (Abdoel)
voor.LENS kunnen rvez€n. De jongens zaten eÍ helcmaal
doorheen, penalty's moesten de uitslag bepalen en dat deed
GDA iets beter en wonnen dan ook met 5 - 4.
Een groot compliment voor LENS 82, jongens een prima
instelling, bij CDA en de scheidsrechteÍ hebben julliè een
goede indruk achter gelaten.

Leo l\iÍeeuwisse.

LENS C4-Vitesse Delft C3 (0-?)

Dc spelers van Vitesse waren wel erg groot uitgevallen, zodat
ik mijn twijfels had of we wel tegen de juiíe leeftijds$oep
speclden. Maar ja, men: is onschuldig lot het tègetrdee-l
bewezen is. TeleuÍstellend is het allemaal wel voor onze
jongens. MaaÍ gauw veÍgeten dcze wedstrijd.

P.S. Toeschouwers: I mocdcr, I vader en I zusje. Waar moet
je zc allemaal bergen ?

Oliveo C4-LENS C4 (2-5)
Onvoldoende vervoer en te weinig spelers. Prima wcrden we
geholpen door ntet een griep tobbende (!) Ilannie (auto) en
haar zoncn David en Eddie met voetballen. Kemal rryas de
derde voetbaler die C4 completeerde. Henk. LeideÍ van D3,
niaakte het hclemaal bont: biedt z'n autosleutels aan en wil
zelf op I FNS blijven om naar z'n zoon te kunnen-kijken.
Daar \vord je stil van. Haíelijk da*. Dan de wedstrijd: wind
tegen (e waaide uit je verschoning) in de lste helft. Lastig. .

Kemal opent op aangeven van Wahied 0-1. Oliveo doet lvat
tcÍug l-1. In de 2de helft wind mee en daar ging LENS.
Walied I-2. Voorzet Kcmal en Volkan maak af l-3. Kemal
alleen op avontuur l-4. Uit een onmogelijke hoek Rierish l-5.
Foutje bij ons 2-5.

P.S- Nee C4 heeft niet teveel sp€leÍs (15), maar te weinig
ouders............

Guus van Oort Sr.

LENS DI-WC Dl rz-»

Hoek van Holland Fl - LENS Fl (o - s)
De wedstrijd bij Hoek van Holland op 2I februari begon al
goed, heel snel was het al 0 - l, ook het-tweede doelpunt íolgdc
snel. r ; r

De tegenpartij h+zm.niet veel aan de bal; deze jongens konden
niets anders dan verdedigen. Ton had niet vesl tè docn, maaÍ de
ballen die hii eruit hield werden eoed eestoDt. Erik Ilkav en
Vollcan maakte doelpunten. ltet-laatie dirclpunt 

'was 'van
Jeroen.
Rafael heeft achter goed verdedigd en Damjan hecft mooie
voorzetten gegeven. Jongens dit was weereen wedstrijd om van
te gedeten.
Jongens willen jullic tijdens het penalty schieten op elkaaÍ
wachten, dat is wel rc gezclli9.

De ouders.

LENS Fs - VREDENBURCH F4 (0-6)
De wedstrijd begon 5 minuten lateÍ uant er liep een filmplo€g
op het veld. Wat was cr aan de hand? Er was namelijk ei eén
jarig hoer4 hoera. En zo kon het gebeuren dat voor de
rvedstrijd de jarige in het mitlden stond en luidkeels toegezon-
gen werd door zijn teamgenoten terwijl er 3x keer een

.rondedarls 
werd gedaan.

Aan de uitslag te zien had V. een makkie aan jullie. Maar
schijn bedriegt. Jullie hebben grandioos gespeeid. De vele
toeschourvcrs ztgen fraat keepersverk, prachtige combinaties
Ínaar vooÍal bijzonder goed verdcdigingslverk waaraa.o het
Nederlands elftal een pun(e kan zuigen. Dat ble€k \r€l uit het
feil dat jullie in de ïweéde helft Í8 comers tegen kegen,
waaruit de tcgeflstander gcen een keer wist te scoren. Dit
noemen ze nu teamrryork.

Na het penalty schieten tracteerde de jarige (hij mocht zelfs 2x
keer schieten) nog op lekkere za\ies cfupicn'kónden de spelen
de warme_ douche opzoeken. Goed gèspeeld Ínannen. 

-Jullie

g€aÍ sÍeeds beter vo€tballenl Echt verloèn hebben jullie niet.
Want zeg nu zelf, was dit wel hct echte F4-team van V.? Ik heb
zo mijn twijfels.

'We 
wisten dat we tegen een zwakkere tegcnslandeÍ moesten

spelen. Aan het begin van de wedstrijd tikten we de bal goed
rond. Na een mooie combinatie kwam de bal voor Boy z'n
voeten en hij haaldc genadeloos uit l{. Daarna verzwalcte
LENS en kwam ondcr druk te staan. Ongelukkig kreeg LENS
de gelijkmakcr tcgcn l-1. Met die stand gingen we ook dc rust
in, In dc 2de helft (na wat peptalk van Jeroen) kwam LENS
rveer op dreef. Daardoor keeg LENS een paar kansen. Een
van die kansen was voor Ibrahirn die geen genade had en de
2-l binnenschoot. We kregen nog een paa.r kansen, maaf het
bleef bij 2-1.

P.S. Johnny veel beterschap gewenst met je kni€ en dat je
lnaaÍ snel weer kan voetba.llen.

Ibrahim & David.

. OIRECT MAIL

- COMPUTERCENTRUM

. FULFILMENT

. FOTOKOPIE SERUTCE

kopieën arvanar6
ook in een enkele kleur mogelijkl
(*mín. aantal 'í 00 stuks, excl. btw)

Fotokopíe in kleur, digitale kwaliteltlt

R EEN BEGRIP IN DEN HAAG

Kerketuinenweg 6 .2544 CW Den Haag
Tel.: 070 359 07 07 Fax: 070 329 51 6g

PSI"EPJK

AL 25 JAA

cent'
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Tcrrcln & Cluhgchour
GEEN POSTADRES

Sporlcompla( "Escamp I'
HcrgelolaoÍl 600
Tel. 070 - 366.I3.14

Íevcnr pollrdle!

P.F.Gens
Relsntcssclaan 49
25ö2 CN Den Haaa
Tel. 070 - 3633-lï,

Conlributlt betnuíg

W.J.v.d.GE€st scÍna 06 - 597.00,082
M.r,.Oort
H.v.d,Sman

fubobark 129.924.229

SrrnCnrlcllirg b.rtuur

SF KO: S6hlo!€ííÍd. (ad,!/ aJ)

W,J.M.Heijnefl tel. 070 - 346.10.88

Senlgren zatcrdsg,

J,C.Ham Gl. 070 - 167.96.87

JIrKO: Jcugdofd€llng

PJ.M.v.d.Srcen r4t. 070 - 440.06.03

H.Hoppenbrouwers tel. 070 - 325.07 .89

AKI(O: A.Íonrríodnticcorn/mí10r.

Z.Gosgor tcl, 070 - 390.03,33

sponrnr'skÉu

R.v,d.Hoek rcl. 0lE2 - 52.11.53
H.Kooyvnga teL 07O - 197.72.94

Co6rdhtrlo. tcc-IEliiche zakm

L.v Rijn lEl. 070 .356.15 8t

BÀRKO: Barconmirric

llren Bíge tcl.010 - 366.21.64

FRO: ['vcncmrntcÍcomrtritsi€

D.v.Rijlhoven tcl. 070 - 361.52.08

Treih€r:

Zondac :

P.v.Oo'slríl tel.. Ol5 - 310.?8.46.
Zardaq :
L.v Rijn tcl.. 070 - 156.15.81
zÀteÀag I

A.de K.( lcl. 079 - l16-49-94

ColoÍon

tbank 13.67ll l

R.Vergeer
F.Grcns
P.v.d.Steen
Z.G0ngoÍ
F.Lanccl
L.v.rujtr

tel. 070 - 366.13.44
rcl. 070 - 363.54.18
tel. 070 . 440.06.03
tel. 070 - 390.03.33
rel.010.521.39.80
tel. 070 . 356.15,81

(

OE LE'U§REV UE

Tnr.rNnnsNrEuws de tegenstand
strijd,
er. w

cheveniflgèn
er ook een

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

71e jaargang, rummer 17

l9 maaÉ 1998

opgericht
lE december 1920

Lrrusr-Rrnnor
&

Lnnsr- ScnnvBNrNGENl
Op zondàg 22 ma l is een inhaa.lprogramma vast-
gesteld door de KNVB. LENS I speelt dan om 14.00
uur thuis tegen REMO. Weer thuis tegen REMO zal
menig lezer nu denken. Dat klopt, maar de eerder
gespeelde thuiswedstrijd is door ile trOIVB ongeldig
verklaard omdat er bij REMO een ongerechtigde speler
heeft meegedaan. Een week lateÍ,zondag 29 maart,
weer een thuiswed Dan is S om 14.00

ellicht is voorwed-

Ook her trainersplaatje voor de jeugdsele-
ktieteams voor het komende seizoen is
nagenoeg afgerond. Er zijn veel ge-
sprekken gevoerd en de voordracht is ook
binnen het besruur besproken. Wij hebben
vertÍouwen in de nieuwe ploeg en verwi-
jzen voor meer nieuws naar de jeugdkopy.
Wij gaan door met het invullen van de rest
van de organisatie. tsinnenkoÍt zitten we
om de tafel met een vertcgenwoordiging
van de zateÍdag-seioren. De jeugdkommis-
sie gaat verder met het invullen van de
trainersstaf bij de andere g,Íoepen. Koíom
er is nog veel te doen maar er zit schot in
het geheel- Meer nieuws volgt z.s.m.

SOUNDMIX
PLAYBACKSHOW

OP

LENS
Op zaterdag 28 maaí oÍganiseeÍt de
evenementenkoÍnmissie van IIENS een
spet-terende avond op LENS. Voor meer
gegevens zie bij de jeugdkopy. Wel vragen wij ieders medewerking bij de onderstaande zaken:

IIet klubgebouw is op deze middag gesloten voor iedereen die niet bij de organisat
behoort van 1E.00 t/m 19.30 uur.
Er wordt op dit kinderfeest t/m de prijsuitreiking niet gerookt in ons klubgebouw.

Er worden op dit kinderfeest t/m de prijsuitreiking geen alcoholische dranken verkocht

suijd van een van onze jeugdteams om 12.15 uur.
LENS 2 speelt om 10.30 uuÍ legen DHL 2. Een
zondagie LENS kan best leuk zijn. Maak het zelf eens
mee en kom op deze dagen eens gezellig naar LENS.

Van de Redaktie
l,e!tí uw kopï itr vóór zondag 29 Dsrí.
Rcdsclictlicwnbus in hel clubgebouw ofbij

w.J.v.d.Geesl, Wilkelstede 92, 2543 BS Den Hlag
Efioil : Nillemg!€globslxs.nl (max lmb 6t keer)
FBÍ ; 070 - 367.05,22 (!an n66ndog /m !rij&g)

SLUTflNGSTIJD WIJZIGINGEN
KOPIJ:

Maandag 30 mlart 16:00 uur,

Wij rekenen op itders medewcrking en vrog€n begrip voor deze beslissingen,

Het bestuur

LENS

Mededetingen
Vanuit Het

Bestutur

. D'RECt I']A'L

- COI'PUIERCENTPUN

. FULF'UAE 7

- FO|O}(OPIE SEBVTCE

kopieën "r,,n"rGook in eèn enkBle klcur mogelijk!
('min, aaÍrtal í00 Etuks, excl, bt'Í{)

Fotokople in kleur, dlgitale kwalitoitll

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

Kerketuinenweg 6 2544 cw Den Haag

Tel.:070 359 07 07 Far: 070 329 51 68

Pc.r*TEk

cgntr

"de LENSREVUE" 1



I
Uitslagen Senioren veld * zaal

Zaterdag 14 maart
LENS I HDV I

Zaal 6 maarl t/m 13 maart
Lens 2 - Snnoekie2 !Í.LENSI - GSCESDOl
Westlandia 3 - LENS 3
Noordzee 3 - LENS 2

Zondag 15 maart
li0 LENS 4

I,ENS 2
Triomph 2
LENS 5
LENS 6

Oliveo I
Quintes 2
LENS 4
Vredenburch
Quick 9

O-2-'-*
NG'--.-
I -0

l1 4 - l
0 -7? -?

4-8
7 -2,,.,|

. .i,.

Klaverjassen
Morgen, vrijdag 20 maaÉ klaverjassen en jokeren,

aanvang 20:00 uur.
Uitslagen volgende LENSREWE

Sen oren ZONDAG ,FJï,ï,
I

' lledstrij dprogramma Senioren Zo ndag

14.00 uur

t0.00 uur
i I.00 uur
12.00 uur

14.00 uur
I0.30 uur
10.30 uur
13.30 uuÍ
13.30 uur

LENS I,
LENS 2

Quick 7
Do JageÍs 4
Oranje Blauw 6

LENS I
LENS 2

LENS 4

Quintus l0
LENS 6

- REMO I
vÍij
. LENS 4
. LENS 5
. LENS 6

42996 t

,*

38224
vr.
41085

42985
'34912
38206
s2225
41065

NN
NN
NN

I.v.m. een ongerechtigde speler in het elflal van REMO bij de wedstrijd LENS I - REMO I van 15 februari j.l.
Ívordt deze wedstrijd overgespeeld.

ZONDAG 29 MAART,1998

- Scheveningen I
.DHL2
.RKAW6
- LENS 5

- IiBS t0

I
I
2

C.P.J.H.Kcrkhof
A.J.Hoomweg
NN
NN
NN ,'

Training niet geselecÍeerden: Elke donderdag: aanvang 20.45

Ligging van de ierreinen:
Quick : De Savomin Lohmanlaan
De Jagers : Oostersponpark I , Waalsdorperlaan, Wassenaar tel.
Oranje Blauw : §sw1ik, ingang Guntersteinweg tel.

Quintus : Leeuwerik, Kwintsheul tel.

Bij algehele aJkeurirg:
12.30 uur Excelsior'20 I - LENS I
10.30 uuÍ Excclsior'20 2 - LENS 2
(in principe op kunstgÍas)

tel.
3280917 .
3903543
0t14-295499

.l

"de LENSREYIIE" 2
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@ffio Komïakgas
Project en

Woningstoffering'

Ylnyl

Tapijt

Msrmoleum

MOCIIT U EENS IET§ NODIG

HEBBEN OF WILTU GRAAG

ADVIES

.-l

Abeclstraat 15 .

2282 XJ Rijswijl
Telefoon 070 - 399 53 59
b.g.g. 0ó-5a 75 66 36

Ínschrijfnr. K.v.K l5l 128

\ VanderYelde
'tVeentje v E R H u t zt N G E N

ofr*tt ,rr, ,/." r'/Íirl

l+iriNSISÀiI $ 22ir(X. \Olt8u1l0 NtDliLÀ'lD

Ttr.,iJï6r?Íi Fi( 07(, 3162liI)
C",.il (llií41;267r)

NATIONALE EN II'ITEBNAÏIO]'IALE VENfl UENGEN

KANTOOR. EN BEDRIJTSVEHHUIZINGEII

LUCI{TGEVÉEno coupurenvesvoen

MEUBELO PSLAG IN COiIÍAINEES

VERPAKKINGEI'I VOOR OVERZEE

'//'yrJrn(! /'(t tt,

:lS:rnorotÉ-"

DENK DAN OOK EENS À{N i '

ONZE SPONSORS DIE ZIJN

ER OOK VOOR U !

Ond.rhoud eo lèvdring
raamhelladlnger l.w i

vltrqge . gordilncí
ov!r . gordiinan

ioloo2ieèni laméllon

C
Virr.ge Gordiln Cleanlng

Privéi 070 - 397 72 73
Auto.teleÍoon: 06 - 54 685 002

J.J, BoeÍoma
Vertègenwoordiger

' Korketuinen!reg 73
2544 CZ 's.GÍavenhage

a 070 - 367 0229
íax 070 - 3662978

r,1.

Sponsorkommisic
R v.d. Ho€k ol82-521353 (rÍh,É) 0,6-52655439 (mobicl)

LENS Il Kooiienga OZO-lgZZZgl (rivé) oZO-l2878U (wËÍ* tol 10.(m uur)

VÍ8ag



\!i

CONTACTPERSONEN
Wed§rrijddag:

W.J.M. Heijnen
B.Vierling

tel.:
tel.:
sema

* 070- 346 10 88
06-5s1351 60
{t6 - 59 58 89 54'-l I r ll

AFBELLEN
LENS 4 :

LENS 5 :
LENS 6 :

E Eoppenbrouwers
E Gedek
J.Muns

tel.: (070) 325 07 E9
tel.: (070) 3625335
tel.: (070) 397 54 59

Senioren ZAAL ,th,ë,

Wedstrij dprogram m a zaal

W-nr. HalDatum Tijd ' Wedstrijd

19.00
19.00
20.00
22.00

Scheidsrechter

20.03
25.03
27.03
27.03

LENS 3

LENS 2

LENS 3

I.ENS I

w.
10663

10659
w.

. OSC I
- Exact 2
.SEV3
- Noordzee I

De Schilp
Oranjeplein
Oranjeplein
Oranjeplein

NN
NN
J,L.Z.Verhoek
NN

'' DE VOLGENDE LENSREVUE KOMT WEER UIT OP 2 APRIL ,,

Senioren ZATERDAG,fo,ï,

ZATERDAG 21 MAART 1998

14.30 uur LENS I
ligging terrein : ., . -:-

I

ZATERDÀG 2E MAART 1998

14.30 uur LENS I

Wedstrijdprogramma

Wedstrijden lyorden nog bekend gemaakt

W RZA M E LTII DEN WED S TRIJD E N

FBELLEN

Thuis

uit
! I uur voor arnvatrg

: l1l2 uur voor aaavang

. Trainer
b.c.s
J.Eam

BU AI'KEURING: YERZAMELEN 13.00 UUR Op LENS.

tcl.

tel,

tel,

, (079) 376 49 94

:06-51l96881
: (070) 367 96 87

suDMErlER ZONWERTNG

Thomsonlaan 85 DEN HAAG Íet-: 362 UZ gO

"deLENSREVUE',3



lnÍormatielij n 070-3502605

AFLEVERTIID 2 WERKDAGEN

--.--. - i

Club van Honderd

Water. Soms zijn vre er blij mee. 's Ochtends, of na een partijtje voetbal een lekkere douche, een koud ijshlokje op een .

warme zomerse dag doet lr,onderen brj mensen, De hele wereld staat op zijn kop als we vater op de maan virrden, Ze
zeggen nu.dat je door de vondst een enkeltje naar de maan voor 'weinig' in de toekomst kunt kopen. I

Soms zrjn we er helemaal niet zo bllj mee. VoriSe week werd het hele amateuryoetbal in het v,"ateÍ gegoord doordalÀet
bleef regenen. Bij onze gemeente moet nu na de verkiezingen de rloolheffing omhoog omdat :e zo nodig een lirnri'el
onder watèr iaten lopen. Waar moet dat naar toe ?

Blj de club ran honderd hebben v;e visie daar kan je in water gaan beieggen, Het water rvordl alleen maar duurder. We
zorgen dat ,rrae onze roetbahelden afdekken met behulp wn e6n echt LENSARENA, kunnen we altijd vaetballen. Bij
regen gevrmn het dak dicht. Al het o,rertollige lrater vangen we op in ondergrondse tunnels, uie hebben er in Den Haag
dadelrjk genoeg 

'.an, Het water filteren \^/e en verkopen het tegen een aanzienlijk bedrg. ledereen blij. Wat kan het
lwen toch mooi :'rjn

Wilt u mk een Lens Arena uordt dan toch lid ran de Club ran Honderd. Wij doen lrct anderen niet kunnen. We
moeten nog v'relrmt leden krijgen willan rrr,e dit sooÉ plannen realiseren, met minder gÍootste plannen zijn we ook heel
tevreden. We kunnen nog genoeg nieuvre Clubléden gebruiken. Wat z1n er b v lror plannen: een betere
geluidsinshtlatie, W- kabelaanslurting, af,rvasmachine, sportdagen, jeugdÍestivÍteiten, bijeenkomsten voor oud leden,
selectieavonden, Etc.

De gemeente heeftfl'1C0,- koÉing gegeven op de OZB, daar had je niet op gerekend dus wat letje dcor

Uitspraak van de % maand: GeniÍ van vatea dink in ovennate !

Gegroet '

Henk Hoppenbrouwers .l

070-3250789 vöor een heerlr.lk glaasje koud water,

p.s. Hans, heb jij o)k een G-8leutel ?

juist.

i



UK van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider d B en C jeugd:

Paul van dcn Steen, Chopinstraat 103, 2551 Sv Detr Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider D-jeugd:Hans van Rijthoven Hoofdleider F-jeugd
telefoon (070) 361 52 08

Hoofdleidcr E-jeugd Leo Slràub
telefoon (070) 367 0l 2L

Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58
b.C.C. 06.53 48 40 s0

t1

f

AÍbellen voor de wedstrijden;

AÍbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

elftat

AI
dahrm

2l mí
28 mÍt

13.00
13.00 *

11.1s(auto)
10.15 +

t0.30
10.15 +

12.15(auto)
t4.00
13.1s(auto)
t2.30
18.30 *
09.30(auto)
I1.30(auto)
08.30
12.45(auto)+
v 3 13.45

09.45(auto)
i4.00
Dedcrnwaamleg I0.00
v 3 12.30

09.15(auto)
08.45(auto)
08.30 *
08.45 +*

10.15(auto)
10.45(auto)
16.30 *
07.45(auto)
09.4 5(auto) *
09.00
09.00

zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en

19.(X) uur, bij de desbetreffende hoofdleider. In uiterste nood op de dag van dc
wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 t4 (zaterdags vanaÍ 0E.ffi uur
en doordeweeks + 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 minuten voor aanvírng van de training, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14

bel in eerste instantie de hoofdleider op!!
bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENS-afteuringslijn (070) 367 05 Zz

WEDSTRIJDPROG RAMMA
({tiids} wijzigbgen voorbehoudcn)

aa.uvang tsgeD$a.udff uitlhuis , 
. 
veld/terrein

14.00 HMSH At thuis v I
14.00 GÍaaf WIIVAC Al thuis V I

- LENS A2 is helaas teruggetÍokken (zie kopy)'.
12.45 Lyra B.l uit sp.pa* de Zweth/de Lier
11.15 RCL Br thuis V L

I1.t5 Gravenzarde SV Bl thuis V I
11.00 Graaf WIIVAC Bl thuis V 3

13.30 Quick 83 uit Savorninlohmanlaan
14.30 HBS 82 thuis V 3

i4.30 Cromvliet B2 uit Re.derijkerstraat
13.00 Laakkwaíier B3 tlruis V 3

19.00 wordt nog geregeld thuis Y 2
ll.l5 DSO Cl uit Tuyllsp.parUZ'meer
13.30 tM Cl nit Leiden
09.30 HMSH CI thuis V I
l4.oo RAVA Cl uit Hounuijk
14.30 RAS C2 thuis
11.00 Naaldwijk C3 uit Hoge Bomen/Naaldwijk
14.30 Laakkwaíier C4 thuis V 2
IL00 VCS C4 uit
13.00 Velo C5 thuis
10.30 RAVA C2 uit Houtwijk
10.00 DL]NO Dt uir Mr.Nolenslaan
09.30 Graaf WIIVAC Dl thuis V I
09.30 RCL D2 thuis V 3

11.30 RVC D2 uit Sp.park Pr.IrenetRwk
12.00 WIK D2 uit Zuiderpark
17.00 LENS El/E2-etftal thuis V 2
09.00 Vrcdenburch D4 uit Vredenburchweg
ll.l5 SEVD3 uit Kaselenring/L'dam
09.30 Vredenburch D5 thuis V 3

09.30 Lyra El thuis Y 2
zie kopy E-elftallen voetballcn op gÍoot veld
09.30 Quick El thuis Y Z

zie kopy E-elftallen voetballen op groot veld

sam.k LFNS

.È

I

I

A2=-
BI 2l mÍt

28 mí
2l mi
28mÍt
21 mÍ
28 mÍ
2l mÍ
28 mÍl
30 mí
21 mÍ
28 mí
2l mÍ
2E mÍ
2l.mn
28 mÍt
2I mrt
28.mfl
2l mrt
28 mrt
2l mrt
28 mí
2l mrt
28 mÍt
2l mÍt
23 mí
28 mrt
2I mrt
28 mÍ
2l mÍt
23 mÍt
28 mn
30 mí

B2

B3

B4

cl

c2

C3

c4

C5

DI

DZ

D3

D4

09.00

EI

"de LENSREVUE" 4



EZ 2l mí 09.30
23 mrt
28 mrt 09.30
30 mÍt

E3- 19mÍ
2l mÍt 11.15
28 rní 09.45

E4 19mft' 2l mí , I.l5
2E mÍ I I.l5

2l mrt 13.00
28 mÍ 13.00

E6 19 mÍ
2l mrt 13.00
28 mÍt f3.00

FI 2I mir 11.00
28 mÍr 10.00

F 2 2t mrt . .10.00
28 rut 08.45

F 3 2l ffr 10.00
28 mrr 09.45

F 4 2l mrt 08.45
28 nllt I l.I5

F 5 2l mÍ 08.45
28 mÍt 09.00

F 6 2l mn . 09.00.
2E rIllr 08.45

* = vriendschappelijkc lvedstrijd

IIBS E3 thuis. V z
zie kopy E-etftallen vàetballen op goot vetd
Quick E3 thuis y Z
zie kopy E-elffallen voetballcn op groot vcld
zie kopy E-elftallen voetballen op groot vcld ,
BMT E2 thuis y z
Scheveningen E2 uit Houtrustweg
zic kopy E-etftallen voctballen op gÍoot veld
Quick Steps E6 thuis V z
Quick E7 rhuis V z
zie kopy E-elfta.llen voetballcn op groot veld
vios E3 thuis V z
Duindorp SV E2 thuis V z
zie kopy E+lflallen voetba.llen op gÍoot veld

thuis
thuis
uit
uit

, uit
uit
uit
uit
uit
thuis

: uit
uit
uit
uit

09.00

10.45

08.45(auto)

09.00

a

10.45

I0.45

t2.30
12.30

BMT E3
DI.JNO E4
Velo Fl
Verburch Fl
Maasdijk Fl
Quick F3
HVV F3
IIBS F3

Quick F6

Quick Steps F4
Scheveningcn F5
Vrcdenbuch F5

Quick Steps F7

Quick Fl I

v2
v2
NoordwegAVateringen
v. Arkelweg/Poeldijk
Maasdijk
Savorninlohmanlaan
Hoogenhoucklaan
Daal cn Bergselaan
Savominlohmanlaan
v2
Houtrustweg
Vredenburchweg
NUkerklaan
Savorni-nlohunnlaan

t2.30
12.30

10.00(auto)
09.00(auto)
08.45(auto)
07.45(auto)
08.45(auto)
08.4s(auto)
07,45(auto)
t0.45
07.45(auro)
08.00(auto)
08.00(auro)
07.45(auto)

** = Eekcrwcdstrijd

B IJZONDERHEDEN:
- aanwezig namens de jeugdkommissie op:

o zateÍdaq 21 maaÍt lMuns, p.v.d.Steen en B.Vierling
o zÀteÍdag 28 maart R.v.Herp, p.v.d.Ste€n en B.Vierling

- vÍagen/opmerkingen ??? Bel dan.s.avonds na I9.O0 uur naar de hoofdleider !!!
- lees onderstaande kopy eens goed door !!!

" DE VOLGENDE LENSREWE VERSCMJNT PAS OP DOI\TDERDAG 2 APRIL ''

Opstellingcn als bekend met uiazonderitrg van:

o LENS Bl zonder:
o LENS 82 zonder:
niet opkomen)
o LENS 83 zonder:. met :

o LENS B4 met :

o LENS D2 ' zonder:
o LENS D3 zonder:
o LENS E6 zonder:
o.LENS Fl zonder:

A.Oosterveer (alleen 28/3)
D.Goncsh en RPocomie (beide I wcdstrijd geschorst wegen

A.el Boustati (l wedstrijd geschorst wegetrs niet opkomen)
S.Harjouli
V.Yil<lirim
ROosteNeer (alleen 28/3)
A.Badal (l rvedstrijd geschorst wegens niet oDkomen)
C.Spits-baard (afgevoerd als lid wegens herhaàld nieÍ opkomen)
V.Marijt (l rvedstrijd geschorst wegcns nier opkomen) '

De niet opkomers of de oudeÍs van deze spelers worden verzocht kontakt op te nemen met de
HOOFDleider.

"deLENSREWE" 5



AFGEKEURD OF NIE-T
Bij twijfelachtig weer diencn spelers no 08:15 uur de LENS aÍkeuringslijn 070-367 05 22 te bellen.

Mo€t je voor 08:lS uur verzamelen dan heeft bellen geer zin oBdat we dan nog trieh weten.

Kom dan gewoon naar LENS toe-

Spelers die na 09100 uur moeten verza.rlelen kunnen ook de TV aanzetteu eu afstemmen op INFOTEUIS.

ViÀ fel€tekst pagioa 603 lÀtln ze daar vanaf 0E:45 uur de ríkeuringen zien.

DE LENS JEUGD VALT ONDERT CÀTEGORIE 3:.......,,.,..LENS Al TA,I F6

' LENS A1 TÀ[ f6 Oehalve Cl) vallen onder het dislrict W€st 3

LENS Cl valt onder disarict Wesl 4.

, Zilner indlviduele alkanringen dan wordt het thuisspelende elftal genocmd op bladzijde 603,

In dit geval geldt dit alleen voor LENS Al T/l[ C5. De andere speters @1 ío F6) ooeten dan bellen mcÍ de I,ENS
A-FKEURINGSLIJN. Er is nog een mogelijkheid en dat is via de afteuringslijn var de KI\wB district \rye$ 3, t.w.:

0900-900 8000.

t! SPEEL JE LA/\T...,,..,8EL DAN OOK LAI\T !!

SCTIADIJ1VPROGRAMMA
Bij algehele aÍkeuring van het kompctitieprogramma op 2l en 28 maaí lyerken wij onderstaand schaduwprogramma af:

14.30
t 3.00
r 2.00
l1.30
12.00
r0.00
12.00
10.00
10.30
r0.00
10.30

uur RKSVM Al - LENS Al SpoÍtpark Polanen
uur RKSVM Bl - LENS Bl Sportpark Polanen
uur LENS 82,83 en 84 voetballen op het strand
uur RKSWI Cl - LENS Cl Sportpark Polanen
uur LENS A,C3,C4 en C5 voctballen op het strand
uur RKSVM Dl -'LENS Dl Sportpark Polanen
urir LENS D2,D3 en D4 voetbaUen ophet strand
uur RKSVIvÍ El - LENS El Sportpark Polanen
uur LENS E2,E3,E4,E5 cn E6 voelballen op het stÍand
uur RKSWÍ Fl - LENS FI Sportpark Polanen
uur LENS F2,F3,F4,F5 en F6 voe$allen op her strand

13.00 uUI (auto)
II.30 uuÍ (auto)
11.30 uur (auto)
10.00 uur (auto)
I1.30 uur (auto)
09.00 uuÍ (auto)
1I.30 uuÍ (auto)
09.00 uuÍ (auto)
t0.00 uur (auto)
09.00 uur (auto)
10.00 uur (auto)

Voor het voetballcn op -het sEand geldt altijd: neem naastje normale LENS-kleding ook een extra shirt mce en naast je
sponschoenen ook voetbalschoencn (wie rve-et_ regelen we a.lsnog ergens een wcdstd]d) en zeer beslist ook een trainingspak. We
rekcnen op alle spelers cn leiders cn natuuÍlijk ook op ouders met vcrvocr want andeis komen rvc ccht nict op hct str-add. We
blrJven ruim crn uuÍ op het strand.

LENS A2 IS OPGEHEVEN ,

De leideÍ en de hoofdleidcr gesteund dooÍ Ziya Gungor
hebben er alles aan gedaan om LENS A2 iedere week weer
k-omplcet het veld in te krijgen. Echtcr met onwillige honden
(lees spelers) is het slecht hazen vangen. Tocn cr zateÍdag
rvecr maar acht spelers waren en cr vier zo maar wcgbleven
rvas voor ons de maat vol en besloten rr€ om LENS A2 terug
tc lÍekl(en. De fanatieke spelers verdelcn wij over anderè
clftallen en de wegblijvers krijgen van ons cen mooie brief
rvaarin hun lidmaatschap opgezegd rvordt. Het is jammer.
Fred Siliakus bedankt voorjc geduld en jc inzet.

E-ELF,TALLEN

VOETBALLEN OP GROOT VELD
Zoals we in de vorige LENSrevue al schreven gaan we de komendi
tijd enkele wedstrijtlen spelcn op een groot veld met de E-klassers dit
volgend seizoen overgaa-n naar de D-klasse. Op donderdag 19 maarr
spelen we de eerste wedstrijd om 18.00 uur bij GDS/VVP aan de
Erasmusweg. Niet alle spelers kunnen iedorc kcer mcedoen. In
overleg met de hoofdleidcr wordt dit zo eerl[jk mogelijk geregeld. Op
19 maart verwachten wij om 17.00 uur op LENS:

!tAfilrk, T.Afmad, S.Ainoel, W.Brinijn, R.v.d.Broek, D.v.Gits,
S.v.d.Kruk, A LoitaÍgosain, A.PraI adsingh, G.Quinteiro, A.Rangoe,
RRast4 O.Sabah, L.Saldn en L.Straub. Leider: F.Brittijn.

Op maandag 23 maaí spelen we weer een wedstrijd. Nu t}uis onr
17.00 uuÍ tegen LENS D3. Verzamelen om 16.30 uur. Theo
Ho€fnag€l regelt de spelers deze keer. Een week later, op maandag 30
maaí, doet Theo dit weer na-nt dan slelen rve thuis öm 17.001ur
tegen VCS. Verzamelen 16.30 uur. Veèl plezier l!!

TOERNOOILIJST

De toernooilijst is rveer aalgepast. Helaas zijn er drie
toemooien aígezegd door Schweningen (C3 cn C5 met
Pasen) en Juyentas (F4 mct Pasen) omdat de toernooien niet
vol te krijgen rvaren door deze verenigingen. Jammetmaar
voor C3 hebben wij alsnog een toemooi aalgenomen op 16
rnci. Kijk eens op de tijst die hangt naast de damestoilet bij de
standeÍllijst en natuurlijk lrouden dc spclers en de ouders deze
data, znveel mogelijk vrij.

"deLENSREVUE" 6
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TRAINERS SEIZOEN 199811999
Narlat bekend weÍd dat Pcter Klomp LENS zou gaan verlaten zijn wij d9

;;oikfi il ee;aa; met de jeugdsèlektietrainers van LENS en e€n.aanul
i.i['1"ïii t"riï", reuS. Iiet Ïs immeÍs nooit slecht om eens buitcn de

í*rt È t iit .o. be huidige jeugdselelrtietrainers van LENS hebben het
Lht". soed naaÍ hun zin b-ii LENS en hebben allemaal te kennen g€geven

àilïí"-cnA s"iro., uii t-fi'S te willen blijven. Wij hadden deze htentie
;[ ; Íl;;* silg hei voornaruelijk om hét invulter vàn de namen bij.de
ài"èr.il gr"-.pàl n"it heeft het onóersaande plaatje opgeleverd voor het

volgeod seizocn:

- Al-sslektie: Fred Grens - C2-selektie: Dudley Stuger en Guno Valies

- Bl-selekÍie: Reno Vorkink - Dl-selektie: Jeroen HoetuaBel

- B2-selektie: nog niet bekend - D2-selektie: Jeroen Buis

- Cl-selektie: nog niet bckend - El en E2 : Theo Hoeftugel

- KeeperscooÍdinator: Hars van Rijthoven

De trainers voor 82 en Cl hopen we binnenkon bekend te maken en voor Cl
zal dit wcl ecn trainer val biriten de vereniging gaan worden. Wij gaar de

komende weken verder met het invullen van dè iotale lninersstafvoor het
volsende scizoen. De srootstc ?'oÍE Eaat daaftij uit naar de woensdagEddd-
aec-tub- Ruud lan Heó zal dit niét meer kunnen coordineren. We moeten

àír nu oo zoek naat èen seschikte verya.nger die icdere woensdagmiddag
ànwezig is en die ook heel-veel zaken kan regelen. Tips zijn altijd welkom'

LENS D2,El,EN E2 NÀAR LIMBURG

Oo vriidae 22 mei veíÍekken D2,El en E2 naar Limburg. Geslapen wordt in
ie'nten'bii-de voetbalverenieins Kolonia in Schaesberg-Landgraaf. LENS El
cn E2 soèlen daar op 23 en-24-mei cen twe€daagíoemooi LENS D2 gaat op
23 mei' naar RKWC in Meerssen eÍ op 24 

-mei naar Hulsberg om daar
toeÍnooicn tc spelen. De prijs van dit reisje ?l ong€reer FL'.I20'- gaan

bedraeen. We vèrzoeken dè ouders om nu al de helft of het totale bedrag over
te mícn op eiro 201392 t.n.v. P.v.d.Steen, rcisjes voetbal te Den Haag.
Kontant betàlen op LENS kan nahrurlijk ook.

Oo vriidas I7 aDril orsadseeÍ dc KNVB bij GDA
dé voo-rro-ndes ían dc-penalty-bokaal voor B,C,D-
en E-klassers. Per verènigin! mogen er in iedcre
klasse twe,e spelers meedoen. De b€ste 16 schuttec
ocr leeftiidscàtesorie Eaan over naar de finale op
ÀÉrdae'z3 mei uii Dso. Natuurlijk doet LENS
ook mé en met de- tÍainers is afge§proken dat de

eerste ronde tijdens een tÍai -ogsavond zal vorden
sehouden. Wé schieten per [àiningsgroep en de

Ëeíe twee schutteF van iedere BÍoep gaan ovcr
naar de finale van LENS. Dezc is op maandag 23

maart op veld 2:

- B- cn C-klasse aanvang 19.00 uur
- D- en E-klasse aanvang 18.30 uur

Tiidens deze finale-avoncl schiet icdereen I0 pen-

alíies en de twee bcste schutteÍs per leeftijdsklassc
gaan door naaÍ de voononde op 17 april bij GDA.
Succes l! 

.

SOI.]NDMIX
PLAYBACKSHO}V

OP
LENS

OD za terdasavond 2E maaí organise.ert de even-
edrentenkoóissie van LENS wèr cen grandiose

soundmiípla)tackhow op LENS. Ons klubge-
houw is o-n dezc das van 18.00 t/m 19.30 uur
gesloten om de orgïnisatie de gelegèi'rheid t9'
[even e.e.a. goed voor te kunnen bereiden. Om
19.30 uur eàt het klubgebouw weer open. We
verwachten-naast de aíiesten ook heel veel loc-'
;Ëfi;;om-r*;.rn geàttig" sfeervolle ambil
ance !e zorgetr. t il jeïsnog meedo€n aan dit
spektakel mét een lculie,serieuse ery'ofeen spetteÍ-
ende act neem dar snel konta.[rí op met Diara van
Hithovcn (36f5208) of met Rina Bruystens
(3979122\. Op 2I maaÍt sluit de imchrijving echt.

Aangczien het een kindcrfcest is vragcn we
iedeieen belcefd om ím de prijsuitreiking niet te
roken. Bovendien worden er toien met de prijsuit-
reiking geen alcoholische dranken verkocht. We
rekenen op eenieders medewerking en vÍagen
begrip voor deze beslissingen.

PNXAT.TYBOKAAL

LENS Playback show 28 maart
OD 2l maarr stopl de inschrijfdatum van de Play-back show. Tot op he{3n zijl er 8 optredem. D-us 91kan nog wel rvat bii.

26.ËËifria ,rI ii ueiina inat<en wie dezc avónd presentercnn: Dat zijn Mar,lecn v/d Steen en Fred G^rens. Voor wie vaker

ffiË;ft ;;d.- of ii[àmón t<lt<en, geen onbekenden. Voor degene die mee doen moelen op n!crdz,g?8 maaÍ hun r,tuzick

iiiài d.iiiàí Ërr* àn op *.Ui nríríner de act sraat die je gaat doen. Lver dit zateÍdagllgg1bg in bU Rina BÍuystens of
dhr.Otrespoór. Na de prijiÍtreiking is cr nog een echte disco.

Hopelijk lot ziens op de gezellige avond.

Eko

. Te Koop

LENS Jubileum boeken

NU voor Fl. 15,= p/stk

Er is nog een beperkt aantal

OP=OP

Informatie bij Inge v.d.Berg
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I
LENS C4-ODB C2 z 2-4
Voetballen tegen een sterk ODB etr dat wecr met een
geimpÍoviseerd elftal \ ant, hct wordt vewelend, ik moest
weerjongens lenen. Dit keer Baycan Pamuk (C3) en Kavish
Bada.l (C5). Nou met deze jongers kan je de oorlog winnen.
Bedankt I De wedstrijd: gelijk opgaaadè paÍij. VoÍ<an geeft
een subtiel hakje naar Rietish die een wereldgoal scooí: I-0.
ODB antwoordt l-1. En nog een keer I-2. óan raakt Samir
lellk gcblessccrd. Onmiddelliik treft Peter var Fessem z'n
EHBO-maatÍeg€len. Ik ga bij Peter aardig in het krijt stran.
In de 2de helft komt ODB op l-3. Tcchnisch spelertie
Imraan doet wat terug 2-3. Daama scfuet Bayc€n op 

-de pàl
en zijn er vervolgens riante k nsen om deze pot te winien,
maar ODB heeft het laatste woord 2-4. Even eèn paar speleÉ
4t-yq4+$ opvielen: Neal, voor en achter sterk A.ls idj bU
LENS blijft kunnen we nog heel wat van hem verwachteí en
hij van ons. Irval, bo4tuilder, wordt ste€ds belaneriiker.
Cuus, ondanks een leluke misser, had zijn fors uit de-kli.iten
gewassen en dircctc tegenstander in zijn zalr. Ook: nog'n
halfjaar en zijn docltralpen gaan royaai over de middeniijn.
Mark rny words.

Guus van Oort

LENS C4-VCS C4:2-0
!Vee1 kon ik gèn elftal op de been brcngen en moe$ ik
leentjebuur gaan spelen. Bedan-kcn moet i_k dan ook de
jongens die ons hielpen: David @l), die ,ch moeiteloos
staande hield, cn Huseyin (C3). Maar ook dank aal ecn leuk
famtiek kereltje die heel graag vlagde: Johan DescendÍe 0).
Dan de wedstrijd: de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat VëS
in de ecrstc helft Íerker was. MaaÍ toch. VoLÈan scoort I-0.
In de 2de helft is LENS dc betere oloee. De belonine kwam
via Thierry: 2-0. Nu noem ik di naalm van deze jongen,
maar dan mete€n ook van Neal. Thierry speelde meir iaai
binnen (moest 'ie even aan wemen)'en kwam daardoor
naast Neal (e staan. Dit duo bleek aanvallend èn verdedigend
UzgríqÍk. Klasse I Nog iemand kietelen: René, onze trainer,
gelukkig weer herstellende, rvordt prima en spontaan
veryangen door Peter van Fessem. Hulde.

LENS D2 - RKAW D2 (s-2)
Van dit etftal zag ïk dït seizoen nog nooit een wcdstriid, Tot
afgelopen zateÍdag. En ik moet bekemen dat deze jorgdn heeft
slaan te genieten langs de lijn. Dit team is een sez€llis tAm. Wat
wil je eigenlijk met zulke leiders. Zc ziin neí een iiet siamese
tweeling. Altijd vrolijk en serieus bczig Íriet hun team. Het lot had
hun 

_v,an een ka-njer van een fluitist vo-orzieq teru'ijl zc zelf, door
goed lotieen, zich vezekerd zageo van een prima vlaggeniit. De
wedstrijd zelf liep op rolletjes. Zi goed zeLts'clat de leià'e-rs op hun
gemak een praatje konden maken met de supporters. ileide
ploegen waren uit hetzelfde hout gesneden. Di[ betekendc dus
goed verdedigen en snel counteren. -Wat wil een toeschouwer nog
meer? LENS was technisch en conditioneel beter. Zo kondcn zii
terecht met 3 punten in de knip dc kleedkamer opzoeken. Primà
Bevoetbald mannenl Compliment.

GES

c

Quick El - LENS El
We speelden vandaag tegen Quick (uit) en wistcn dat dat e€n zeÉr
sterke tegeNtander is. Helaas moesten rve deze keer Maurice
misen. Hierdoor sDeelden Jose en Nickv oD cen wat vreemde
plaats. De eeÍste Èetft verlicp eigenlijk- prima. Er werd hard
geweÍkt en beide teams kregen wat kansén. VIak voor dc rust
scoordc Quick I - 0. Na Íust konden we Quick even niet meer
brjhouden. Hoewel de verdediging zeker 

-niet 
slccht speelde

(Dennis, Jose en Nic§), de individuele kwaliteiten i,an 2
tcgcnstandeE maakte dat Mark, die verder uitstckcnd keepte,
toch in koÍe tijd nog 4 x de bal uit hel net moest halen. Hoe'wei
Quick dus 1ïat beter was, kwam LENS toch vaak senoce vooÍ het
doel van de tegenstander, (Rocky hccft zeker 4 x-
alleen voor dc keeper gestaan !) wat 2 doelpuntcn opleveÍde. Ook
de altijd hardwerkende Achraf kreeg ook doe een liansie. patrick
speeldè een gocdc eeÍsre helft. maai in de 2ë heft lulde her niel.
me€r. Het wcÍd terBlotte
6 - 2, maar we hebben ons beJt gedaan en het Quick bchoorlijk
lastig gemaakt.

Theo Hocfnagel

LENS Fs - RYC F7 (4-t)
Hoe kan-je goed een concurrentiestrijd aangaan? Het anhvoord is
sirnpcl. Door gewoon een prima potji voctbï te laten zien versla
Jc ruet alleen de l.egcnstander, maar ook de concurrentie. Ik moest
op LENS kiezen tussen de WK-schaatsen oD TV en de wedstriid
vanjullie. Ik koos, nct als velen, voor het laitste. Een orima oariii
voetbal van beide kanten. Aleen, jullie waren slimmei cu stérkeri
De kansen die jullie kegen weiden op een professionele wijze
verzilverd, Een teÍechte iritslag derhalïe! Dii is voetbal op i,n
best! Bcdankt manncn, het Bas-een partij om van te smullei.

S.'Buitenspel'

Guus van Oon Sr.

LENS Dl_ ADO Den Haag Dl
Op deze koude zaterdagochtend moesten we tegen ADO Den
Haag spelen. We begonnen goed en tot de Ie -helft ging het
getijk op. Er waren karuen voor bcide teams, maar-werden
niet benut. Het bleef 0 - 0. De 2e helft gingen we vol
vertrouwen in. Toch scoorde ADO 0 - l, een Àinuut later 0 -
2, 0 - 3 en 0 - 4. Hierop had LENS geen anhvooÍd en
voetba.lde de wedstrijd uit.
(teleuÍstellende ) uitslag : 0 - 4.

David.

Verslag van de E-selektie: door Rodncy van Herp

9..q :1!:-lgc^9]-T11!l-I.-,9 ?, 3"t gpu.oetbald omdat het wcer heel slecht was. Theo had ons op de rÍaining al veneld dar
rYtJ zouden gaan zlveÍnmen als het voelP,4 afgelast zor' "ijn. Met 12. spelers en onze leiders veÍtroliken wij ric[ting zwembaï':$g:f919ï,y:,q!Cgl-1191 z'n,allen van de gliraàn en onderling wero een ueetié eÉit"iiï ii.r i,Ït Hlke;badje, io[
lLT::":l^i.l f lïtlf^IoBp^l: ,:ndo re duwcn, dat tukte bijna. Na het zrvemrncn giigà wij ons omkleaen, er ríeía óp
etkaar gewacht ill de hal en daar kregel wij Íog e€n leuke venassing te horen, dc teiieÈ Ueu:alden het zwemmen.
Namens alle spelers hartelijk bedankt. Hct rvas echt een helc lcuke oéhtend !!!'
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Ter!€h & C'luhgeÈór.w
CEEN PO§TADRES

Spoícomplex r'Bcamp l"
Hengclolaan 600
TÉ1. 070 - 366.13.14

lcvenl DosaldrGs

P,F.Grens
R.Bcnlasselar.n 49
2562 CN Den Haag
Tel. 070 - 363.54.1E

ContdhuÍlè hëhllnr

PoíbaDk 33,67,1I ,

R-abobarlk 129.924 229

Strmen]Íellln! h.s(uur

R.Vrrg.Er
F.GrcrLs
P.i.d.Steen
Z.Giihgor
F. tancel
Lv.Rijn
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Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LXNS

7le jaargang, nummer 18

2 àpril 1998

opgericht
18 december 1920

BnrnnvoETBAL

DHLl.LENSl
Op zondag 5 april een uitwedstriid voor LENS l.
DHL is de tegenstatrdeÍ aan de BrasseÍskade in
Delft Wc verwachten veel LENSers om 14.00 uur
om.LENS I te íe nen in deze toch wel moeilijke
periode. LENS I zal nu echt punten moeten gaan
pakken .om boven de gevaarlijlie tlegradatieple[ken
tg eindigen._Het laaÉte teó (nÍ.-11) degÍadeert
direct naar de vierde klassc. Hei vooitaadíe team
(nr.lO) gaat met de lwee klasscperiodekampioenen
uit de vieÍdc klasse C en D speleir om I plaats in de
derdc ldasse. De winnaaÍ hieivan speelt dan volgend
seizoen in de derde klasse. De nrirnmcr 2 hieían
gaat weer een reeks sDelen met de anderc nummers
2 (4 in totaal) om i plaats in de derde klasse_
V-oorlopig eeÍst maar eèns de [ormale kompcÍde
aftverken. Wij wenscn de spelers en de begeÈidcrs
daarbij heel veel succes toe I ! !

SEKO: SeniorEn{fd. (zond.s / a,!)

W.J-N,l.Hcijnen tÉ!. 070 - 346.10.88

S.nlorcn irlcrdar. I

J.C.Han t t. o7o -367.96,t7

JUKO: Jeugdafdctinr

P,J,M.v.d.SÍcEn lt|.070-,140.06.03

de Ctuh var 100

H. HoppcnbÍouwcÍs Ll. 070 - 325.07.89

AKNO: Agcommodetlccorvmater.

Z.Con8or tcl. 070 - 390.03,33

Sponsorzskcn

R.v.d,Hock tel, 0lt2 - 52.13.J3
H.Kooyenga lcl.070 - 397,72,94

Coördinnlor lcchnlsche rÀk!n

Lv,Rijn tel. 070 - 3s6.15.81

EARKO: Barcor ílssle

H.len B6ge tcl. o70 -366.21.64

EKO: Evcncm€ntcncommbslc

D,vRijthoven lel- 070 - 361.52.08

Tr ncrs:

téI. 070 - 366,t3.44
tcl- 070 - 363.54.18
irl. 070 - /í40.06,03
tel. 070 - 390.03.33
bl. 0t0 - 52t.39.80
lel. 0?0 - 356.15.81

KONTRIBUTIEBETALINGEN

Zondar i
P.v.Oostcn
Zondng :

Lv.Rijn
7,atc,dÀg I

Àde Ket

tcl.. 015 - 310.78.46

te1..070.356.15,81

r.1.079 -316.49.94

De kompetities lop€n naaÍ het
eind dus zou hct normaal zijn als
nu al het kontributiegeld binnen
zou zijn op girb 336711 t.n.v..
penningme€ster LENS te Zoeter:
meer. Helaas is dit niet het gwal.
Wij verzoeken al onze leden om"
ou zo snel mogeLijk de kontribu-
tie te voldoen.

iltI.c.prl{.ONECTMAIL

- COMPUTERCENTFUM

. FALFILNEHT

- Fofar(oPtÉ gÉnwcE

kopieën a u"n"rG canl'
oot ln seo enkele l(leuÍ mogelijkl
('min. eaÍ1tal í0O 6tuk., 6xcl. btw)

Fotokopi6 in kleur, dlgltale kwalíteltlt

AL 26 JAAR EEN BEGRÍP IN DEN HAAG

KBrketuinenweg 6 2514 CW Den Haag
Tel.: 070 359 07 07 Fax: 070 329 5'l 08

De lomende pcriode worden er regel-
matig_ bekerwedstrijden vastgeíeld -op
LENS voor LENS I (2x),Al(?),8l,Cl en
DL Dit vrdagt weer extra insÈànning van
onirc medewerkers achter de bar, maar
vooral van onze wedstriidsecretrrissen
om e.e.a. $eeds goed o1i elkaar af tc
stemmen. Soms zijn veld I en 2 bezet
voor deze wedstrijden. Veld 3 rcserveren
wij zoveel mogelíjk voor de trainingen.
of dir altijd hiÍct is echter nog maai de
vraag. Gelukkig hebben wij echter de
trainingsstÍook nog tot ooze beschikking.
Zeker zal het vooÍkomen dat er een
gebrek is aan kleedlokalen. Wij vragen de
leiders cn trainers om rekening te houden
met elkaaÍ, Kijk íe€ds even hoeveel
wedstrijden er zijn. Is dit er slechts I laat
dan kleedlokaal I en 3 wij. Zijn dit eÍ 2
dan zijn ook lokaal 2 en 4 nodig voor de
rvedstrijden. De overige klecdlokalen zijn
dan over voor de EainingsgÍocpen. Mèt
een beetje goede wil en wat extm opletten
komen we hier best uiL Wij wensen de
LENstearns veel succes toe in de beker-
wedstrijden.

De supporteB zulletr goed op moclcn
lel.ten omdat cr wekelijk gespe€ld wordt
volgens een knock-outs]steem. Slcchts de
winnaar speelt dc volgende week weer.

R.dxldie

W.J.v.d.Gccí srma 06 - 597.00.082
M.v.Oorl
H. v.d.SíÍrar

I

SLUITINGSTIJD WUZIGINGEN
KOPU:

1 Van de Redaktie
1

Lcver uw kopii in voór zonrhg 12 APRIL
I Re&ctiebÍiÈvsnbus itl ha club8ebouw ofbij

W.J.v.(GeesL Wirkclgld. 92, 2543 BS Den Hlag
E.Íhail : willcmgv@globalxs,Íl (ítrx lmb pcr kc{r)
FÀx : 070 - 367-05.22 (van maandag ím wijdag)

WannrrDoucnps
Afgelopen week heeft Ziya
Gungor een vruchtbaar
onderhoud gehad met de lev-
cmncier van de Cv-ketels op
LENS.,DiI natuurlijk n.a.v. de vele torcchte klachten over de koude douches op LENS.
De reden van dezB koude douches w_as heel simpel maar ook wcl heel eig triesl
Onda-nks veelvuldig geklaag van onzc kaat en het meerdere malen lugskomen-van de
leverancier bleken de tijdsklokkcn_ nog steeds niet gocd afgeíeld Íe srair. Om gck van
te rvorden !!! Nu is àls het goed is alle leed geleden en heeft iedereen stèds een
hccrlijke.warme_ douche. Mocht het toch nog nièt helcmaal goed zljn blijf dan a.u.b.

"deLENSREVUE" I

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

Maandag 13 APRIL 18:00 uur.



Uitstaggn;S gniof e. q vel.fl t zaal
' Zaal2D màart t/m 27 maart-LENS3 - OSCI

LENS 2 Exact 2
LENS 3 - SEV3

Zonda,g 28 maart 1998

PGS I . LENS I

2-5

t-4

ZondagZ2 maart ím 29 maart
LENS I REMO I
Quick 7 - LENS 4
de Jagers 4 - LENS 5
Oranje blauw 6 - LENS 6
LENS I - Cheveningen I
LENS 2 - DHL2
LENS 4 RKAW6
Quintus l0 - LENS 5
LENS 6 - ., TIBSIO

i-,
4-4
l -4
3-l
2-3
2-l
4-0
I -8
2 -8

vÍ

9-0

,

Klaverjassen :

Morgen, vrijdag 3 april Ilaverjassen en jokeren,' aanvang 20:00 uur.

Senio ren ZONI) G ,fu,ë,

L Wedstrij dp rogra mma S g ni oren Z o ntdag
ZONDAG 5 APRIL 1998 '

14.00 uur DHL I '

12.30 uur Westlanöa 3 -
10.30 uur LENS 4
I 1.00 uur ODB 6
12.00 uur RAVA 6

DINSDAG 7 APRIL T998

le ronde Haagsche Courant Cup
18.30 uur LENS zo I

.Tussen ronde is op 14 april a.s.

WOENSDAG 8 APRIL 1998

Bckcr 1/16 finale!!

19.30 uur , LENS 6

MAANDAG 13 APRIL 1998 (2e Paasrlag)

14.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

BMT zo I vt

. 's-Gravenzande w 9 64783 Y2 NN

Rij
SO

swijk 4
A6

LENS I
LENS 2 ,

Cromvliet 3
LENS 5
LENS 6

43010
34936
38234
52229
41094

VI

015-2t3t572
0174422052
3236952

A.Ratsma
H.H.Hol&amp
C.Boom
NN
NN

LENS I
LENS 2
LENS 4
LENS 5
LENS 6

w.
6458r
4 t052

NN
NN
NN

2
3
2Quintus 7

Training niet geselecteerden: Elke donderdag: Aanyang 20.45 uur
Ligging van de tcrrcinen:

DHL : Brasserskade, Delfl
Wesdandia : De Hoge Bomen, Zuidweg 2, Naaldwijk
ODB : Albardastaat
RAVA 'i. : A.Koíekaasplantsoen '

Bij algehclc aÍkcuring:
12.30 uur ExcelsioÍ'2o I - LENS 1
10.30 uur '.. 

Excelsior'2O 2 - LENS 2
(in principc op kunstgras)

tel.
tel.
tel.
tel.

"de LENSREVUE" 2
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CONTACTPERSONEN
Wedstrijddag:

a

W.J,M. Eeijnen
B.Vierling

tel.:
lel.:
sema

070- 346 10 88
06-55 1351 60
06-59588954

AFBELLEN
LENS 4 :
LENS 5 :
LENS 6 :

E,Eoppenbrouwers
E.Gcdek
J.Muos

tcl.: (070) 325 07 89
tel.: (070) 3625335
tel.: (070) 397 54 59

Club van Honderd

Gegroet

Henk Hoppenbroutvers ,

07 0-32507 89 voor V-Viramiucn

P.S. Hans, in het oosten slikken ze de ,n, in ?

V-vitaminen. Nooit va-n eehoord- nou ik kanje vcrzekeren het is heerlijk. van hct clubgeld ben ik evenlekker naar de canarisch; Elandcl geweesr. jc *o.t r.nstoiiË ià.'Èïài nrnis. ;Lïïrï;ïëlöc;Ë'.
Beetje gekeken of zc daar nog wat ko-nden geËruiken vói 

".n 
groen; g.asmat. Rond I aoril schiincn crmeer grappen en sroflen te ziin. oke, ik -bcn een {aai9 tetaai maar:trcï iràii-i,ii,r..'Ë'ij ;.*öjíË;Honderd gaan we serieus kijken wat ei_met t ct ingeicËde geld kuiËn aoen. Het rnotto hoc mcer lerdIroe beter we kunnen bestedén. Doe roch sewoon ,í.c.ïircïraaiïa" à"-ïii .à;à,"'Ë.ïï.ïà&ïàïkampiocn in de hocveelheidtluii;a; rínd;àiil;'i-'

DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 16 APRII., ,,

Senioren ZATF.RDAG,'h,{,

Wedstrijdprogramma
ZATERDAG 4 APRIL 1998

14.30 uur LENS I
DINSDAG 7 APRIL 1998

18.30 uur ' LENS zà I
ZATERDAG 11 APRIL 1998

14.00 uur ' SEP I

Verburch I 20020

RVC za I

LENS I vr

V2 M.J.Mooiman

YZ ._ Zie ook zondagseniorcn

W RZAM E L TI J D E N II.ED S TRI"TDEN Thuis

uir
: 1 uur voor aaflvang

: 11/2 uur voor aanvang
FBELLEN

-. Traincr

b.c.g.

, J.Eam
BIJ AFKEURING: IIERZAÀIELEN 13.00 UUR Op LENS.

tcl.

tcl.

rcl.

: (079) 316 49 94

: 06 - 5lI 96 88r

: (070) 367 9ó 87

It SUDMEIJER ZONWERING
ffus6sonlaan tS DEN IIAAG tel.: 362 U2 n

"de LENSREVLTE" 3
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JUKO van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider ,\ B en C jeugd: .

Paul van den Steen, ChopÍrstraat 103, 255I SV Den HaaB, t.t. 1ozOl +,tO oO o:

Hoofdleider D-jeugd:Hans van Rijthoven Hoofdlcider F-jeugd
. telefoon (070) 361 52 08

Hoofdleider E-jeugd Leo Straub
telefoon (070) 36'1 0l 2l

Ruud var Herp
telefoon (070) 367 98 58
b,g.g. 06 53 48 40 50

AÍbellen voor de wedstrijden:

Aíbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd o[ niet ?

zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en

19.00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider. In uiterste nood op de dag van de

rvedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur
en doordeweeks *30 minuten en niet eerder voor verzameltijd) i ,.

+ 45 minuten voor aanvang var de training, alleen op LENS, tel. (070) 366 t3 14

bel in eerste irstantie de hoofdleider op!!
bcl (ALLEEN OP ZATERDAG) na 0E,15 uur de LENS-aÍkeuringslijn (070) 367 05 22

WEDSTRIJDPROGRAMMA
({tijds} $ijzigingen voorb.houden)

tegenstander uit/thuis veld,/terreinclftal

AI

BI

datum

04 apr
07 apr
ll apr
12 apÍ
04 apÍ
1I apr
12 apr
15 apr
04 apr
ll apr
04 apr
ll apr
04 apr
13 apr
04 apr
08 apr
ll apr
04 apr
ll apr
13 apr
04 apr
04 apr
13 apr
04 apr
08 apr
04 apr
06 apr
08 apr
09 apr
l0 apr
16 apr
04 apr
08 apr
09 apr
ll apr
04 apr
l0 apr
04 apr
ll apr
04 apr
08 apr
l3 apr

aanvanS

14.45
19.00
t2.45
12.45
I3.00
12.00
12.00
18.45
r t.l5
09.30
14.30
r 3.30
I2.00
12.30
15.00
r9.00
10.00
I1.00
17.30
09.30
09.00
I 1.30
09.30
I2.00
18.30
09.30
18.30
r8.00
18.00
I0.00
I8.00
09.30
18.00
18.00
09.30
09.00
t0.00
09.30 .

09.30
09.30
t 8.00
10.00

J.v.BccÍsstraat.
Vredenburchrveg
(zie kopy)
(zie kopy)
vr
(zie kopy)
(zie kopy)
Nootdorpvt
(zie kopy)
V3

sam.k LENS

13.00(auto)
17.45(auto)+* -
I1.45
I I.4s
12.00
i 1.00
I1.00
l?.15(auto)**
10.3 0
08.45(GDS)
14.00 ..
12.30(auto)
I I.3O
I1.3o(auto)
13.30(auto)*
I7.30(auto)*+
08.15(auto)
09.45
16.15
08.r5

Laakkwaflier Al uit
Vredenburch Al uit
LENstoernooi , thuis
LENStoernooi ' ., thuis
Tonegido Bl thuis
LENstoernooi druis
LENstoernooi thuis
RKDEO BI uit
Quick Stcps Bl lhuis
GDStoernooi uit
RAVA Bl thuis
Oranjepleintoemooi uit (zie kopy)
GDA 83 thuis
Cromvliettoernooi uit
Scbipluiden BI uit
Gravenzande SV Cl uit
DOSCtoernooi uit
Vios Cl uit
ADO Den llaag Dl uit
ODBtoernooi uit
Loosduinen C3 uit
ODB C2 uit
ODBtoernooi uil
GDS/WP C3 uit
DWO C4 thuis
Laakkwanicr Dl thuis
Die Haghe Dl thuis
Voorrondes 4 legen 4 tocrnooi
Garforth FC Dl thuis
Veírek naar Duitslard (zie kopy)
Unicorn YFC .. thuis
RKAWD2 uit
Voorrondes 4 tegen 4 toernooi
ADO Den Haag uit
ODBtoemooi uit
BMT D2 uit
Loosduincntocnrooi uit
Zoetermeer Dl I thuis
ODBtoemooi uit
DHC E I thuis
Voorrondes 4 tegen 4 tocÍnooi
Leidentoemooi uit

v3
(zie kopy)
Seringenstr/Sch'luiden
Gem.Spoípark
(zie kopy)
Melis Stokelaan

B2

B4

CI

C2

C5

DI

Vooruedstrijd
(zie kopy)
Madesteijn
AlbaÍdastÍaat
(zie kopy) .

Erasmusweg
vlvlvl
(zie kopy)vt

08.00(auto)
10.1s(auto)
08.15(auto)
10.45(auto)
t8.00 *+
08.30
17.45 ,l'*

17.00(auto)
t7. t5 ,t

09,30(auto)
I7.I5 *
08.15(auto)
17.00(auro)
16.45(auto)
0E.I5(auto)
08.15
09.00 (auto)
09.00
08.15(auto)
09.00

'17.oo(auro)
08.30(auto)

auto)
auto)

(
(

C3
C4

D2
VI
Kastelenring/L'danr
(íe kopy)
Zuiderpark
(zie kopy)
Hengclolaan
(zie kopy)
v2
(zie kopy)
v2
(zie kopy)

D3

D4

EI

"deLENSREWE" 4



E.2,

E3

04 apr
08 apr
I0 apr
04 apr
l0 apr
15 apr
04 apr
15 apr
04 apÍ
l0 apr
15 apr
04 apr
[0 apr
15 apr
04 apr
l0 apr
15 apÍ
04 apr
l0 apr
15 apr
04 apr
15 apÍ
04 apr
l0 apr
04 apr
1l apr
15 apr
04 apr
tl apr

09.30r:
18.00 l

10.00
10.45
r,0.00

,
I I .. {

Lvra E3 : ' 
lhuis

V'oonondes 4 tegen 4 to€rnooi
ODBtoernooi ' uit
GDA E2 uit
ODBtoemooi uit
Voetballen op gÍoot veld
VÍedenburch E5
Voetballen op groot veld
HMSH E3
ODBtoernooi
Voctballen op groot veld
Toofan El
Cromvlietto€mooi
Voctballen op groot veld
Tonegido FI
Cromvliettoernooi
Scheveningentoernooi
RVC F2
ODBtoernooi
Schevéningentoemooi
GT.W.IIVAC F3
Scheveningentoernooi
GDA F3
ODBtoernooi
RVC F7
Oranjepleintoernooi'
Scheveningentoernooi
RAS F2
DuindorpSVtoernooi

yz
(zie kopy)

vz
(zie kopy)

Rodelaar/Voorburg
(zie kopy)
(zie kopy)
Sp.park Pr.Irene/Rwk
(zie kopy)
(zie kopy)
Buurtweg/W'naaÍ
(zie kopy)
Y2

09.00
I?.00(auto)
08.45(auto)
09.45(auto)

.08.45(auto)

10.45

12.30
08.45(auto)

12.30
10.30(auro)

08.45(auto)
.10.30(auto)
12.45(auto)
08.45(auto)
08.45(auto)
12.45(auto)
10.00(auro)
12.45(auto)
10.45
08.45(auro)
08.45(auro)
08.45(auto)
12.45(auto)
08.00(auto)
08.30(auto)* = _

v2
(zie kopy)
(zie kopy)
Madesteijn
(zie kopy)

v2E4

E5

I l.15
(zie kopy)
thuis
(zie kopy)
thuis
uit
(zie kopy)
thuis
uit
(zie kopy)
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit

13.00
.10.00

E6

FI

r vricndschappelijkcrvcdstrijd **=(Nl(i)bekerwedstrijd

00
45

3
I

F3

F4

F5

F7

F6

10.00
I1.45
r4.00
10.00
10.00
14.00
11.t5
14.00
I l.15
10.00
10.00
I0.00
14.00
09.00
09.30

(zie kopy)
Sp.park Pr.Irene,/Rwk
(zie kopy)
(zie kopy)
Albardast-raaÍ
(zie kopy)

BIJZONDERHEDEN:
- aanrvczig nuncns de jeugdkommissie op:

o zatc.dag 4 april ochtend: R.v Herp, P.v.d.Steen en L.StÍaub

middag : S.OtteÍspoor cn B,Vierling

o tÀleÍdag lI april D.v.Rijthoven, P.v.d.Steen en B.Vierling 
I

o zondag 12 april D.v.Rijthoven, P.v.d,Steen en B.Vierling

- vragervopmerking,en ??? Bel dan's-avonds na 19.00 uur naar de hoofdleider !!!

IS DE KONTRIBUTIE AL BETAALD ??? NEE, DAN ZATERDAG DOEN OP LENS S.V.P !!

- lees onderstaande kopy eens goed door ! l!

.. DE VOLGENDE LENSREVUE VERSCHIJNT PAS OP DONDERDAG 16 APRIL ''

Te Koop
LENS Jubileum boeken

NU voor Fl. 15,= pistk

Er is nog een beperkt aantal

OP: OP

Informatie bij Inge v.d.Berg

zonder: J.Taal
zonder: M.Borst Oeterschap)
zonder: R.Duyndam (alleen 4/4)
mcl. : T.lnan
zonder: A.Prahladsinglt
zonder: U.Terzi (afgwoerd als lid) en
T.Inan,(zie I-ENS E3)
met :S.Sahin
zonder: S.Siihin (zie LENS E5)
rnet : A.el Arkoubi en K.Veldkamp
zonder: S,Abdalla (alleen 4i4)
met : R.Reddam
zonder: R.Reddam (zie LENS F4)

!:!! OP WOENSDAGMIDDAG T5 APRIL IS ER GEEN TRAINING VOOR E3 TÀT F6 !:!!

Opstcllingen aIs bekend met uifzondering van:

o LENS C3
o LENS C5
o LENS D4
o LENS E3
o LENS E4
o LENS E5

o LENS E6

o LENS F4

o LENS F6

"de LENSREVIIE" 5
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AFGEKEURD OF NIET
Eij twijfelachrig weer dietrcn spelers na 0t:15 uur de LENS aíkeuringslijn 070-367 05 22 te belletr.

Moet je voor 08:15 uur verzamelen dan heeft belleu geetr zin omdrl we dan nog Diets veteo.

Kom dan gewoon uaer LENS toe.

Spelers die na 09:00 uur moeten yenamelen kunneo ook de TV aanzettcn cn afstemmen op INFOÏEUIS.

Via telerekst pa$no 603 lalen ze dlar vanaf 08:45 uur de afkeuringeo zien.

DE LENS JEUGD VALT ONDER: CÀTEGORIE 3:,............LENS Al T/llt F6

LENS Al T/M F6 Ochalve Cl) vnllen onder.het dislrict West 3

. LENS Cl valt otrder dislrict west 4.

Zijn er individuete alkeuringeo dan Íordt hel thuisspeleode.elftal gcnoeod op bladzijdc 603.

In dit geval gelda dit alleen voor LENS Al T/M C5. De aodcre spcters (Dl U6 F6) moetcn dan bellen m€t de LENS

AFKEURINGSLIJN. Er is trog eeo mogclijkieid en dat is yie de slkeudtrgsujn vin dc KNVB district West 3' t'w.:
0900-900 E000. 

:

!T SPEEL JE LAAT....,..,BEL DAN OOK LAI\T !:

SCHADTIIVPROGRAMMA
!!!!!lll! ALLEEN vooi 4 ApRrL !!!!!!!!!

Bij atgehele aÍkeuring van het kompetitieprogÍamma op 4 april werken wij onderstaand schadurvprogramma af: 
.

14.10 uur RKSVM A1 - LENS Al SportpaÍk Polanen
13,00 uur RKSMvÍ Bl - LENS Bl Sportpark Polanen
12.00 uur LENS 82,83 cn 84 voetballen op het strand
11,30 uur RKSVM Cl - LENS Cl Sponpark Polanen
12.00 uur I,ENS C2,C3,C4 cn C5 voerballcn op het strard
10.00 uur RKS\M Dl - LENS Dl Sportpark Polanen
12.00 uur LENS D2,D3 cn D4 voetballen op het srand
10.00 uur RKSMT4 Et - LENS EI Sportpzuk Polanen
10.30 uur LENS E2.E3,E4,E5 en E6 voetballen op het slrand
10.00 uur RKSVM Fl - LENS Ft Spoípark Polanen
10.30 uur LENS F2,F3,F4,F5 en F6 voetballen op het strànd

13.00 uuÍ (auto)
11.30 uur (auto)
I1.30 uur (auto)
10.00 uuÍ (auto)
I1.30 uur (auto)
09.00 uur (auto)
11.30 uur (auto)
09.00 uuÍ (auto)

10.00 uur (aulo)
09.00 uuI (auto)
10.00 uur (auto)

VooÍ het voetballen op het strand Beldl altijd: ncem naastjc normale LENs-kleding ook een exlÍa shirt mee en naastjc
sportscllocnen ook voetbalschoenen (wie \yeet regelen rve alsnog ergens een wedstrijd) en zeer beslist ook een trainingspak. We
rekenen op alle spelers en leiders en rntuurlijk ook op ouders met vcrvoer want anders komen we echt niet op het stmnd. We
blijven ruim een uur op het stmnd.

.. 'IOERNOOIEN AFGEKEURD OF NIET ?? (voor l0 t/m 13 april)
Voor dc vraag of de tocmooien doorgaan of nict kan bij tlvijfelachtig rveer alleen gebeld worden naar de LENSaÍkeuringslijn
3670522. \s het toemooi afgekeurd dan is er ook gcen schaduwprogra[una en mogen de spelers thuis-blijven.

TOERNOOIEN
Vanaf septernber/oktober zijn de meeste verenigingen bezig om hum toernooien te organiscrcn. Dit is een hele klus en alsje dan klaar
der*t te zijn komen de eerste veÍenigingen zich al melden met dc mcdcdelinB dat ze toch niet komen. Weer aar de slag maar het
vindcn van deelnemers rvordt dan echt stccds lastiger, Ook bij LENS gaat dit natuuÍlijk zo. Zelfs de afgelopcn rveck kregen wij nog
een aÍbeller door. Toch is het ook ons weer gelukt om onze tocrnooien vol te krijgen. De toernooiboekjes zien er weer vooírefrelijk
uit: met dank arn Albert Millcnburg en natuurlijk weeÍ:

Traditionedi beginnen'we op Pasen met c.en int€rnationaal Al en BI toemooi. De tcgenstanders komen niet alleen uit Nederland
rnaar ook uit Denemarken en Engeland. Daama komen de andere teams allemaal aan de beurt waarbij Cl en Dl de scric sluitcn rnet
een internationaal loemooi op 23 en 24 mei. Veel tijd en energie heeft e.e.a. gekost en dan hoop je natuurlijk op goedc, spoíicvc
toernooien met leuk voetba.l, veel toeschouwers en mooi rveer. Dit laatste heb je niet in de hand maar gocd en sportief voetbal daar
kunnen dc spelers en begeleiders voor zorger. Doe dit dan ook en natuurlijk zijn wij ook als leam bij de prijsuiEeiking aanwezig
ongeacht hel resultaat op het toernooi. Op deze manier laten jullic zien dat jullie alle inspanningen van de toernooi-kommissies
waarderen. Spelers, leiders cn ook ouders heel veel plezier tijdens de toemooien l!!

"de LENSRE\IIJE" 6



'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 16 APRIL ''

LENS Al - spe€lt op ll en 12 april het LENStoernooi. Het piogrdnma is:
- lll4 12.45 uur LENS Al - FC Zoetermeer Al

14.15 uur Djurs MKV At - LENS Al

D

15.45 uur LENS Al
- 1214 12.45 uur LENS Al

14.15 uu.r Quintus Al
15.00 uur prijsuitreiking

- speelt op ll en 12 april het LENStoernooi.
- ll/4 12.00 uur LENS Bl

13.30 uur Aalborg Bl
15.00 uur LENS Bl

- l2l4 12.00 uur LENS BI

uur

- Feuenoord A3
- Kolding BK Al
- LENS AI

Het programma is:
- FC Zoetermeer B t
- LENS BI
- Paddock FC Bl
- RodovÍe Bl

LENS BI

LENS 82

LENS 83

LENS I]4

I,ENS CI
Einde
LENS C2

LENS C3
LENS C4

' 13.30 uur Mill United Bl - LENS Bl
15.00 uur prijsuitreiking

- speelt op 1l april het GDS tocrnooi op de EÍasmusweg tegen: ODB, RAVA, GDS/WP en Sawston FC. Einde
toernooi: 12.30 uuÍ.

- speclt op I I april hct Oranjeplein toemooi in het Zuiderpark tegen:
Oranjeplein, KËnenburg, Loosduinen en GDA. Einde toemooi: 17.00 uuÍ

- speelt op 13 april het Cromvliet toemooi op de Rederijkcrstraat tegen: Cromvliet, BMT, Celeritas en Quick. Einde
toernooi: 16.00 uur.

- speelt op I I april het DOSC toemooi in Den Dolder tegen: Z€ist, Paddock FC uit Engcland, Brcc uit Belgie.
toernooi: 14.00 uur.

- speelt op 13 april het ODB toernooi op de AlbaÍdastraat tegen: ODB, Duindorp SV, DSO en Valley Green FC. '

Einde toernooi: 15.00 uur.
- zou bij Scheveningen een loernooi spelen maar hclaas gaat dit niet door. Te weinig tegenstanders !l
- speelt op 13 april het ODB toernooi op de Albardastraat tegen: ODB, Loosduinen, DSO en Bottisham Boys. Einde

toernooi: 15.00 uur.
- zou bij Schcveningen een toemooi spelen maar helaas gaat dit nieL door. Te lyeinig legenstanders !l
- veírekl. op Goede Vrijdag l0 april naar een schitteÍend tocmooi in Duitslald. De iegenstarders zijn: Fortuna

Dusseldoif, VFL Bochurn-, Bayèr Leverkusen, FC Frauenfeld en Bergfried Leverkrse-n. In pou.le 2sielen: FC Kolnl'Karlsruher SC, Schalke 04. Bayer Dormagen, BergGladbach en Duno. Op maandag 13 april rveer lerug op LENS
Succes !!

- speelt op ll april het ODB toemooi op de AlbaÍdastraat tegen: ODB, DSO, Zoctenneer cn Moodies FC, Einde "tocnlooi: 15.00 uur.
- sp€elt op l0 april het Loosduinen toernooi op Madeseijn tcgcn: BMT, OSC en Loosduinen.

- B'J.1ï;ïlÏïaii:iör% toernooi op de Arbardasrraar. rcgcn: oDB, DSo. zoelcrmeer en upron FC. Einde
toernooi: 15.00 uur.

- speelt op 13 april het Leidcn tocmooi op de Smaragdlaan tegen: RCL, Florean! Docos, Kahvijk en KBV. Er zijn
nog drie poules- en de vicr poulewinnaars spelen nog een halve finale- en een fina.lewcdstrijd,
Einde loernooi: 13.45 of 15.15 uur.

- speett op I0 april het ODB toemooi op de Albardasfaat tegen: ODB, DSO, Duindorp SV en Koudekerk. Einde
toernooi: 14.00 uur.

- z-ou bij Oranjeplein een toernooi spelen maar door een foutje vergaten zij ons in le delen ondanks een schriftelijke
bevestiging.

- speelt op l0 april het ODB tocrnooi op de AlbaÍdasLraat tcgen: ODB. DSO, OSC en Nootdorp. Einde toeÍnooi:
l4:00 uur

- speelt op I0 april het Cromvliet toernooi op dc RedcrijkerstÍaat . tegcn: Cromvlicl., HDV en Oranje Blaurv. Eindc
toemooi: 13.30 uur.

ril het Scheveningenloernooi op de Houtrustweg tegen: Scheveningen, Duindorp SV en VCS. Einde

LENS C5
LENS D I

LE

LE

LENS D2

LENS E2

r-eNs er

I,ENS E4

LENS E5

LENS F5
Einde

NS D3

NS D4

S EILEN

SF4LEN

LEN§

- speelt op I0 april het ODB to€mooi op de Albardastraat tegen: ODB, DSO, Duindorp SV en Koudekcrk. Eindc
loernooi: t4.00 uuÍ,

E6

tF

NSLE

F2

F

LENS

LENS
:

LENS

ril als E-7-tal het Cromvlic ttoemooi op de Redcrijkerstraat tegen: RAS,Cromvliet en S\f35. Eindc
uuÍ.

- speelt op
toemooi:

- speelr op
toemooi:

l0 ap
13.30
15 ap
17.30

- speelt op l0 april het ODB toemooi aan de AlbaÍdastraat regen: ODB, DSO, OSC en Duindorp SV. Einde
toernooi: 14.00 uur.

- speelt op 15 april het Scheveningen toernooi op de Houtruíweg tegcn: Scheveningen, S\I35 en VCS. Einde
. toernooi: 17.30 uur.
- speelt op 15 april het Schevenirgen toernooi op de Houtrustlveg tegen: ScheveÍingen, Graaf WIVAC en VCS.

Einde toernooi: 17.30 uur.
- speell op l0 april het ODB toernooi op de Albardastraat tegen: ODB, DSO, Nootdorp cn Duindorp SV. Eindc

toemooi: 14.00 uur.
- speelt op II april het Oranjeplein toernooi in het Zuiderpark tegen: Oranjeplein, Kranenburg, HMSH en HBS,

tocmooi: 12.30 uur.
- speelt op 15 april hct Scheveningcn toernooi op de Houtrustweg tegen: Schcveningen, Graaf WIIVAC en Duindorp

SV. Einde toernooi: 17.30 uur.
- speelt op I I april het Duindorp SV toernooi op dc Spoftlaan ho'ek Mezenplein tegen: Duindorp SV (2x), Quick,

DIJNO cn Craaf WIIVAC,Eirtde toernooi: 12.45 uur.
| ' "deLENSREvuE'7
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Vrnn IEGEN VmnrorRNooqN BIJ HFS ADO unN.Haac;
Slcchts I aametdirrg uit de lagere tearns. Te weinig om in te schrijven ?? Gelukkig willen de spelers van Dl, D2, Et en E2 uel
altijdvoerballen. We schrcven daaÍom in met vijf D-5-tallen cn met drie E-S-tallen. De teams zijn al samcngcstcld cn in wclk tcam je
speclt hoorje via de leiders. We spelen in het originele LENStenue op het veld van IIFC ADO Den Haag. Niemand bemoeit zich me
het voetballen, Gcen leidcrs en geen ouders !! Er zijn wel een paar begeleiders van de Ki.[VE] aanwezig om bij grote onenigheid in te
grijpcn. Dc spelcrs moetcn het in eerste instantie allemaal zelf uilzoeken. Gaame ieders medewerking ook al begrijpen rrye dat dit
soms heel moeilijk is. De indeling is alwolgt:

- Team D l: ODB, The Winncrs en t Soepjc
- Tcam D2: ODB, Cromvliet en de De Blauwwitters
- Team D3: ODB. TAC'90 cn Golden Glory
- Tcam D4: Krarcnburg, TAC'90 en The Succtboys
- rèàiiibsl bDti;È;,ié"È;É 

'i' 
n,ó si'ài,jt'Ë's :

- Tcam El: ODB, Kranenburg, TAC'90 en Juvenas
- Team E2: ODB, ONS en RVC
- Tcam E3: ODB, ONS, Juventas en IIFC ADO Den Haag

Zoals jullie zicn zun cr naast club(cans ook straatteams geformcird. De wedstrijdcn durcn I x 15 minuten cn hct toemooi is om
20.00 uur afgeloper.
Bij de E-poules gaan de nummers I en 2 over naar dc halve fnale op woensdag 22 april bij SV Voorburg en bij de D-poules gaan
slechls de Einnaars door. Maak er iets leuls r,'an en heel veel succes !!! Enkele Íegeltjes zijn:

- van clke positie mag jc scoren .

- er is geeri buitenspeÍ 
-

- uitbal via een intrap (niet direct op doel) nemen
- na doelpunt vanaf achtcrlijn rvccr bcgimen
- een vrije trap mag niet direct op docl geschoten worden
- kecpen is niet locgestaan. Wordt een bal mct de hand uit het doel geslagen dan een strafschop vanaf 15 meter
- konstant wisselen mag

E-*"osspns voETBALLEN op cRoor yELD BEKERVOETBAL
Op rvoensdag 15 april voetballen we we€r op een gÍoot veld met een
aaxtal E-klassers. Dit keer spelen we bij HMSH aan de Vrcdcrust-
laín om I8.00 uur. We ven+,achten ondeÍstaandc spcleÍs om 17.00
qur op I,ENS: M.Ahlik, S.Ainoel, B.Batisla, J.Bouzhriba, W.Brit-
tÍn. R.v.d.Broek, D.v.Gils, S.v.d.Krulc, A.Loilargosain, O.Lopes,
N.Oukbih, L.Sahin, S.Sahin en L.Straub.

Het spree€kL voor zich dat je even aíbelt bij de hodfdleider
(3670121) als je op dcze dag nict kïnt voetballen.

De komende periode rvorden er regelmatig bekenvedstrijdr
vastgesteld op LENS voor LENS I (2x),At(?),Bl,Cl en D1- I
vraagl wcer exlra inspanning van onze medewerkers achlcr,
bar, maar vooral van onzc wcdstrijdsecÍelarissen om e.c.a. stcc
goed op clkaar af le stemmen. Soms zijn veld I en 2 bezet vo
dczc wcdstrijden. Veld 3 reserveren wij zoveel mogelijk voor,
trainingen. Of dit a.liljd lu-kt is echter nog maar de rraa
Cclukkig hebben rvij echter de trainingsstrook nog tot on
beschikking. Zeker zal het voorkomcn dat er cen gebrek is ar

kleedlokalen. Wij vragen de leiders en traincrs om rekening
houden met elkaar. Kijk steeds even hoevccl wedsrijden er zij
Is dit er slechts I laat dan ldccdlokaal I cn 3 wij. Zijn diter 2 dt
zUn ook lokaal 2 en 4 nodig voor de wedstrijdcn. Dc overi,
kleedlokalen zijn dan ovcr voor dc trainingsgroep€n. Mel q
bectje goede wil cn waL cxtra oplettcn komen we hier best uit. \l
rvensen de LENStcams vecl succcs ioe in de bekerwedstrijden. I
supporters zullen goed op moeten letten omdat er wekeliji
gespccld wordt volgens een knock-outsysteem. Dc winnaar spcr
de volgende week weer.

TRAINERS NIETIWE SEIZOEN
(1998/1eee)

We hebbcn weer een stap gezet naar een volta.llig traincrsplaatje
voor het scizocn 199811999. Leo Meeuwisse wordt komend scizoen,
net als dit seizoen, lveer lrainer van LENS 82. Dat zit dus wol Nccr
goed. Nu snel veÍder met het inwllen van dc rest. Mecr nieuws

PNrunr,ryBoKAAL
Op vrijdag 17 april organiseeí dc KNVB bij GDA de voorrondes van de
penalty-bokaal yoor B,C,D- en E-klassers. Natuurlijk doet LENS ook mee en op
maandag 23 maaí \verden de finales bp LENS gehouden. De keepers Hals van
Rijthoven en Rob Driessen konden er tegenaan want de LENSjeugd schoot met
scherp. Slechts de numrners I en 2 per leeftijdsklasse mogcn door naar de finalc
en dat zUn:

- B-klasse: Vincent v.d.Geest - D-klasse: Riclry ten BeÍge
Jerry Luyten Jordi de Graaff

- C-klasse: Klnlid Faloun - E-klasse: MaÍk Dricsscn
Philip Pelissier Ferdi Sonmez

Bij de E-klassc hebben wij ook een rneisjc spelen: Willekc Britlijn. Zij mag ook
door naar de voorronde var ons district op l7 april bU GDA. Natuurlijk schiet
iedereen in let offrciele LENStenue. Neem ook een rainingspak mee. Nu maar
goed oefenen de komende weken en wordt goede maatjes mct Danicl Lorsheijd
en Amold Oostcrvcer. Zij zijn namelÍk o.a. ook de kecpcrs bij GDA. Ook bij
KF-C'7I, DSO en r.v Leiden worden er op 17 april penalties geschoten door
andcre verenigingen. In totaal gaan de beste 16 schutters (4 per komplex ??) van
elke lecftijdsklasse door naar de finale op 23 mei bij DSO. Mcer nieurÍs volgt en
rvij wensen de LDNsschuttcrs hcel veel succes toe !!!

Brr*.r*rrr,
Soms vergetcn wc in deze rubriek *eleens ee
spelcr of leider te noemen. Dit is niet neqies lnaa
hcus echt rvaar geen boze opzet. Iedereen die rve tr
nu toe vergeten zijn: onze excuses hicrvoor I

fucardo Kipp, keeper van LENS C3, is eve
uitgeschakeld met uitgeÍekte enkelbandcn. Miclmc
Borst van LENS C5 bÍak aterdas voor de rvedstrii
zijn sleutelbecn en is hier voorlipig wel zoet mei
LENS C5 heeft toch pech rvant lvÍanin Boutier he€l
nog steeds problemcn mct zijn hand en Ivtichael te
Linden ondervond dat een steen harder is dan zij:
tecn. Allemaal voor ''even" uitgesclnkeld. Sterkt

GEEN TRAINING OP
Op wocnsdagmiddag tS aprit is er gecn tÍaininl
voor LENS 83,84,E5,86,F1,F2,F3, F4,F5 en F(
!!!t!
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Wanneer een jeugdspeler gccn LENSrewe heeft ontvange-n

iiï--nÀ liii "koítakt opiemcn op vrijdagavond met de

trooÍdleider Íussen t8.00-en 1900 uur. WU gcven dan de

l'*lËlt:,:{::lt'1":l.'ïïH;t,Í.i "Ët'fft.",,ËËË,lËt.ffirvel dat de LENSrevue nog maar t x peÍ hvee §€ken-ulu(omt'
Bcrmar hem dus altijd heel goed. Benje hem kwijt bet dan ook

op vrijdagavond naar de hoofdleidcr toe.

GnrcN
LnNsnrvun

ONrvlxcEN ???

SnnuvoETBALDAG
on zaierdae 6 iuni 1998 org,aniscen de KN\iB een SHEllvoetbaldag
i,i;ï;d i.i iàdion van frittem tl in Tilburg' Dit evcnement bestaat

naast voetbal ook uiL ccn graldioos amuscmentsprogramma voor

vooral de jeugdige voetballers. Het programma ls als volgr:

- Finale kamDioenschap van Nederland van de B+n C-junioren

- iffii; iö'pilnsótràfr v* Neacrnnd van schoolvoetbal (ongens en

meisies)
- Ëïiàïíine tarnploenen door spelers van het Nederlands Elflal

- ijitlirïlÀËn ltcà.rlands Etfta.l voor WK in Frankrijk
- Fina.les 4 teEen 4 van het straawoetbal
- be voetUatríuk voor iederecn die dit leuk vindl
- ïóti,l-àïËuïai.tóngsèiii.s met de spelers van het Nedcrlands

Elftal
- Diverse voetbalsoelcn
- iàeË'bezoeter ànwangt exn teuke oranje surprise

Jeusdteams of spelers van LENS in de leeftijd ygn ]q.{m ]7 i*l-$-"
sÀEs aez.e dae willen bijwonen kunnen zich meldcn b! Paui v'd §rcen'

ítatuurliik m&t iedereen wel zelf voor het vervoer naar ncl wlllern

ii"'àAoï in Tilburg zorgen Met de NS is een deal gemaalí dat drt

voor Fl. 27,50 Per Persoon kan
iiiii'. i.Ëi'É*'"rfuïa" ;rk;o gecf dit dan ook meteen door en betaal

Bn»nxxr
Vislundel SIMONIS heefl LENS §eer eens lekker gc-

holnen Harins.tnakreel.bnP' mossclen zult u denken' Mis !!

i',iiii ii.rst àliiraterzakken-i.*aflen richting LENS. van .hun
kant. Dflar zijn rvij hartstikke blij mce en Yanal dezc kant

hanstikke bedarkt.
i
l

LENS F-Jeugdnieuws:
Sedeí 2t-03-1998 heeft LENS er 2 nieurve leidcrs bij,-- -- -- Trainingen E- en F-jeugd:
írrÏËr.rÏ Ë+ ii-órn. Kiroulali leidei giiiordcn, en bij LnuS F6 voo; al ;nie È- en r-jeugotcïen Eetdt nog steeds {qzelfdc ry8els, 

kan

ir'Otrr. V. Oran leidcr geworden. Het jeugdbestuuÍ wenst ie niet komen trainen, bel dan even naaÍ de LEN§-kanu-ne, tccr
à.iad j*.Ëii uËilsriièi 

"nï.er 
vcci pièrici tó met het.leiden àïiàïiiË'iï"rË* ààór Ln tret team waar je speelt. Probeer allemaal op

van de teams- Wii hooen dat de oudcrs en spelers dezc lelders Uid bii-dé trainingen tc zijn.
iïiiÀ- iiË-riiËï ui1 Àuï aktiviteitcn voor LÉNS...voortaan op Ë'i;;'r*;Íi gaan ïe trainörs rond dc taÍel zitten, de-nieuwe.

;ii.il;À;;i;;É ir.oit i1a"n, onderling de_ shities rvassen' f-.,ip-!iàöén woraen dan door ons op. p^apier geformeerd.

àïno.à tuiit r.n'naar rvdt de leiders véíellen. Bij vooÖaat Mecr nie"uwdhierover volgl z.s.m. pcr brief.

àifi uoot r* medewerking.

LENS Fr lreeft er een nieuwe sperer bij, Marco.v.d. nurg. Een berichtje uit de ziekenboeg

hïi.'"xï*ï*i"ï:t::'"ï:tsï"".ïilï*Ï',1fffi'I"i:Í* iÍ,ïHl"ï,.t.,ï*;Hi:í'f[rï*"'i:i|ï,il:iifïËËI:i:iïeei1itcarns. íi"'ïJíà?ii"rrire, Het gaar re ver om eeí ieder persoonlijk te
| - ' : Ë:l"J*"n wanr dan krijg ik ruzie *"t aË .Ëirr,,ti", ÀÀ ïoct' eueí e"n

oaar hiel ieh(s:
I trJt beïstuu"r uoor de muzika.le ondersteuning;
- thc bovs van het 6e voor de vitaminen;
- paU í4. Stcen voor dc vloeibare tros druiv€n'
Viiaer t<an ik u berichten dat over 2 weken ik weer kan revalldeÍcn.en

ri"iiï"il*i.- àii ,eizoen nog mijn rentree te kunnen Ínaken vqll nel

i,ËId*;""ïÈïii"ËiÍ".^'.ri "íi trekkcn (zoals u waarschijnlijk al

semerkt he€ft).
ff#'ïffiàlit bedankt voor de ovcrweldigenrle belangstelling ook

.slagbomen
. getaald parkeren
. ParkeeÍàutomaten
. Garàgedeur bestuíingen
. PL,C. beíturingen

r S€rvice dietut (24 uuí)

. forkeerqrsternenbv

. Toegan g!(ontrole iyttemeí
. video imaging systemen
. [egitimatiepassèn
. lntercom syJtemen
. CCTV 3ystemen
. PÍojedmatlge adviezcn

namens Monique.

Leo Straub-

l:

zinkwei 17, 2f,44 ÉC Den Hàag, Íel. 070'329)252, Fax 070'3671115

..i,É
Braun-actie
15 Maart was het dan zover, de jongcns van alle B-teams kregcll-lun

i#n.È'Hf,',*'t,l;*i2''rti;xlll,:rui';Ësïi*ï"J'#.iË
ffiilË., "Ë; àr"iÉ"tiniiurot)Ï"oere B-speler keeg cenn voetbaltas

en een scheerapDaraat-
öËkdË;ö;tïrrn r uat"n, tlie konden worden gebruikt om in tc

r"hieren]te vcrloten öf, ja bedent maaÍ eens wat'

ï§;Ël;;ï;Ïï ÉËríu"n *t nog 
""n 

extra prijs gewonnen' dal is een

traiiing met Dennis BergkamP.

Jongens veel plezier met jullie prijzen

Redaktie
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Ecn uitslekerd begin van 82. In de le l0 minuten een
voorzet van Roger die op de lat. kop(. LENS wilde
's-Gravezaade een poepi laten ruiken, waarin Nino Ram-
pone het vooÍouw trok dwars door de helc ach(er-hoede
yan 's-Gravezalde, dat erg op buitenspel speelde, aan goÍ
le slaan en cen prima doelpunt maakte. 's-Gravezande
was goed van slag want na 15 minuten rvist de verdedig-
ing niet rvat ze moesten doen en Roger Smees profiteerde
er van en maakte cr 2-0 van. B2 had daama ook niet te
klagen met ballen dic uit dc 2e lijn keihard op het doel
van Sjonic Pronk werden geschoten. Maar met katachtige
zrvecfduiken en keepersgeluk op de lat hield hij zijn doel
schoon. Uit een schitterende combinatie kón Kenan
Gedck 3-0 maken maa-r werd door hvee man van de bal
algezet.De 2e helfl rnet de uitstekende scheidsrechtcr
Ciamonde rvas soms lvat chaotisch, maar LENS hield
goed smnd. Wel scoorde 's-Gravezande 2-1. Een vrije trap
genornen bij het suafschopge-bicd dooÍ Fauzi @ldórado)
Elkadiri maake er 3-l van. Abdoel ging 2x alleen op dé
kceper af maar lcrvam helaas niet tot scoren. Na ecn
t.rgk_bal. yan Said en een ovcÍstapje var Roger scoorde
Abdocl Azal loun en mcakte het 4-1. Proficiat mcl deze
verdiende ovenvinning van een uitsl.ekcnd B2 ellkrl. '

Leo Mc€ulyisse

LENS 82 's-Gravezande SV Bl 4-1

C4 NIEUWS

Jeusdverslasen

LENS Fl-Verburg Fl 4-0

LENS E2 - Quick E3 2-2 .'
Net als in de uitwedstrijd was Quick dc bctcrc ploeg en nam al snel dt
leiding, maar LENS bleef knok-kcn voor dc bal, op karakter begonner
wij de duels te rvinnen en wisten na een paar minuten de ge-lijkmaker
in te schuiven. Een klein foutie in itc verdediging l«eeg grotr
gevolger, Quick schoot de bal Éd achter Niels. Mativoor tl]oïis
LENS uit e€n coÍner dc gelijkmaker te scoren. Scheidsrechter Ben
flool rveer ouder-wets deze malch.

Met een volledig elftal naar Verburch. De tegenstander trad aan mel
zeven spelers, zodat wU steeds een speler buiten het yeld moester
houden. Jongens jullic hebben een beren wedstrijd gespeeld, door me
4-0 te rvinnen ondanks een hele sterke tegenstaniler. Een goer
samenspel val jull.ie allemaal resu.lteerde in deze vier doelpunten
Tom speelde een leuke tweede helft. Pamjang en Erik hebberallóe
Cqgí slan te kepcn cn aljutlie vaders en mocdcrs hebbcn genoten var
jullic. Ovcr twee rveken begint het eemle toernooi bij Ciomvliet. ll
lggp d4t jullie allemaal gezond en fit aanwezig zullen zijn, Jullir
lcidcrs Opa (Steef) en Sjon van Oss.

; Op de burelcn van dc orrvolprezen reda.krie hebben ze
zilten lavanetten met de floppies met als gevolg, dal ecn
door mij 15 jaaÍ Beleden geschreven verslag in de

" 
LENS-Rèr,te vérschön. [k rva-s nog een jonge fod tocn.

' En een sjars ! Maar goed, de moedc-r van 
-alle-w;dstrijden

op 2l-3-1998 tegen Laa.kkrl.articr C4: albellers en- tel-
aatkorners rvarcn er de oorzaa-k van dat het lveer een
chaotische rvedstrijd werd rnet een blamerende uitslag
voor ons:2-9. Kemal. geleend van C2, verzorgde onzè

,. .- doelpuntenprodukric. Pima, jongen. Verdcr coËmcntaar
? Even niet
P.S. Mcnuo, bcdankt voor het vlaggen.
Komen rvc varuelf bij de wedsrrijd van 28-3-1998 uit
tegcn VCS C4. Om de langzarncrhand sleetse redenen wij
ue€r met een fanhsieopstelling. Een pak op onze broek
krcgcn rve met 3-0. Echier, raaimaar riaar, èen gelijkspel
zat er minstens voor ons in. Maar ja, levensgrote kànien
weÍden gemisr. Jammer. Ster bij VCS was Angela. Ecn
lcuk en spontaan meisjc en zeer balvaardig.
PSl. .VooÍtaan icdcrcen op de training. Zo nict, dan loop
je de kans je plaaGie te vcrliezen.
PS2. Aardig wat ouders van C4 aanwezig (naar onze
bcgnppen). Cezellig.

Guus van Oon Sr.

LENS E2 - HBS E3 2-0 idoor: RuudvanHerp)
LENS begon ecn beetje slap aan de rvedstrijd, een aantal
speJers rvaren volgens mij nog niet helemaal wakker.
Toch nam LENS al snel een l-0 voorsprong, daarna nam
IIBS het initiatief over, de verde-digers hadden hun
handen vol, dooÍ het middcn-veld werd te weinig verd-
edigd, de voor-hoede pro-beerde bij vlagen HBS onder
druk te zetten. In de 2e hetft tverd er icls beter ge-speeld, .

een aantal posities wcrden door de leidcr gcwijzigd, het
rniddeh-veld $€rd sterker gemaalct. Uit cen fraàie corner
wis LENS de 2-0 te makcn, daarna sloten wij achterin de
poor-ten. Beide keepers, hielden vandaag goed hun docl
schoon. Echte kansen kreeg IIBS l et meer. Jongens,
vol-gcndc rveek tegen Quick, gaan rve er als team kei-hard
tegen aan,

Jeugdverslag 2l-03-1998:
door NIco van LccuwcrL .

Maasdijk Fl - LENS F2 I - 3.
Een compleet F2 vertÍok naar hct verre onbekende Maas-dijk. Leidet
Ziya, beloofde dc spe-lers een zak snoep a.ls zc wecr cens konder
winnen. Is dit nu omkooen? Nou- dc zin zat cr eoed in en w(
begonnen aan de rved-srijd. Er u,rird goed overge-si'ecld. Maasdijl.
was sterkcr dan gedacht, maar na een kwaíier icoorde Jair uit eer
goedc combina-tie. De rust-stand was 0-1, mede door goed keeper.
srverk van hnran, en bU deze stand ?at die zak snoep er ntg steeds in
In dc 2c helfl waren wU vaker in balbezit, dit kwam door onr
mid-denveld (Ohran, Olkan, imran, Romano). Maasdijk countcrdt
gevaaÍlijk, maar Yuri onze snelle laatste man ruimde bijna alte baller
op, Fayaaz stond als e€n prof zijn goal schoon te houdcn. Eindelijl
rve-rd er weer ge-scoord, nu was het Semi. onze g,evaarlijk s?its die dr
0-2 aantckcnde. Kort daaÍop scoorde Maasdijk I-2.- de'laarste 5

minuten gingen in, vlak voor Íjd maakte Jair àan alle onzc-kerheir
cen eind, na een stevige schouderduw tikte hij de bal bchccrst langs dc
kansloze keeper (l-3). De zak snoep was welver-diend.

{
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opgericht
18 deccmber 1920

LENS zoNDAG 1
BEKERT VERDER

Na de I - 0 overwinning op BMT werd LENS
vrijgeloot voor de tusserÍonde op 14 april. Dit
betekeot dat LENS I weer op dinsdag 2l aprit voor
dc HC+up moet spelen. Waar en tegen wie is op het
moment var schrijven nog nict bekend. Dc loting is
immers pas op 14 april. Even dc llaagse KÍant lczen
woensdag.

p.s. Helac werd LENS zaLerdag I eervol uitge-
schakeld door RVC na een I - 3 nederlaag. Hun
bekeravontuur is vooóij.

HOEK VAN HOLLAND 1 . LENS 1

&
LENST.KRANENBURGl

LENS I deed wat het moest doen bij DHL en won zeer voÍdiend met I - 2. LENS heeft nu alles in
eigen hand en kar a,s. zondag om 14.00 uuÍ bij concurrent Hoek vaa Holland zich definitief
veilig spelen. Winnen, maar zeker niet veÍliezen is ons advies. Veel zucces en dal de ueek ema
de laatste kompetitiewedstrijd thuis om 14.00 uur tegen kampioen Kranenburg. Dat kan $cl cens
een dru-k bezochte wedstrijd worden want KranenbuÍg Eeh altijd heel veel publiek. Een lotefij
mct aanuckkelUke prijzcn en natuurlijk na aÍloop muziek (eerst lekker rustig zodar ook de wat
oudere supporteïs aan hun tÍekken kunnen komen en later weer wat ha.rder). We gaal weer lekkcr
lang door en de artiesten zijn waarschijnlijk wel bekende van een aantal LENSers. We.
verwachten ook hecl veel supportcrs van LENS bij deze Iaalste kompetiewedstrijd en natuurlijk l

ook na alloop gezcllig in ons klubgcbouw.

Z *t nna, rcs ENI'REN/T * r*r*sNrEuws

Van de Redaktie
Llver uw kopÍ ifl vóóÍ -uslEE!!g-25-aIdl'
RedacliebÍievcnbus in h.t club8chouw of bij

W.J.v.d.Gc€s! WinkèlsEde 92, 2543 BS Dcn llarg
E-mail : vardrrneuEíAhoureil. com

Fax o7O - 36?.05.22 (vÍ, ;;ardag yÍE ltijdag)

SLTIITINGSTIJD WIJZIGINGEN
KOPUI

Zoodag 26 april 16:00 uur.

Het bcstuuÍ he€ft afgelopen week mel. een delegatie van de zatcrdagseniorcn om de tafel gezeten.
Tevredenleid alom over het afgelopen seizoen- De "echte" traincr hecÍi duidelijk zijn nut
bervezen. Er wordt beter en regelmatiger getraind en ook in het spel is het terug te zien. Het
kontÍald mel. Àndre de Ket is dan ook verlengd en ook Piet Pronk blíjft aan als vcÉorger en Jan
Ham blijft wedstrijdsecretaris. De organisatic is dus weer rond voor komend seizoen. Wat cchtcr
wel zorgen baaÍt is de kwantileit van de spelersgroep voor het nieuwe seizoen. Slechts 13 spelers
staan €r momenteel op papier. Dat is echt te wcinig orn aal een seizoen te beginnen. Afgesprokcn
is om aktief aan dc slag te gaan om dit aantal te vergroten zodat er ccn gczonde basis ontstaat, Het
beste zou het zijn als we op 2 elflallen uitkomen d.w.z. zo'n 30 spelers. Heceft iemand ideecn kom
er dan gerust mee. . l

Crr""* 100
Regclmatig staat eÍ wat te lezen ovcr deze klub in de LENSrevue. Hot item is het uitgeven
van het geld van de klub van 100. Alsof dit zo moeilijk is. AIIe ideeen kunnen rvorden
aangedragen bii de voorziíer van de klub van 100 of bij om. Wij zijn immers echt
verantwoordelijk voor de uitgaven van dcze centen. Wel moet het besicdingsdoel alle
LENSers ten goede komen. Het nieuwe bestuur is vast met de uitgaven begonnen, Er is een
nieuw alarm gekocht en inmiddels al geinstalleerd ter waaÍde van Fl. 1600,-. Andere
rvenscn van het bestuur zijn o.a. een nieuwc gcluidsinstallatie,Íestaureren val de tribune en
ook de dak-goot van het klubgebouw,e€n betere Tv-ontvangí voor het glrcntueel bekijken
van voetbalwedstrijden in ors klubgebouw etc. elc. Wensen zat en de po€n is zo op. Rède[
teme€r, nu er goede be§tedingsdoelen gevonden zijn om snel lid te wórden van déze klub.
Aanmelden mag iedereen bij Henk Hoppcnbouv/ers.

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

Kontributie al betaald ??? NEE, zateÍdag doen op LENS
Í1,

"deLENSREVUE" I



DE ZIEKENBOEG
-;rt

Wim KouwenhoverL speler van
LENS 4 en.vele jarur aktief lid
van LENS, is afgelopen week
plotseling opgenomen in het
Lcyenburgziekenhuis met hart-
klachten. Gelukkig gaat het al
weer e€n stuk beter met Wim en
hopelijk kan Suzanne hem bin-
nenkon thuis lYeeÍ verzorgen.
Dat is haar wel toer€rtÍouwd.
Willem en Suzanne heel veel
sterl*e namens LENS.

I(I,verjassen e; oker'àn

Afgelopen vrijdag 6 maart 1998 wes de twëede van de vier
geplande kaertavonden. We hebben deze avond Bespc€ld met 4
kleverjastafels en 3 jokeraars. Ondanks dae geringe opkomst
was het toch gezellig cn ook de loterijtaf€l was weer aaÍdig
gcvuld. De uitslag van deze avond.

2de Ham - Kluennen 5089 punten
3de Peeten - PeeteÍs 5082 punten

. Poedel Groot - Signer 3393 punten l

Jokeren. lse Rina Bruijstens . .' 50 punten. Poedel Henk Kouwenhoven 937 punten

Vrijdag 20 maart 1998 is dc derdc evond- Ook deze avond werd gespeeld met 4
ldaverjastafels en 4 jokeraarc. Ook nu wag het weer gezellig. De uitslag van deze

Klaverjassen lste Ham - Dahoe 4982 punten I

zde . Peeters - Peeters ' 4942 punten . .

3de VdÍ Berg - Vdr Berg 494'l punten

Jokeren líe Menno Alting 358 punten
?de Ina vdr Berg 534 punten

Vrijdag 3 april was de vierde avond. Nu was €r ook weer eetr loterijasfel mct gmd€
prijzcn. Er werd gespeeld m€t 3,5 ldaverjasrafel en 5 jokeÍ€raaÍs, Met lvat prssen €d
meten kon iederern toch spelen. De uitslag vsn dtzc avond.

Klaverjassen I ste Ham - Witting 5038 punten
' ade Ham - Bergenhenegouwen 4947 punten

Poedel Peeters - Peeters 3664 Punten

J

Jokeren 346 punten
371 punten
650 punten

I ste Rina Bruystens
2de Ina vdr Berg
Poedel Marian Hennevelt

Volgend seizoen gaan we weer verder

Jan Ham eo Jos Witting

Een betaalde baan bij LENS,
\ilie wil dat niet!!

Sinds enige tijd is het voor LÈNS mogelijk om betaalde medewerk-
ers M/V in dienst te nemen. Niet dat we nu plotsling zo rijk zijn,
maar de overheid stimuleert het werken van mensen die nu nog geen
baan hebben. Dat is de zogenaamde Melkertregeling die nu ook rzn
toepassing is op LENS. En wat is er nu mooier dan betaald te
werken bij je eigen vereniging. Goed, er hoon ook schmn-
maakwerk bij. Zo'n 12 uur per week. Maar daamaast kan er voor 20
uur overige inwlling gegeven worden aan de baan. LENS streeft ,

eÍnaar om 3 medewerkers aan te kunnen stellen. Kandidaten volgen 
'

een korte intÍoductiecursus, komen daama in dienst bij de gemeente
en gaan werken bij LENS. Je wordt uiteraard niet aan je lot
overgelateÍr. Begeleiding vindt plaats door zowel de gemeente als
door LENS. Uiteraard heeft zo'n mooie regeling voorwaarden. De
belangrijkse is dat kandidaten, man of vrouw, jong of ouder, reeds
een jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Het gaat er iÍÍrmers om
mensen een ondersteuning te geven om weer aan het werk te komen.
Daarnaast is de baan voor 32 uur per week en is er uiteraard een
salarisregeling. Is uw belangstelling gewekt ofkent u kandidaten die
graag bij LENS betaald willen werken dan kunt u voor nadere
informatie vrijblijvend en venrouwelijk coÍrtsct opnemen met Rob
Vergeer (366 13 44). Bent u er nu al helemaal klaar voor dan kunt u
een sollicitatiebrief schrijven aan de secretaris van LENS;

Fred Grens, Retcutesselaen 49, 2562 CN Den Ilaag

kopieëJl a,"n,r(i centr
ook in een enkele kleur mogelilk!
('min. aantal 100 sluks, excl, btw)

Fotokopie in kleur, digitale kwaliteitll

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

Kerketuinenweg6 2544CW DenHaag
Tel.: 070 359 07 07 Fax:07Q 329 51 68

Pg!§pnk. O'RECT T]AIL

- COMPUÍERCE'I7RUfr'

. FUIFILNENÍ

. FOÍOKOPIE SERUICE

U zull dan op korte termijn uitgeniodigd worden voor een kennismakingsgesprek.
Uiteraard zullen de sollicitaties venrouwelijk worden behandeld, zodat alle bèlargstellenden kunnen reageren.

Veel succes en ik zie uw Íeactie tegemoet, Rob Vergeer

"de LENSREVLIE" 2
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Uitslagen Seniören veld + ;aal i'
Uihlagen zaal (30/3)

LENS 3 - Bomb€rs 4

Uitslagetr setrioren zondag (514)

DHL 1

Wcstlandia 3
LENS 4
ODB 6
RAVA 6
LENS 6

- LENS 1

- LENS 2
- Cromvliet 3
. LENS 5
- LENS 6
- 's-Gravenzande w 9

6 - 3 (proficiat)

1 - 0 (proficirt)

t -2
4-l
2-3
z-l
8-0
I-8 r)(beke

i

le ronde HC-cuoi'
,LENS zo I - BMT zo I .

(zon 1 naar 2e ronde)

1

UiElagen senioren zaterdag
le ronde HC-cup

elke dag YERS uit Limburg
. Dierenselaan ll - Den"Haag

tel.3637845

Leyweg 940-b - Den Haag
teI.3212089
fax 3514086

LENSzal -RVCza I l-4
r

lnkele wetensryaardigheden u'.

H99k van Holland verwacht zondag 19 april een LENS-invasie,
LENS 2 gaat via een omweg (Dclft) naar Hoek van Holland.
Voor-LENS,4 is Henk Hoppgnbtouwerc (u weet wel, club van 100) inderdaad kampioen ...,........ van alle aanvoerders.
LENS 5 heeft de hoogste triÍningsopkomst van de donderdagavond.
Volgens Jan Muns heöR rcUS o-aair één helft genoeg-
LENS zat.l heeft dit seizoen 2x uitgespeeld bij Veórirch. Volgens onze penningmeester (vedette in zaterdag l) wordt dè barom
4edeeld, , .

Alle zaalteams van LENS spelen a.s. wijdag in de Schilp. Heren zaalvoetballers, denlt u eraan dat de feestelijke en sportieve
Gluiting van het LENS-seiioen pas op zonïag 3l mei iir? Of is dit een trainingi
Wist u iat een scheidsrechter zeirer niLt zal flíiten voor een ovenreding als u-eens een keer een wijwitliger een duwtje in de rug
1eeft. Kleine moeite tochl

iiXtieS-tOefn00i ter afstuiting van het LENS seizoen op zondag 3t mei

rals at eerder aangekondigd wordt ook ditjaar het sixies+oernooi voor senioren en A- en B-junioren georganiseerd. Dit jaar op zondag
.mci. De insckijving kan vanafheden plaatsvinden. Er liggen inschrijfformulieren achter de bar. Deze kunnen worden ingelwerd bij Wil

eijneo ofworden neergelegd in het seko-vakje in de administratiekamer-

Seniorein ZAAL ,h,ë,

Wedstrijdprogramma zi l
Datum

t7 .04

17.04

17.04

Tijd

19.00

21.00

22.00

Wedstrijd

LENS 2

LENS I
LENS 3

- Westlandia 4

- Snoekie I

- Snoekie 2

Hal

De Schilp;veld I
De Schilp;veld I
De Schilp;veld 1

Scheidsrechter

NN

NN
.NN

\{-nr.

vr

VT

'' DE VOLGENDE LENSREVT'E KOMT WEER UIT OP 29 APRIL''
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Senioren ZONDAG /h,ë,

Wedstrij dprogramma Senioren Zondag

ZONDAG 19 APRIL 1998

14.00 uur Hoek van Hölland I
11.30 uuÍ Concordia 2
t0.30 uur LENS 4
13.30 uur LENS 5
12.00 uur Duindorp w 5

DINSDAG 2I APRIL 1998

. LENS I

. LENS 2
- nog nict bekend
- HMC 4
- LENS 6

- KÍanenbuÍg I
. RKDEO 2
. LENS 4
- Full Speed 6
- De Jagers 3

52224
4I059

zl3

14.00 uur
10.30 uur
1I.00 uur
13.30 uur
13.30 uur

LENS I
LENS 2
HMSH 5
LENS 5
LENS 6

J.G.P.zuidwijk
H.H.Holtkamp

-t
NN
NN

J.J.Minnaard 
_.

J.de t it
NN
NN
NN

42981
34907

I

2c ronde llaagsche Courart Cup
18.30 uur LENS zo I - ?11?
+ Tcgenstander, tijdótip, uit of thuis nog niet bekend op het moment van inleveren van deze kopij.
+ 3e ronde is op dinsdag 2E april

ZONDAG 26 APRIL I99E

43018
34944
38243
52230
41104

Training niet geselecteerden: Elke donderdag: aanvang 20.45 uur.
Ligging van de terreitrcn:

Hoek van Holland : Lemaireweg 9
Concordia : Brasserskadc, Delft
Duindorp sv : Spordaan- HMSH : Vrederustlaan

bij algchele aÍheuring:

- 12.30 uur Excclsior'2O t - LENS I
10.30 uuÍ Excelsior'2o 2 - LENS 2

(in principe op kunstgras)

I
I

2
3

tel. 0174-383155
rel- 015-2126600
tel.3649488
tel. 36752'10

CONTACTPERSONEN
WedstrijddaE

W.J.M. Ileijnen
B.Vierling

tel.:
tel.:
scma

070- 346 10 EE

06-55 1351 60
06-59588954

AFBELLEN
LENS 4 3

LENS 5 :

LENS 6 :

E.Eoppenbrouwers
H.Gedek
J.Muns . ;

rel.: (070) 325 07 89
tel.: (070) 3625335
rel.: (070) 397 s4 s9

Senioren ZATERDAG,h,ë,

Wedstrijdprogramma

ZATERDAG T8 APRIL I99E

14.30 uur RAS I

Terreio: AlDardastraÀt

ZATERDAG 25 APRIL 1998

14.30 uur LENS I

- LENS I

tel:36ElE6E

20026 J.G.A.Hermsen

- nog nict bekend vÍ

Kontributie al betaald ??? NEE, zaterdag doen op LENS "de LENSREVUE" 4
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VE RZAM ELTII DE N WE DSTRI J DE N Thuis

uir
i I uur voor aanvang

: ll/2 uur voor eonYang

, Trairer
b'c'c.

, J.Eem

BIJ AFKEURINGT yERZAMELEN r3.fi) UIIR OP LENS.

tel.

tel.

tel.

: (079) 316 49 94

: 06 - 5rl 96 881

: (070) 367 96 87

GarageAssendelit B,U.
Kobaltstraat 26 2544 EV Den Haag

* APK en WN Keurstation
* Reparaties van alle merken
* Banden- en uitlaatseruice
* Plaat- en spuituverk

WIJ BIEDEN DE MOGELIJKHEID OM 24 UUR PER
DAG TE TANKEN VIA EEN CREDITCAFDSYSTEEM

" super + euro f 0,12 korting per liter
* diesel f 0,12 korling per liter

Voor inÍormatie: ,

Werkplaats: 07O-gZ10S 23

Plaatwerkerij: 070-321 17 13

'' DE VOLGENDE LENSREWIE KOMT \ryEER UIT OP 29APRIL ''
adY!Ít!r{h

SUDMETIER ZONWERTNG
.. ffus,Esoilaan 85 DEN HAAG tel.:362 02 90

JUKo van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider A, B en C jeugd:

Paul van den Steeq ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider D-.ieugd:Hans van Rijthoven Hoofdleider F-jeugd
telefoon (070) 361 52 08

Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58
b.g.g. 06 53 48 40 50

Hoofdleider E-jeugd Leo Straub
telefoon (070) 367 01 2l

"de LENSFÈVUE" 5



datum ?aulIaBS tegenstander

WED STR IJDPROGRAMMA
({tijds} wijzigingen voorbehouden)

uiuthuis veld./terreir SArn.K LF'NSelfl.1l

AI

BI

B2

B3

B4

CI

c2

'c3

c4

c5

, DI

D2

18 apr
25 apr
lE apr
25 apr
29 apr
18 apr
25 apr
18 apr
25 apr
30 apr
18 agr
25 apr
18 apr
25 opr
18 apr
25 apr
30 apr
18 apr
25 apr
30 apr
lE apr
25 apr
30 apr
18 apÍ
25 apr
16 aDr
18 airr

?? up'
l) apr
l8 apr
22 apr
25 apr

22 apt
25 apr
l8 apr
20 apÍ
25 apÍ
l8 apr
25 anr
3 0 ai:r
l8 apr
25 apÍ
l8 apr
25 apÍ
30 apr
18 apr
25 apr
18 apr
25 apÍ
t8 apr
25 apr

I4.00
14.30
16.15
t2.45

14,30
1?.??
14.30
14.00
I l:00
13.00
I1.00
I l.l5
t l.l5
09.30
09.30
I0.00
I3.00
14.30
I1.30
14.30
14.30
11.30
14.30
13.00
r8.00
09.00

14.00
I 1.00

Quick Al thuis
Dwo Al thuis
Quick BI ult
IIBS Bl thuis
Eventueel kwartfinale beker
BMT Bl uit
GDS/VVP BI . uit
vcs 83 thuis
Vredenburch 83 uit
LENStoemooi thuis
HBS 83 .j thuis
Quick Bl thuis
Excclsior R Cl 0tuis
Arcon Cl thuis
Oliveo Cl thuis
Vitesse Deln C2 thuis
RAS toernooi uit
tujswijk C2 uit
Cromvliet C2 thuis
[,ENS toemooi thuis
Scheveningen C3 uit
GDS/VVPC2 thuis
LEN§ toemooi thuis
HBS C6 thuis
Cravenzande SV C3 thuis
Unicom YFC .. thuis
Derjo Dl uitr
zie kopy: halvc fin8lcs 4 tegen 4 toemooi
HBS Dl uit
DSO Bl thuis
zie kopy: halve Í-nales 4 tegen 4 toemooi
Vrcdcrburch D2 uit
DSO Bt uit
RAVA toemooi uit
KranenburgD2 thuis
RVC D3 uit
RVC D4 r uit
Duindorp SV D2 thuis
RVC El uit
Scheveningen toemooi
zie kopy: halve fuales 4 tegen 4 toemooi
Velo El thuis
Quick Steps toemooi uit
Vitesse Dclft E2 uit
Scheveningetr toernooi
zie kopy: halve finales 4 tegen 4 toemooi
RVc E2 tlruis
Quick E5 1 uit
Zie kopy: E-klossers oefenen op groot veld.
Scheveningen toemooi
Vrcdenburph E 2 thuis
CÍomvliet E2 uit
Zie kopy: E-klassers ocfcnen op groot veld.
Scheveningen toemooi , .

HW E7 thuis
GDS/WP E3 uit
Zie kopy: E-klasscrs oefcnen op groot veld.
Schcveningen toemooi
GDA E6 : thuis
Laakkwartier uit
Zie kopy: E-klassers oefenen op groot veld.
GDS/WP Bl thuis
Loakkwartier !'l thuis
Lwa Fl uit
quick Sleps toemooi uit
Quintus Fl Éuis
DLINO Fl . uit
VCS F3 ' thuis
Vredenburch uit
Quick Steps toemooi uit
DUNO F4 .. 

rhuis
Cromvliet F3 uit
HMSH F2 thuis
Rijswijk F2 uit
Duindorp SV M3 thuis
HBS F7 uit

vl
vt
SaYorEitr-lohEaDIaatrvt

13.00
t3.30
15.15..
I1.45

+ D3

I oq

J EI

09.30
09.30
I1.00
09.30
I0.00
I4.30

Hengelolaan
Erasnusweg
v3
Vreden-burchweg
(zie kopy)
v3
v3vlvl
VI
VI
AlbadssEaat
SD.PaÍk PÍ.IÍenettz
(zie kopy)
Houtnst$€B
v3
(zie kopy)
v3
v3vt -
Oosteinde Voorburg

Daal en Bergselaan
V3

Vredenburchweg
v. Tuyllsp.park
(zie kopy)
v3
Sp.park Pr.Irene
Sp.pa* PÍ.kere
v3
Sp.park Pr.Irene
(zie kopy)

v2

t3.30
71.?? (auto)r
14.00
12.30(auto)
l0:15
12.30
10.30
10.00
10.00
08.30
08.30
09.00 (auto)
I1.45 (auto)
13.45
I0.45
13, l5 (auto)
14.00
10.45
I3.45
t2.30
17.15
07.45 (au!o)

12.45 (auto)
10.15

08.00 (aut0)
17.30 (auto)
13.15 (au!o)
09.00
08.30 (auto)
09.45 (au!o)
09.00
09.00 (auto)
t3.30 (au!o)

-E2

E3

E4

E5

08.4s
14.30

09.30
I1.45

t4.30
r t.l5
u.00

14.30
Il.t5
t0.45

,14.30
13.00
10.00

09.00
19,00
14.l5

13.00
09.30
09.00
09.30
09_30
09.45
I 1.15
09.00
09.30
I 1.15
t0.00
13.00
09.00
13.00
09.45

27 apr
30 apr
18 apr
25 apÍ
18 apr
25 apr
18 apr
22 apÍ
22 apr
25 aor
30 airr
18 apr
22 apr
22 apÍ
25 apr
18 apr
20 apr
22 apÍ
25 apÍ
18 apr
20 apr
22 apÍ
25 apr
18 apr
20 apÍ

09.30
09.30 (zie kopy)

TatrthoËzuid/Delft

09.00
08.30
07.45
13.30

(aulc)
(auto)
(au!o)(zie kopy)

v2
Savomhlohmar aarl

(zie kopy)
Y2
Rederijkenstraat

(zie kopy)
Y2
Etasmusrveg

(zie kopy)
v2
J. v.Beersstmat

13.30 (auto)
12.30
09.00 (outo)

t2.30
09.00
08.00 (auto)
08.30 (auto)
09.00
08.45 (auto)
t0.45
08.00 (auto)
08.30 (auto)
10.45
09.00 (auto)
12.30
08.00 (auto)
t2.30

v2
v2
Sp,Park De Zwe0r
(zic kopy)
v2
Mr.Nolenslaan
v2
Vredenburchweg
(zie kopy)
v2
Rederijkersstraat
V2
Sp.Park Pr. Irene
v2
Daal en Bergselaan

09.00
10.45 (auto)

13.30 (auto)
10.45
10.00 (auto)

13.30 (auto)
10.45
09.45 (auto)

E6

FI

F2

F3

F4

F5

F6

.* = vriendschappelijke wedstrijd **=verzamclen bii Quick

Kontributie al betaald ??? NEE; zateÍdag doen op LENS "deLENSREWE" 6



tlbellen voor de wedstrijden:

rfbcllen training
/ragen / Problemen
rfgekeurd of niet ?

BIJZONDERHEDEN:
aanwezig namens de jeugdkommissie op:

i o zateÍdag l8 april: D.+ H.v.Rijthoven en P.v.d.Steen 
. . ,

1 o zaterdag25 april: J.Muns,P.v.d.Steen en B.\4erling

IS DE KONTRIBUTIE AL BETAALD ??? NEE, ZATERDAG DOEN OP LENS
I

wagen/opmerkingen ??? Bel dan 's-avonds na 19.00 uur naar de hoofdleider !!!

lees onderstaaíde kopy eens goed door ! ! !

zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedsrijd tussen 1E.00 en
19.00 uur, bij de desbetseffende hoofdleider. In uiterste nood op de dag van de
wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vànaf 08.fi) uur
en doordeweel*s * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
* 45 minuten vooÍ asnvang Van de training alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14
bel in eerste i.nstantie de hoofdleider op!!
bel (ALLEEN OP ZATTRDAG) na 08.15 uur de LENS-aJkeuringslijn (070) 367 05 22

'' DE VOLGENDE I,EN§REWE VERSCEIJNT PAS OP \ryOENSDAG 29 APRf,..''.

Opslellingen als bekend met uilzondering van: 
.

o LENS D4: met A.Prahladsingh

o LENS E6: met Ael Arkoubi,F.Imouhay,M.Oukhattou en K.Veldkamp

OP WOEN§DAGMIDI)

22 APRIL IS ER GEEN
TRAINING VOOR ET TAVI E6

AF'GEKEURD OF NIET
4i

Bij twijfelachtig weer dienetr spelers na 08:15 uur LENS aÍkeuringslijn 070 - 367 05 22 te bellen.

Moet je voor 08:15 uur verzamelel dan heeft bellen geen zin, omdat we dan nog niets weten.
I

Kom dan gewoon traar LENS toe.

Spelers die tra 09:00 uur moetetr verzamelen kunnen ook de TV aanzetten en afstemmen op
' IN,FOTEUIS.

Vitr tcletelst pagins 603 latcn ze daar vanaf0E:45 uur aÍkeuriogen zien.
' DE LENS JEUGD VALT ONDER: CATEGORIE 3:.....,....LENS A1 TnU 16

LENS Al T/M F6 (bcholve Ct) valteÍ onder hca district W€st J.
' 

LENS Cl valt ond€r distdct West 4.

Zijn er indlviduetc aÍkcuriogca dan wordt het thuisspelcnd€ elftal genpoemd op bladziide 603.

In dit geval gèldt leen,voor LEN§ Al T/l!I C5. De andrre speler"s (Dl t/m F6) moeaen dan b€llÉn

,. met dc LENS AI'KEURINGSLIJN.

Er is nog een mogelijkhcld en dat is via de aÍkeuringslijn van de KNVB districa Weit 3, t:rv.:

0900 - 900 8000

SCHADUWPROGRAMMA ,

Bij a.lgehele afl<euring van het kompetitieprogramma op zaterdag l8 en 25 april werken wij onderstaaad schaduwprogramma af
14.30 uur RKSVM Al -LENSAl Sponpark PolanenÀ{onster 13.00 uur(auto)
13.00 uur RKSVM Bl - LENS Bl Slonlark PolanenÀ,tonster Il.30uur(auto)
12.00 uuÍ LENS 82,83 en 84 traineí 12.00 uur
1l.30uur RKSVM C'l -LENSCI Sportpark PolanenÀ{onsteÍ 10.00 uur (auto)
14.00 uuí LENS C2,C3,C4 en C5 trainen 14.00 uur
10.00 uur RKSWÍ Dl , - LENS Dl Sportpark PolanenÀ4onsler 09.00 uur (auto)
09.00 uur LENS D2,D3 en D4 trainen 09.00 uur
10.00 uur RKSVL El - LENS El .. Sportpark PolaflenMonster 09.00 uur (auto)
09.00 uur LEN§ El en E2 trainen 09.00 uuÍ
I t.00 uur LENS E3,E4,E5 enE6 trainen l1.00uur
10.00 uuÍ RKSVMFI -LENSFI Sportpark PolanenÀ,Íonster 09.00 uur (auto)

*:ïL::ïï;ïfl;:ïï::J'Ël'i;.,"*,,.0,,* o"u *^ "lïï#'... * n** j",,on*nk,i" 
""u 

'.
voabalschoenen (wie weet regelen we alsnog ergens ecn wedsrijd) en zeeÍ beslist ook cen trainingspak. We rckenen op alle spclers
en leiders en natuurlijk ook op oudeÍs met vervoeÍ .1 ant anders komen we echt niet waar we wezen'willen,

Kontributie al betaald ??? NEE, zaterdag doen op LENS "deLENSREWE" T



I OERNOOIEN
Veel tijd,geld en energie kost dc organisatie van de toernooien en dan hoop je natuurlijk op goede, sportieve tocmooien met leuk
voetbal, ve€l toeschouwers en mooi wecr. Dit laatste hebje det in de hand maff goed en sportiefvoetbal daar kunnen de spelers
en begeleiders voor zoÍgen. Doe dit dan ook en natuurlÍk zijn wij ook als team bU de prijsuitreiking aanwezig ongeacht het
Íesultaat op het toemooi. Op deze manier laten jullie zien dat jullie alle inspamingen vatr de toernooikornmissies waarderen.
Spelers, leidèrs en ook ouders heel vecl plezier tijdens de toernooien !!!

T ornNo oIBIJzor[DERTTEDEN
- B3 - speelt op 30 april op LENS tegen VCS,HBS,HW en Quick.
- C2 - speett op 30 april aan de AlbardastÍaat tegen RAS,Quick,GraafWIIVAC en DSO.
- C3 -speelt op 30 april op LENS tegen VCS,HBS,IIW en Quick.
- C4 -speelt op 30 april op LENS tegen VCS,HBS,HW en Quick.
- D2 - speelt op 30 april in Houtwijk tegen I{BS,JÀC en Quick.
- El - speelt op 22 april aan de HoutÍustrveg tegen ScheveningeÍUVCS en SV35.

- e€elt op 30 april aan de Nijkerklaan tegen Quick Steps El en E2 en nog 2 onb. tegers.
- E2 - speelt op 22 apil aan de Houtrustweg tegen Scheveningen,VCS en Duindorp SV.
- E3 - speelt op 22 april aan de Houtrustweg tegen Schevcningen,VCS en Graaf WIVAC.
- E4 - speelt op 22 apnl aar. de Houtrustr+€g tegen Schweningen,SV35 en Duhdorp SV,
- E5 - speelt op 22 april aaa de Hoxtrustweg tegen ScheveningerLvCS en Graaf MIVAC.

Einde toemooi:
Einde toernooi:

. Einde locrnooi :

Einde toernooi:
Einde toemooi:
Einde toemooi:
Einde toemooi:
Eilde toernooi:
Einde to€rnooi:
Eincle toernooi:
Einde toernooi:

r6.45
16.00
16.45
16.45
l'7 .45
17.30
13.00
t7 .30
17.30
17.30
t7.30

utu.
uttÍ.
uur.
uur.
uur.
uur.
uur.
uur.
uur.
uur.
utlI.

- Fl - speelt op 30
Einde toernooi: 13
- F3 - speelt op 30

TOERNOOIEN BIJ. 
HFC ADO DEN IIAAG

Vanuit de voorrondes op 8 april bij IIFC ÀDO Den Haag
, wisten maaÍ liefst 4 D-teams en 2 E-teams van LENS zich tc

plaatsen voor de volgende ronde op woensdag 22 apÍtl bij
SV Voorburg @rirs Bernardlaan).Cestart wordt om 18.00
uur dus we verzamelen om 16.45 uur op LENS en rekenen
op voldoende vewoer. Einde toernooi om 20.00 uw. Probl-
eem is het dat de E-klassers eerst nog een toemooi bij .
Scheveningen hebben Ínaar natuuÍlijk laten we het 4 tegen 4
bU VooÈuÍg ook niet lopen. Theo overlegt wel met jullie
v.w.b. de oplossing. Dus geen paniek.

E-Kr,.q,ssnns

VOETBALLEN
OP GROOT VELD

april aa-n de Nijke*laan tegen Quick Steps Fl en F2, RAVA en PEC Den Haag.
00 uur.
april aar de Nijkeftlaan tegen Quick Steps F3 en F4,Vrcdcnburch en Wippolder.Einde toernooi: 13.00 uur.

VIER TEGEN VIER VonderVelde
'tVeentje v E R H u t z t N G E N

NATIONALE EN INTERNATIONALE VEBHUIZINGEN

Fax
Ànno r

VÍaag

Íf,oilrlíL

(

I

Op maandag 20 april voetba.llen we weer op een gÍoot veld
met een aanlal E-klassers. Dit ke€r s?elen we om 18.30 uur
op LENS tegen Cromvliet: We verwachten onderstaande
spelers om 17.45 uur op LENS: T.Almad, W.Brittijn,
S.v.d.Kruk, A.Loilargosain, N.Oukbih, G.Quinteiro,
A.Rangoe, R.Rasta O.Sabalu L.Sahin, S.Sahin, C.Spits-
baard, L.Straub en K.Veldkamp.

Het spreekt voor zich dat je evcn aÍbelt bij de hoofdleider
(3670121) alsje op doze dag niet kunt voetballen.

Gnnx TmrnrNG Op
Op woensdagmiddag 22 ap'Jllis er geen

training voor
LENS Elím E6 !!!!!

'' DE VOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 29 APRIL ''

Kontributie a[ betaald ??? NEE, zaterdag doen op LENS "de LENSREWE" 8



itj"'frofrtr';flïL:'H:?'tr#rlr"ffiebeijrer::DA de voonolf;s van d3 rnalty-bokaal voor B,c.D- en E-krassers. Natuurliik

P,:j::-l,Ej::91_tchiet-om 13.00 uur. Vcr. zamelen op LENS in het echte LENStenue en een rrainingspak om 17.00 uur. Neem jevoetbarschoenen In een plastic-zak mee. Einde 19.00 uur en alle deelnemers kijgen een medaille. - '
ue B- en c-Jeugd schiet om 19.00 uur. Vcvamelen 

-op 
LENS jn het echte LENS;enue en ecn trainingspak om Ig.00 uur. Neem je

voetbalschoenen in een plastic zak mee, Einde 20.00ïur en aIe deernemeri ÈJi;;;;;;à.iiË:* "**' -
De.4 beste schutters per komplex van elke Ieeftijdsklasse gaar door naar de finale op 23 mei bij DSO. Heel veel succes !l!

- B-klasscl Vincent v.d.Ge€§t: Jenï Luyten

- C-klasse: Khalid Faloun' Philip Pelissier

SHELLVOETBALDAG

- D-klasse: Riclry ten Bergc
Jordi de Graaff

- E-klasse: \ illeke Brittijn
Mark Driesseo
Ferdi Sonmez

en meisjes)

Op zaterdag 6 Juni 1998 oÍganiseert de KN\{B een SHELLvoetbal dag in en
rond het stadion van Willem Il .in Tilburg. Dit evenement b€staat na8st voetba.l
ook uit een grandioos.amusementsprogÍamma voor vooral de jeugdige
voclballers, Het programma is als volg:

i),

il'
Fina.le kampioenschap vàn Nederland van de B-en C-iunioren
Finale kampioenschap van Nederland van schoolvoet6al (ioncens
Huldiging kampioenen door spelers van het Nederlands ÈftaT
Ijrtzwaaien Nederlands EIftal voor WK in Frankíik
Finsles 4 tegen 4 van het straatvoetbal

- De voetbaltruuk voor iedeieen die dit leuk vindt
- Foto- en handtekeningsessies met de spelers van het Nederlands ElftaI
- Diverse voetbalspelen
- Iedere bezoeker onwangt een leuke oranje surprise

Jeugdteams of spelers van LENS in de leeftijd van l0 t/m 17 laar die gratis
deze dag willen 

-bijwo_nen 
kunnen zich meldrí bij Paul v.d.Stón. Naruïrljk

moet iedereen wel zelf voor hel vervoer nsar het Willem Il-íadion in Tilbuig
zorgen. Met de NS is een deal gemaakt dat dit voor Fl. 22.50 per oersoon kan]
Wilje.hier gebruik van maken geefdit dan ook meteen dóor èn bltaal dit geld
ook direkt blj je opgave. Beslis snel want vol is vol !!l

"Als het echl om scoÍon geetrr

voor uw incassovorderingen

G.Th. VAN DER VETDE
GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR

Sixties-toernooi
ter afsluiting

van het LENS seizoen
op zondag 31 mei

Zoals al eerder aangekondigd wordt ook dit jaar het
sHtles-toemooi voor senioren en A- en B-iunioren
georganiseerd. Dit jaar op zondag 3l mei.

De inschrijving kan vanaf heden plaatwinden. Er
liggen insckijfformulieren achter de b'ar. Deze kunnen
worden. ingeleverd bij Wil Heijnen of worden neerge-
legd in het seko-vakje in de administratiekamer.

Nassauplein 2l
2585 EC 's-Gravenhage

Telefoon 070 - 3460707
Telefax 070 - 3469755

Te Koop
LENS Jubileum boeken

NU voor Fl. 15,: pAtk

Er is nog een beperkt
aantal

: op=op
Informatie bij

Inge v.d.Berg 
'

Kontributie al betaald ??? NEE, zaterdag doen op LENS "de LENSREVUE" 9
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PlasroER-NloorEN

Toun
Iederjaar weer een leule bezigheid. Proberen op de
fieB in het paasrveekend zoveel mogelijk toernooi-
wedstrijden te bezoeken waar LENS-teams hun beste
(voetbal)beenqie vooÍzetten. En zo vertÍokken wij
bepalÍ en bezakt. met, voor dit jaar, een grote zak
bammetjes' (dit ziin boterhammen zonder boter) en
kleding (incl. regenpak en dito scherm) voor elk
we€rtype stevig vastgebonden op de bagagedrager.

Vrijdag even naar ODB. Daar spe€lden LENS
E2-3-5, F24. Een leulq goed geoÍganise€rd locrnooi
mct prima voetbal, Dcense teams en eÉn verrassing-
spaklcctje voor icdcre spclcr. Door de hevige regenval
hielden we het deze dag voor gezien. Graag hadden
ive nog even doorgelietst, maar het water stond,in
onze schoenen, naar Loosduinen of Cromvliet waar
respectievelijk de D4 en E6 speelden.

Op zateÍdag vroei op. Eerst richting Zuiderpark.
DaaÍ had het team van LENS F5 het paastoernooi bij
Ora-njeplein. Leuk toernooi. Terrasje, partytenrcn en
met, ook hieÍ weer, voor iedere speler limonade cn
een 'smaíics' verrassingspakket. Door knap voetbal
4e geworden. Goed je best gedaan mannen! Snel
door naar LENS voor het intemationale (A,/B)
toernooi met veel buítei andse teams. 's-Middags
l1'e€r terug naar het Zuiderpark. LENS 83 voetba.lde
daar, net als F5, bij Oranjeplein. AIs toetje naaÍ
ADO Den Haag voor de voorwedstrijd van C2.

Tonegido Fl - LENS Fl: o - 3

De laatste wedstrijd van de competitie,
wat een geweldige wcdslrijd was dat.
Ilkay die gelijk al in de eerste 5 minuten
het e€rste doelpunt vasflegde. Nog ge€n 2
minuten daama scooÍde Damian het 2e
doelpunt door een prachtig afËtandschot-
Uiteindeliik werd de wedstrijd bepaald
door e€n 3 - 0 overwinning, Een goed
spelend team met Marco die je overal op
het veld tegenkwarn. Marco rvat heb jij
e.en fantastische wedstrijd gespeeld. Jon-
gens allemaal gefeliciterd.

Steef en John, dc lcidcrs.

LENS F3 - Gr.W.[ VAC F3:7 -

:

I

Zondag hebben 1ve het rustig gehouden de 2e dag
van het LENs-toernooi bezocht. Je moet op onze
lccftijd ook eens (hoe moeilijk het ook is) kunnen
aÍbouwen. Goed toemooi met een hoog voetbalge-
halte. Een beetje statisch; qua sfeeÍ (de toernooicom-
missie heeft er echt ve€l tijd ingestoken) verdiendc
dit, qua toeschouweÍs, veel mecr. Toen we er toch
waren gelijk de flop (officieel warcn wc al te laat) in
de redactiebrievenbus gegooid.

Tweede paasdag voor ons zelf gehouden om bij tc
komen. Voor lezel.s die dit een leuk tijcherdrijf

' ' vinden, hebben wij goed bericht. VolgendjaaÍ liggen
er routebeschrijvingen klaar in de àdministra-
tiekamer.

DE PAASHAZEN

Eindelijk een verslag van LENS F3. Het
is eigenllk een beetje laat, nu hct seizocn
bijna is afgelopen. We hebben vandaag
met z'n a.lletr zo goed gcvoetbald, dat hct
beschrijven zrker de moeite waard is. We
gingen richting Wassenaar, met in het
achterhoofd de nederlaag van een aanlàl
weken terug tegen dezelfde tegenstinder.
We warcn dus goed gemotiveerd en
wilden dit keer winncn. \{c h+amen aI
heel snel op eefl voorsprong, maar raakte
deze ook snel kwijt, waardoor de ee6te
helft t - 1 eindigde. De tweede helÍ
hebben we door goed positie spel de
teBenstander gek gespeeld. Zien jullie wel
dat hct helpt als jullie allemaàl op de
vooraf afgesproken plek blijven spelen.
we hebben uiteindelijk dc wedstrijr:l gc-
wonnen met 7 - l. Iedere€n heeft goed
zijn b€st gedaan. Goed zo jongenslll Zo
blijvcn doorgaan!
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I SPY BERICHT

Een beetje mosterd na de maaltjjd znlt u denlen bij het lczen ven deze koíe berichten. De
combinatie vaÍr hct tweewekelijks uitbrengen van de LENS-revue en de, voor vcleq
pral;tisch onmogelijke deadline welke de redactie oplegt zijn helaas hier debet aan.

PLAYBACKSHOW: op zateÍdag 28 maaÍ jl. viel er weinig te soundmixen. VÍe€md, want
LENS heeft echt veel talent op dit gebied. Loopt u maar eens regelmarig langs de
klcedlokalen als al die lieverdes staan te douchen. Ondanks de geringe animo werd deze
playbackshow een daverend succes en toen tijdens de gote finale de jury onder aanvoering
var orze voorzitter slvingend op het totre€l stond wist ik dat deze avond geslaagd mag
worden genoemd.

Tijdens deze avond uam Diana van Rijthoven nog afscheid. Na lOjaar EKO weÍd het tijd om
eens iets andcrs te gaan do€n meende zij. Naar ik hoorde volgÍ Ellie van Fessem haar op.
Vanaf deze plaats Diana beda.nlt en Ellie veel sucresll Compliment gaat uit naar onze
EKo-mensen. Zij lndden het toch maar weer prima voor elkaar. Het podium en dccor zagen
er perfect uit. Een prima jury en het geheel werd professioneel aan elkaar gepraat dooÍ FÍed.

NAAR LENS MET JANTJE: dat leek mij wel gezellig en zo sÍapten wij goedgemutst het
terrein op. Het zonnetje scheen en wij zochten ecn plckje op cn genoten met volle tcugen van
de rvedstrijden. Na een tijdje stelde jantjc(Otto) voor om iets te consumeren. Hij bètaalde.
Daar zei ik geen nee op cn wij vewoegden ons aan het buffet. Jantje deed zijn bestelling en
betaalde met een Jantje'. Dat muntstuk had hij van zijn moeder gekregen om te verbÍassen.
Maar rvat schetste onze veÈazing. Het wettige beteelmiddel weÍd det geaccepte€Íd. DaaÍ
stond Jantje met z'n 'jang'e'. Tranen schoten in het ventje de ogen. Wat nu? 'Discussie' met de
barmedewerkers gavcn niet de oplossing. rDe BARKO (wie is wie?) oflen het bestuur hadden
dit besloten. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Ik ruilde het'jantje'van Jantje in
een betaalmiddel dal wel werd geacccpteerd cn zo kon hct knaapje toch nog betalen.

Krurrex
Is goed en mag gegeven worden, mits dit betrekking heeft op het blad en dit wel tegen de b€Eefl€nde
p€rsonen verteld wordt, helaas gebeurt dat niet altijd. Voorrvat betreft het bovenstaande stuk eerste
alinea hebben wij de deadline yoor het inleveren van stukjes nog steeds voor zondag staaÍ. Wij
heblen wel de tijd voor maaldagavond veranderd en deze avond is alleen maar voor wijzígingen in
de kopij en nie! voor het aanleveren var teksten. Wij hebben al eerder aanngegeven dàt frj àlleen
stukjes zouden plaatsen van het e€Íste weekend na het uitkomen var de LENSrevue, mits déze voor
de donderdag daarop binnen is. Hct is momenteel zo dat wij alle LENSkopU pas binnen kdjgcn in
het laatste rveekend en dan nog alleen het programrna en bestuurskopij, oolirvij (dc redaktie) h-ebben
een vollcdige baa4 de vorige redaktie had wat meer tijd en deze zou zckcr mo€ten \yeten hoe het
eraan toegaat en zlin kritiek moet dan ook bij ons neergelegd woÍden.Het bovenstaande heb ik dan
ook nog geplaatst, ondanks dat deze tw€e verslagen zondagavond rond 18:00 uur zijn gemaakl Ook
heeft de redaktie er meer werk bij gekregen, die zijdelings met het werk te ma{<en hèeff, maar niet in
het pakket zat van de vorige redaktie. Wij hopen dan ook op mcer begrip van u.

Willem (redaktie)

Kontributie al betaald ??? NEE, zateÍdag doen op LENS "deLENSREVUE" 11
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Paastoerrrooi Dl in Duitstano

le rvedstrijd Fortuna DÍisseldorf - LENS Dl 44
Het rvas wel even wennen, hel spelen op gravel maar desondanks deed LENS
Foíuna Diisseldorf is een sterke ploeg waanegen LENS bijna kansloos was.
eindigde dan ook 4-0.

2e wedsrijd LENS Dl - SV Bergfried Leverkusen l-1
Nu wat zekerder van zichzelf begon LENS deze wedstrijd met dc aanval, uat resulteerde irr
een I-0 voorsland voor LENS. Dit goal werd gemaakt door Ugur @ravo!). tlassan kreeg
zijn eerste intemationalc gele kaaÍ1. De andeÍe ploeg kwam met de tegenaanva.l en helaas met
een gelijk spel eindigde deze wedstrijd.

3c wedstrijd VHL Bochum - LENS Dl ? {
Lichamelijk gÍote verschillen tussen de kindeÍen mondden uit bij rustsÍ2nd in 4-0. Ook in de
tweede helft kondcn vooral Jordi en Ugur de gÍote passen van dit team niet bijhouden. Toch
blcef iedcrcen zijn best doen. Eindstand 7-0

4e wedstrijd TSV Bayer 04 Leverkuscn - LENS Dl I l- 0
Dit was een wedstrijd waarvan men van te voren wist dat dil €en ,rware tegenstander zou
zijn. En terecht want de goals vlogen om je oren. LENS hiold moodig stand ondanlG de steyige
nederlaag.

5e wedstrijd LENS Dl - FC Frauenveld I - 0
Men zegt lest best, rvat hier dus duidelijk opging. Dil werd de beste wedstrijd voor de finale.
Ramon stond zijn mannetje in het doel en liet niets door. En ja hoor ! Hct winnende goal van
dit Paastoemooi werd gescoord door David, dic nu in de spits speelde.

2e Paasdag: de findle LENS Dl- KaÍlsruher SC I - 2
In deze finale moesten wij spelen tegen Ka-rlsruher SC voor de 9e en lOe plaats. De wedstrijd
ging gelijk op en iederecn hield zijn adem in. De eerÍe hel-ft bleef0 - 0. Dan de twcede helfr.
Hierin kreeg Hassan zijn twcede intemationale gele kaaÍt (worden deze nu overgeheveld naar de
K.N.V.B.?) KarlsÍuher scoorde een keer en nog een keer. Gelukkig werd voor LENS door
David nog gescooÍd, ondanks zijn geblesseerde been.

Al met al was het een lreel goed georganisccÍd paastoemooi, waarin wij hebben kennis gemaakt
met hct duitse voetbal, dc suenge duitse scheidsrechters en vooÍal het koude weer ir Duitsland.
Met dank aan alle ouders die meegingen en het mogelijk maa.liten dat alles gesmeerd verliep.
Tevens dank aan de moeder vaa Jcroen.Hoefuagel dic geheel belangenloos haar nieule auto
aan ons uitleendc
Een dankbare moeder.

C4 Nieuws
Geen grap maar op I april l0 jongens (van de 15) aamrryezig op de training. Goed voorjullie fijn
voor de lrainer. Op 4 april Il jongens present op ODB. Wat een Íotwe€r. Storm, regen en een
zuigend modderveld. Alleen achter de doelen zagje gras. Met 5-2 verloren, maar toch, bij vlagcn
goed voetbal van onze kant. Saflder moest al gauw geblesseerd aÍhaken, maar een toevallig
passerende Ricardo nam zijn plaats over. Beda-nktjongen. Volkan was dc makcr van dc 2 goals,
Een hele mooie lob van Rietish ging over de ke€per heen maar sprong van de lat tenrg.

P.S. Arme Roy Poncin krecg weinig loon naar hard rverken......

Op 8 april 9 jongens op de training plus Kcmal (C2l). Dan op 13 april naaÍ het toernooi van
ODB. Het leek Nova Zembla wel, dus cen aangepast pÍogríunma op kunstgns: 4x een kwartiertje
voetballen en 8 uur rondlungen in kaÍitinc of kleedkamer. Derde plaats behaald en een mooie
beker als beloning. Miquel en Ricardo bedanlÍ voor jullie hulp, die hard nodig rvas rvant 7
jongens var C4 rvarën niet van de partu. Aantal ouders op Tweedc Paasdag (?l) van C4
aanwezig:S. Niet val C4 maar de "die-hards" Peter, Melis, Anita en Lco die er wel waren
zorgden cr mcde voor dat het nog ergens op ging lijken.

P.S. Met stekeligc opmerkingen over gebrekkige opkomst houd ik op. Het blukt nier tc wcrkcn
net zo min als de persoonlijke brieven die ik dit seizoen verstuurd heb. Wat ik echt betÍeuÍ is dat
de ryel plichtsgelÍouwe jongers en ouders door dat ongeihteÍesseerde gedoe gaan uitkijken naar
cen andere vereniging.

Guus vaD Oort Sr

Ioed
Deze

zijn best.
rvedstrijd

Kontributie al betaald ??? NEE, zaterdag doen op LENS "deLENSREVUE" 12
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ColoÍon

f.rNin & Clobg.bouw
CEEN POSTADRES DE LE'U§REV UE
Sportaomplex "Escafi p l"
Hcngelolaaa 600
fcl. 070 - 366.13.14

Àl8om. secretorfual
lcvEn! postrdres

P,F.GÍEns
Rc8cntÉss€laan 49
2562 CN Den H.ag
Iel. 070 - 363.54.t8

SEKO: Senlorenífd. (óÍd.8 / aal)

iV.l.t',t.ru1n* tëI, O7O I 346.10.88
'I
Jenioren zrt€rdos. I

I.c,Ha; lujl. o7o - 367.96.81

ruKO: J€urdafd€[n!

AJ.M.v.(§teeí t€I. 070 - 440,06,03

I.Hoppenbrouwcrs lEl. O7O - 325.01.89

§rorA§cllÍllodaílco tr

Z.C0ngor tcl. 070 - 390,03.33

lponsoPgkch

l.v.d.Hock Ll. OlE2 - 52.13.53
:LKooyenga t l. 070 - 397.72.94

:o{irdlnrtor techdlch€ zaken

-i ru:n tc|. 070 . 356.15.81

BARKO: Bnrconunllsle

Lrln Berge ré1, 070 . 366.21,64

0KO: Evenemcntcncom|nl,ssic

).v.Rijthoven tel. 070 - 361.52.08

IrÀireÍs:

r.ondzg
?.v.O6t fl
T.ondag

-v.Rijn
lat ídag
Àrdc Kct

Van de Redaktie

LENS ZONDAG 1
UIT DE BEKER

PCS was de tegenstandeÍ van LENS I in
de. twe€de Íonde. Het werd na een zeer
slappe paÍtij voetbal van onze l(ant 0 - 0.
De penalties werden beter benut door
PGS. Zondc hoor, want de HC-cup is
natuuÍlijk best een leuk toernooi.

LENS I ???

De kopy moest vÍoeg worden ingeleverd en LENS
moest tocn nog tegen KrancnbuÍg vo€tballen. Door de
trederlaag tegèn Èoek van Holland uit kwam LENS
toch weer geheel onnodig in degÍadatiezorgen. Hoe
de sland van zaken nu is na de laatste kompetitier-
onde is inmidrlels wel bekend. Zal LENS zich alsnog
veilig gespeeld hebben of volgl er nog eeo (lange)
nakompetitie ?? Direkte degadatie was na dc drie
puntenin mindcring van Hoek van Holland niet meer
mogelijk. Gaan zij in beroep en witrnen ze dit of niet
??? Vragen,vragen,vragcn. Wij komen hierop beslist
nog teÍug in de volgende LENSreure. Mochter er ern
of zelfs meerdere beslissingswedstrijden noodzakelijk
zijn dan hopen wij natuurujk op heel veel toeschouw-
ers van LENS en wensen de spelersgroep en de
begeleiding in dat gwal dan heel veel succes !oe.

VELD3 ENDE TRAININGS-
STROOKIN REPARATIE

Àl,ë,

opgericht
18 december 1920

Tweewekelijls blad van de voetbalvereniging LENS

71e jaargang, nummer 20

29 april 1998

Contrlbude betallnt

Poíhank 33.67-l I
P.aboba,lk 129.924,229

§lmenstcUing bt!hur,

R.Vergeer
F.GÍens
P.v.d.Stccn '
Z.GÍlngor
F,bocel
Lv.Rijn .

tel. 070 - 366.13.44
tel. 070 - 363.54.18

.tel. 070 -,140,06.03
tel. 070 - 390.03,33
tel.0l0 ' 521.39.t0
tÈ]. 070 .356.15.81

Op rvoensdag 6 mei gaat de geme€nte beginnen aan
het groot ondcrhoud van vcld 3 cn de tÍahingsstrook.
Dit betekent dat er met ingang van 6 mei op vetd 2
getraind moet wordcn. Vcld I houden wij wli voor de
wedstrijden.

HET GEDRAGSCONVENANT
Op zaterdag l8 april t€kenden vele verenigingen het gedragsconvenant wat o.a. betekent dat zij
zclÍ gaan optrcdcn tegen misdragingen val spelers,leiders en supponers van hun vereniging t.o.\4
de scheidsÍechters en de assistent-scheidsrechters. NatuuÍtijk.doet ook LENS hier aan mee.
DaaÍnaast dcnkt LENS aa-n het opzEtten van een sooÍgelijk convenant m.b.t. de inhoud van de
LENS-rewe. Wij hebben de redaktie opdmcht gegeven om censuuÍ toe te passen bij:

- kdtiek op dc beslissingen va.n scheidsrechtcrs en/of de assistentscheidsrechters. Dit he€ft immers
toch ge€n zin en maken voetballers doorgaaru niet veel meer fouten dan de (assistent)scheidsrech-
ters ???
- kritiek op [ommissieleden. Deze kritiek hoort det via de LENSrevue gespeeld te worden maar
ÍechtstÍe€ks mct de desbetÍeffende kommissie ofhet b€stuuÍ besproken te woÍden.1c1..015 - 310.78.46

tel., 070 - 356.15.81

t l. 079 .316.49.94

Rcdsktle

#,J,vd.Gc.st sema 06 - 597.00.0t2
\4.v.OoÍt
í.v,d.Sman

VERANDERING of

Indien er leden zijn die aan het eindc van het seizoen hun lidmaatschap van onze
vcrcniging willen béindigen, omdat ze stoppen met voetbal of naar een andere vereniging
gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht te nemen:

l. opzeggen kan uitsluitend SCHRIFTELUK gescNeden bU het secretariaat:
P.F. Grens, Rcgcntesselaan 49, 2562 CN Den Haag.

2. opzcggcn dient te gescNeclen VOOR 3l mei 1998.

3. leden dis naar een andere vereniging gaarL moeten bij hun nieuwe vereniging een
overscluijvingsformulier halen en dat voor 3l mei 1998 inleveren bij Paul van den Steen
of Leo van Rijn.

BEEINDIGING
LTDMAATSCHAP

t ver uw kopij ir vóor JsEtll!-lll-mti
Redacli.bÍicveíbus in het clubgÉbouw of bij

W.J.v.d-Gecs( Wink.litcdc 92, 2543 BS DcÍr Ha!8
EflÀil : vaÀdctueutcníahotnail. com

FÀx : o7o - 367,05.22 (van ;Íranuag t/m rri.jaagi

SLUITINGSTIJD WUZIGINCEN. KOPU:

Maandag 1I mei 16:00 uur.

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

LENS

Kóntributie al betaald ??? NEE, z*eÍdag doen op LENS "deLENSB.pS,,LE" 1



4. ondeÍtekening-zal alleen geschieden als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit getdt ook vooÍ boetes) è of onwanger

Op'ZONDÀG 31mei 1998 (de sliritingstlahrm voor overschrijvinge.n) kan dit nog tussen 12.00 en 17.00 uuÍ op LENS. Daama beslisl
NIET meer.

!4i.n u:rqyqlgfn! bovenstaande regels opzegÈ blijft u in ons lcdenbestand en dat van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat u
CONTRtsUTIEPLICHTIG bent ook voor het seizoen 1998/1999.

Ook komt het voor dat leden hun '\ooí lidnuascÉap;witleri wijzigen Uv:
- niet spelend wordt spelend - sen. zat. woÍdt sen. zon.,- veld wordizaal (v.v.) -'
In bovengenoemde gevallen geldt ook voor 3I mei SCHRIFIELIJK een bericht aan het sccÍetariaat.

'
JEUGDLEDEN die willen bedanken als lid kunnen hier alles over lezen in de JEUGDRUBRIEK. I

Het. Bestuur

DE ALGEMENE :'
LEDENVERGADERING

Op dinsdag 9 juru zal de algemene ledenvergadering van LENS
gehouden worden. De aanvalg is om 20.30 uur. Vrijhouden deze
avond s.v.p. l!!

SIXTES TOERNOOI 1998
In navolging op het succes wat dit toernooi vorig jaar heeft gekend,
zal ook dit jaar e€n toemooi woÍden georganiseerd, waaóij tea-ms 6
tegen 6 op een half veld tegen elkaar zullen strijden. Dit festijn zal
plaatsvinden op zondag 3l mei aanstaande en is bedoeld voor de A-
en B-junioren, aIIe senioreÍL medcrwerkerq, leiders en oud-leden
van LENS. Bij nader inzien is toch besloten om de te€ms zelf te
laten samefftellen. De daarvoor béstemde inscfuijfformulieren
tiggen op LENS klaar en desgewenst kurmen er inschrijfformulieren
bij de sponsorcommissie worden aangevraagd. Gaame, in verband
met organisatorische redenen, de inschrijfformulieren voor ll mei
op LENS (lnge v.d. Berg) of bij de sponsorcommissie inleveren Na
aÍloop van dc prijsuitreiking is cr een buIlct gcrcgeld en vanaf een
uur of negen zullcn dc "Linle Criminals" de avond uitluiden met ecn
fanhstisch optreden. Menig LENS-lid is bij dezè band al volledig uit
zijn bol gegaan. De dagoÍganisatie zal in halden zijn van Wil
Heynen en Gerard v.d. Kley, dus mochten er nog vragen en/of
opmerkingen z[iq kar men ook bij deze personen terecht.

\.RIENDELIJK VERZOEK !

Hierbij zou ik uit willen ood.igen een paar man die in de eerste rveek vanjuni zouden willen helpen met. het opknappen van de kantine
voor de periode van een week en tevens een paar schilders voor cnig schilderwerk. Dus de opknapbeuí begint in ae eerste week van
Juru.
Bij voorbaat dank; aanmelding bij Ziya Gungor

De fis&ommissie

Uitslagen Senioren veld

Ziekenboeg
Nameru het Bar-team wcnsen wij Cor PeteÍs
en Wim Kouwenhoven (inmiddels a.lwer
beterschap.

, grote Kock
lhuis) veel

Bar-team

GàrageÀssendelftE.U.
Kobakslhat.ri 2544 EV Dan Haag

' APK sn WN KcuÉtalion
' RepaI, es vtn allo me*én
- Baiden. en uillàeLsevka
' Plaal- .n sÍ,uhwad(

WU AIEDEI{ OE }IOGELÈKTIEIO OM 24UUB PEN
OAG TE TAHXE?{ VIA ËEX CBEDTTCAAOSYSTEE;I

'iup + ewo I 0,12 konihg pot titet
' .llosel I O,12 konkg pet lltot

VoorÍníotmalle;
Werkplaats: 070-321 05 29

Plaatwerkerli: . 070-321 í7 í3

Uitslagrin zaal (1914 - 2614)
Hoek van Holland t - LENS I
Concordia 2 -LENS2
LENS 5 .HMC 4
Duindorp w 5 -LENS6
LENS I -PGS I
(HC- cup, PGS wint na strafschoppen)
LENS I - Kranenburg I
LENS 2 - RKDEO 2
HMSH 5 .LENS 4
LENS 5 - Full Speed 6
LENS ó - De Jagers 3

2-l
5-l
| -z
4 -3
2-3

afgekeurd
afgekeurd
4-5
3- 3
afgekeurd

SenÏbren zater dag (25 I 4)
RAS I . LENS I 4.1

. DIRECT iíAtL

- COT'PUÍERCEfiTRUH

. FULFILfrIENT .

- FOTOXOP1E SEEWCE

kopieëJl avan* 6
ook in een enkele kleur mogelijkl
('min. aantal 100 stuks, èxd. btw)

Fotokople ln kleur, digitale kwaliteitll

AL 25 JAAR EEN BEGRIP ÍN DEH HAAG

Kerketuinenweg 6 2il4 CW Den Haag

Tel.: 070 359 07 07 Fax: 070 32S 51 68

ils.rrp3f(

centr

Kontributie al betaald ??? NEE, zaterdag doen óp LENS "de LENSREVLIE" 2



Sen
a

loren ZONI) frr:'l'
Wedstrij dpro gramma S enioren Zo ndag

ZONDAG 3 MEI 1998

14.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
10.00 uur
13.30 uur

LENS I
LENS 2
LENS 4
SVH 5
LENS 6

64880 I
38198 2
52217
41005 2

vr. 1

522t3 2
41052 I

vr. I
52214
vr. 2

C.Beij

Ligging van de terreinen:

SVH: Erasmusweg

ZONDAG 10 MEI 1998

10.30 uur LENS 4
13.30 uur LENS 5
13.30 uur , LENS 6

ZONDAG 17 MEI 1998

11.00 uur LENS 4
11.30 uur HMC 4
11.00 uur LENS 6

- nog onbekend
- Quintus 2
- TIBS
- LENS 5
- GDA 8

tel.3903000

- nog onbekend
- Oranjeplein 3
- Quintus 7

- nog onbekend. LENS 5
- Tonegido

NN
NN

NN
NN
NN

NN

NN

Ligging van de terreinen:

HMC: Beresteinlaaa (op terrein Gona)

ZONDAG 24 MEI T998 - .

.e1.3670271

f

,.1 LENS 4 . - Wilhelmus loernooi
LENS 6 - Withelmus toernooi

Nadere gegel'ens zoals aanvang van dit toernooi volgen nog

ZONDAG 31 MEI 1998

Spoíieve en feestelijke afsluiting LENS-seizoen met een siÉies-loernooi (minivoetbaltoernooi op een half veld) voor
alle senioren, A- en B-junioren: Na aÍloop wordt gezorgd voor de inwendige mens en is er live-muziek. Mogelijk zijn
hieraan (behalve voor de dra*jes) geen kosten verbonden. Dan maar lid worden van de club van I00!l!
Inschrijilormuliercn liggen voor u te rlachten achter de bar. Levir deze in bij Wil Heijnen of leg deze neeÍ in het
seko-vakje in de administratiekamer. Henk HoppenbÍouwers heeft inmiddels beloofd met zijn team eindelUk kampioen
te worden. Nu moet LENS 2 zich wel inschrijven.

CONTACTPERSONEN .

r Wedstrijddag:
W.J.M. Heijnen
B,Vierling

tel.:
tel.:
sema

070- 346 10 88
06-55 1351 60
06-59588954

AFBELLEN
tel.
tel.
tel.

LENS 4 :
LENS 5:
LENS 6 :

E Eoppenbrouwcrs
E,Gedek
J.Muns

: (070) 325 07 89
: (070) 3625335
: (070) 397 s4 59

II suDMErlER ZONWERTNG

Thomsonlaqn E5 DEN IIAAG tel.z 312 OZ 9{l

rrYEntntlè

Kontributie al betaald ??? NEE, zalerdag doen op LENS "deLENSREWE" 3
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Senioren Z,ATERDAG

lledstrijdprogramma
ZATERDAG lE APRIL 1998

14.30 uur LENS I
Tcrrein: Albardastraat

ZATERDAG 25 APRIL 1998

14.30 uur LENS I

- Quick Steps I '
tel:36E1E6E

- nog niet bekend

w.'1

vr. I

W RZ A ME LTIJD EN WE D S TRIJDE N Thuis

uit
: 1 uur voor aanvang

: l1l2 uur voor aanva.ng

FBELLEN

Trainer

b.&g'

J.Eam

BU AFKEURING: YERZÀMELEN 13.00 UUR OP LENS.

tel.

tel.

tel.

: (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 Etl
: (070) 367 96 87

ll -VlLn\All
^\uulllt

elke dag VERS uit Limburg
Dierenselaal Il - Dcn Haag

tel- 3637ti45

Lep{eg 940-b - Den Haag
tel. 3212089
fax 3514086

G.Th. VAN DER VETDE
6ERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR

"Als het ccht om scorön geel,

voo r uw incassovorde ringen

Nassauplein 21
2585 EC 's-Gravenhage

Telefoon 070 - 3460707
Telefar 070 - 3469755

JUKO van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider A, B en C jeugd:

Paul val den Stcen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den }Iaag, tel: (070) 440 06 03

Hoofdleidor D-jeugd: I{ans var Rijthoven
Diaria var Rijthoven
tetefoon (070) 361 52 08

i
E-jeugd Leo Straub

telefoon (070) 367 0l 2'l

Hoofdteider F-jeugd Ruud van Herp
teldoor (070) 367 98 58

b.g.g. 06 53 48 40 50

Hoofdleider

Kontributie al betaald ??? NEE, zaterdag doen op LENS "deLENSREVUE" 4



WED ^ST.R IIDPROGRAMMA
({tijds} wijzigingen voorbehouden)

el Íïal

AI
BI

B2

B3

B4

c

c2

c3

c4

E

D4

datum

02 rnei
09 mei
29apr
0l mei
06 mei
09 mei
02 mei
09 mei
30 apr
02 mei
09 mci
02 mei
09 mei
02 mei
09 mei
30 apr
02 rnci
09 mei
30 apr
02 mei
09 mei
30 apr
02 mei
09 mei
02 mci
09 mei
02 mei
09 mei
13 mei
30 aor
02 niei
05 mei
09 mei
13 mei
02 mei
05 mei
09 mei
02 mei
05 mei
09 mci
30 apr
02 mei
09 mei
02 mei
09 mei
02 mei
08 mei
09 mei
02 mei
09 mei
02 mei
09 mei
02 mei
09 mci
29 apr
30 apr
02 mei
08 mei
09 mei
29 apr
02 mci
09 mei
29 apr
30 apr
02 mei
09 mei
29 apr
02 rnei
09 mci
02 mei
09 mci
02 mei
09 mei

aanvang

13.30
t0.15
t8.45
10.30
18,45
09.30
I I.l5
I1.00
I1.00
14.30
13.30

uiUthuis

tluis
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit

thuis
thuis

uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit

13.00
I 1.00

_ tegenstaldeÍ

Naaldwiik Al
Leidentoimooi
DSO BI
Vertrek reisie
Tonegido Bi
Leidentoemooi
Quick Steps BI
RVCloernooi
LENStoemooi
RAVA BI
Velotoemooi
GDA 83
LENStoemooi
Voorlopig vrij
Vrcdenburchtbemooi
RÀStoemooi
I.ENS DI
Loosduinentoemooi
LENStoemooi
LENS C4
Loosduinentoemooi
LENStoernooi
LENS C3
Loosduhentoemooi
GDS^TVP C3
LENStoenrooi
I^ENS C2
Ouick Steostoemooi
E-ventueel'finale 4 tegen 4
RAVAtocmooi
Den Hoom Dl
LENSto€mooi
WlKtoemooi
Eventueel finale 4 teqen 4
I-ENS Dll' LENStocmooi
Vredenburchtoernooi.' LENS D3
LENStoemooi
Vredenburchtocmooi
Quick Stepstoemooi
Voorlopig vrij
BMTtoemooi
Texas DllBtoemooi
GDS/WPtoemooi
WRtoemooi
LENS FI
GDS/WPtoemooi
LENS FI
RASt emooi
HI\,^SH E3
GDS/WPtoernooi
Toofan F I
GDS/WPtoemooi
Scheveningentoemooi
Quick Stepsttemooi
LENS E4
LENS E3
BMTtoemooi
Scheveningenloemooi' Texas DÍIBtoemooi
GDS/WPtoernooi
Scheveningentocmooi
Quick Stepstoemooi
LENS F4
GDS/WPtoemooi
Scheveningentocmooi
LENS F3
Vredenburchtoemooi
LIiNS F6
GDS/VWtoemooi
LENS F5
GDS/WPIoemooi

veld,/tefÍeiÍl

VI
(zie koov)
È.Tuyllff.parkZtneer
(zie kopy)vt
(zie kopy) .

VI
(zie kopy)
(zie kopy)
v3
(zie kopy)
v3
(zic kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)
VI
(zic kopy)
(zie kopy)
v3
(zie kopy)
(zie kopy)
v3
(zie kopy)
Erasmusweg
(zje kopy)vt

sam.k r.F-NS

12.30
08.30íauto)
17.00(aute!*
10.00íauto)
t'l.45'
08.00Íauto)
10.30' .ír
r0.00(Rvc)
10.15
14.00
12. I s(au-to)
12.30
10.30

08.30(auto)
09.0o(auto)
08.45 1r
08,45(au!o)
t0.45
09.00 : '
08.45(auto)
10.45 ,

08.45 , .
08.45(auto)
10.45(auto)
t0.45 ,

08.45 ,l *
08.00(auto)

(auto)
13.15(auto)
08.30(auto)
10.15
I1.45(auto)

(auto)
10.30
t0,45
08.45(au!o)
10.30 , Í
10.45
12.1S(auto)
08-30(auto)

12.00 "{ -
09.00(auto)
08.30(auto)
10.30(auto)
17.30
12.15(auto)12-30 t
09.00(auto)
10.45
08.30(outo)
10.45
12,3o(auto)
13.00(auto)
08,3o(auto)
12.30
r7.30
08.15
13.00(auto)
09.00(auto)
08.30(auto)
13.O0(auto)
08.30(aÍto)
09.00 . r
12.30(auto)
13.00(auto)
09.00 +

t2.30(auto)
09.00
08.30(auto)
09.00
12.3o(auto)

c5

D

D 2

09.45
10.00
09.30
10.00
I t.30
09.30
10,00
I 1.30
09.30
10.00
12.00
I r.00
09.30
09.00

14.15
10.00
I 1.00
t 3.00

D3

(zie kopy)
kopv)
(zie kopy)
Woudseweg/DeÍl Hoom
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
v3
(zie kopy)
(zie kopy)
v3
(zic kopy)
(zic kopy)
(zie kopy)

(zje kopy)
(zie kopy)
(zic kopy)
(zic kopy)y2

ízii 
koey)

(zie kopy)
v2
?rr"n)
(zic kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
v2
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zje kopy)
v2
(zie kopy)
(zie kopy)
v2

I
+
.t

l1!

3

4

5

6

I

E

E

E

E

F

11.00
I t.30
09.45
1l:00
I 1.30
t 3.30
09.30

13.00
t0.00
09.30
I3.00
t8.00
13.30
13.00
10.00
I l.l5
09.30
n.l5
t3.30
14.00
09.30
13.00
18.00
09.00
14.00
10.00
09.30
14.00
09.30
09.30
13.30
14.00
09.30
13.30
09.30
09.30
09.30
13.30

uit
uit
thuis
uit

thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit

uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uil
uit
thuis
uia
thuis
uit
thuis
uit

F2

F3

F4

F5

F 6

(zie kopy)
v2
(zie kopy)
v2
(zie kopy)

* = wicndschappelijke wedstrijd 'r = bekerwedstrijd *r* = nog 40 minuten

'' DE VOLGENDE LENSREYT]E KOMT \ryEER UIT OP 14 MEI"

Kontributie al betaald ??? NEE, zateÍdag doen op LENS "de LENSREVUE" 5



Albellen voor de wedstrijden:

Aíbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

zo snol mogelijk en riterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en

19.00 uur, bij dc desbetreffende hoofdleider. In uiterste nood op de dag ran de

wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 l4 (zaterdags vanaf 08.(X) uur
en doordeweeks * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
* 45 minuten vooÍ aanvang van de training, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 t4
bol in eerste instar:tie de hoofdleider op!!
bel (ALmEN OP ZÀTERITÀG) na 08.15 uur de LENS-afkeuringslijn (070) 367 05 22

BIJZONDERHEDEN:
- aarrvezig namens de jeugdkommisie op:

o donderdag 30 april : P.v.d.Steen en B.Vierling' 
o zaÍerdag 02 mei : J.Muns,P.v.d.Steen en B.Vierling

' o dinsdag 05 mei : D.+ H.v.Rijthoven en B.Vierling
o zatcrdag 09 mei : P.v.d.Steen en B.Vierling

- rragen/opmerkingen ? Bel dal 's-avonds na 19.00 uur naar de hoofdleider !

1 IS DE KONTRIBUTIE AL BETAALD ??? ÀIEE, DÀN ZÀTERDÀG DOEN OP LENS S.V.P !!

- lecs onderstaande kopy eens gocd door I

- DE VOLGENDE LENSREWE YERSCMJNT PAS OP DONDERDAG 14 MEI !!!

Opstellingcn als bekend met uitzondering van:

o LENS 83: zonder V.v.d.Geest (alleen 215)
o LENS 84: zonder W.Raagoe (afgevoerd als lid)
o LENS C4: zonder J.Schild (2914 tJÍ\ l0l5)
o LENS D4: zonder A.Badal (215 ilm l0l5)
o LENS F4: zonder E.Nooitmeer

À fgekeurd of niet
Om te weten te komen of hct voetballen doorgaat of niet is lznaf heden de
enige mogelijkheid om te bellen naar de afl@uringstelefoon van LENS:

3670522 -

ZWALIIlryENTOERNOOIEN

Is er nog niets ingesproken kom dan gcwoon naar LENS ofbel later nog een
keer. Is het voetballen afgekeurd dan doen de teams met ingang van heden
helemaal niets. De spelers mogen bij afl<euring dus thuisblijven. Wees er

Een becuc Ícgen wil nog niet zeggen dat bet afgekeurd is !! |ec

I

iTOERNOOTEN
I

ivecl tijd,geld en energie kost de organisatie van de toer-
inooien en dan hoop je rutuurlijk op goede, sportieve
:toemooien met leuk voetbal, vcel toeschouwcrs en mooi
i$err. Dit laatste hebje niet in de hand maar goed en spoíiet
jvoetbal daar kunnen de spelers en begeleiders voor zorgen.
iDoe dit dan ook en natuurlijk zijn wij ook als team bU de
iprijsuiueiking aanvtezig ongeacht het resullzat op het toer-
tnooi. Op deze manier laten jullie zicn dat jullie alle
, insparuringen van de toernooikommissies waarderen. Spe-
lers, leiders en ook ouders heel veel plezier tijdens de
toernooien !!!

OUDERS OPGELET

Toernooien duren vaak erg lang. Soms wel een hcle dag.
Ceef urv kind voldoende te eten en te drinken mee naar de
toemooien of anders wat geld voor iets te kopen. De leiders
zijn hier echt niet verantwoordelijk voor. Een trainingspak
is vaalc ook nodig. Natuurlijk zou het fijn zijn als de ouders
zelf ook mcc gaall. naar de toemooien. Er is immers altijd
vervoer nodig, ook voor uw kind !l!, en bovendien is een
beetje belangstelling ook nooit weg. Nu zijn het vaak
dezrlfde ouders die voor het vervoer en ondersteuning van
de leiders en het team zoÍgen.

hter rvel zeker van of het voetballen doorgaat of niet.

LENS 83,D2 EN D4 OOK KAMPIOEN ???

LENS 83,D2 en D4 zijn ook nog in de ràce voor het
kampioensschap. Deze week zzl e.e.a. meer duidelijk
moeten woïden met avondwedstrijden en inhaalwedstrijden
op 2 mei. We houden dc teams natuurlijk op de hoogte van
de ontwikkclingen.

Op 9 mei worden alle toemooien gespeeld in het kader van de
avaluwenjeugdaktie. Dit wil ?f,ggetn d^t het inschdjfgeld bestemd is
voor de gehandicapte jeugd, Daamaast wordt ook op alle komplexen
gecouecteerd middels een oranje bus. Ook dit geld is bestemd voor dc
gehandicapte jeugd. Een verzoek aan alle spèlers,leiders,oudeÍs cn
to€schouwers om op 9 mei minimaal F[. l,- in deze bus te doen.

LENS C3 EN C5 KAMPIOEN !!!
Afgelopen zaterdag lveÍden zowel LENS C3 als LENS C5 kampioen
ll! Dit is €€n knappe prestatie en daarom wed hc[ natuurlijk ook
gevierd. Na de wedstrijd allemaal ccn lcuk aandenkcn en nafuurtijk
ook gebak en wat te dÍinken. Het was gezellig druk vooral bij LENS
C5 met al die ouders. OIze fetcitaties gaar uit naar de spelers en
natuurlijk ook naar de uaineríleiders var deze twee elÍtallen.

LENS 81 OP REIS

Op wijdag I mci gaat de B l-seleltie op reis. Hardenbcrg is hct
reisdoel en natuurlijk wordt er naast het recÍeatieve gedeelte ook nog
wat gevoetbald. Via de lciders horen jullie de resr. Maak er een te
gekke vier dagcn van. Op 4 mei komen jullie weer terug.
Heel veel plezier.

VELD 3 EN DE TRAININGSSTROOK IN
REPARATIE

Op woensdag 6 mei gaat de gemecntc beginnen aan her gloot
onderhoud van veld 3 en dc rainingsstrook. Dit betekent dat ei met
ingang van 6 mei op veld 2 getraind moet worden. Veld I houden wij
wij voor de wedstrijden. .:-

Kontributie al betaald ??? NEE, zaterdag doen op LENS "deLENSREVLJE" 6
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-At
-Bt
-82
-83

-84
-Ll
-c2

l

-c5
-Dt
-D2

-E+
-E5
- t1t)

-Fl
1

UUT.

-F2

c3

C4

-,speelt op 9 mei in Lciden tegen Katwij(SJz,Oegstgeest,VooÍschotcn en Leiden. Einde tocrnooi 15.15 uur.
- speelt op 9 mci in Leidcn tegen Katwijk SJz,OegstÈeest Voorschoten cn Leiden. Einde toernooi 13.45 uur:
- spe€lt op 9 mei op sport?ark Pr.lrene tegen DUNOtyr4oDB,Scheveningen en RVC. Einde tocrnooi 17.00 uur
- spe€lt op 30 april op LENS tegen VCSfiBSflW en Quick. Einde t6.4íuur.
- speelt op 9 mei op de Noordweg tegen Quick VCS en Velo. Einde 16.30 uur
- speelt op 9 mei op LENS tegen HBS,HW,Quick en Vredcnburch. Einde 16.45 uur.
- speelt op 9 mei op de Vredenburchweg tegpn Devjo,ODB en Vredenburch. Einde tocmooi 12.45 uur.
- spe€lt op 30 apdl aan de AlbaÍdastÍaat tegen RAS,QuiclqGraaftlVlIIVAC en DSO. Einde toemooi: 16.00 uur.
- speelt op 9 mei in Madesteijn tegen Delfia,RAS en Loosduinen. Einde t3.00 uur.
- speelt op 30 april op LENS tegen VCS,HBS,IIW en Quick. Einde 16.45 uur.
- spe€lt op 9 mei in Madesteijn tegen ODB,RAS en Loosduinen. Eindc 13.00 uur.
- speelt op 30 april op LENS tegen VCS,HBS,HVV en Quick. Einde 16.45 uur.
- speelt op 9 mei in Madesteijn tegen Hoekse Boys,Monster en Loosduinen. Einde toemooi: 13.00 uuÍ.
- speelt op 9 mei op LENS tegen HBS,HW,Quick en Vredenburch. Einde 16.45 uur.
- speelt op 9 mei op de Nijkerklaan tegen BMT,Larkkwartier en Quick Steps. Einde toernooi: 12.30 uur.
- spe€lt op 30 april in Houtwijk tcg,en HBS,JAC en Quick. Einde 17.45 uuÍ.
- spe€lt op 5 mei op LENS legen DWO,DHC,IIBS en GDS^TVP. Einde 16.45 uur.
- speelt op 9 mei in het Zuiderpa* tegen Kranenburg,PEc Den lIaag cn WIK. Einde toemooi: 16.30 uur. '

- speelt op 5 mci op LENS tegetr DWO,DHC,HBS en GDS/WP. Einde 16.45 uur.
- speelt op 9 mei op de Vredenburchrveg tegen líakkwartier,Vredenburch en SEP. Einde toernooi: 12.45 uur.
- speelt op 5 mei op LENS tegcn DWO,DHC,HBS en GDSIAW. Einde 16.45 uur.
- speelt op 9 mci op dc Vredenburchweg tegen DlJNo,Laakkwartier en Vredcnbwch. Einde toemooi: 16.45 uuÍ.
- speelt op 30 april op de Nijkerklaan tegen Quick Steps El en E2 en nog 2 onbekende tcgenstanders.

Einde toemooi: 13.00 uur.
- spcclt op 9 mei op de Hengelolaan tegen BlvÍT,Quick Steps en Velo. Eincle 16.00 uur. ,

- speelt op 2 mei op Ockenburgh tegen Pelikanen,ToofaÍ,Texas DIIB en een nog onbekende vereniging.
Einde toernooi: 15.00 uur.

- speelt op 9 mei op de Erasmusweg tegen Bemardus,ODB,RAVA eo GDS|WP. Einrle toernooi: 13.00 uur.
- speelt op 2 mei in Rijsbergen (Noord Brabant) tegen DSE,UIicoten,DIA,DEVO en WR. Eifide toemooi: 17.00 uur

Terug op LENS omstÍeek 19.00 uur.
- speelt op 9 mei op de Erasmusweg tegen GDS/VVP,ODB en Wippolder. Einde 17.00 uuÍ.
- speelt op 9 mei op de AlbaÍdastraat tegen Cromvliet,HBS,Quick en RAS. Einde toemooi: 16.00 uur.
- speelt op 9 mei op de Erasmusweg tegen BernaÍdus,ODB,RAVA en GDS/VVP. Einde toernooi: 13.00 uur.
- speelt op 9 mei op de Erasmusweg tegen Monster,RAVA,Wippolder en GDS/WP. Einde toernooi: 17.00 uuÍ.
- speell op 29 april op de Houtrustweg. De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde toemooi: 17.00 uur.
- speelt op 30 april op de Nijkerklaan rcgen Quick Steps Fl en F2, RAVA en PEC Den Haag. Einde toernooi: 13.00

TOERNO OIBIJZONDERHEDEN.

Op de onderstaande data is er geen training:

D3

r- 
D4

-El
l

E2

E3

- speelt op 9 mei op de Hengelolaan tegen BMT,GLZ en Quick Steps. Einde 12.00 uur.
- gpeelt op 29 april op de Houtrustweg. De tegenstandeÍs zijn nog niet bekend. Einde toemooi: 17.00 uur.
- sleelt op 2 méi op Ockenburgh tegen Pelikdnen,Toofan,Tèxas DHB en een onbekende vereniging. . '

Einde toernooi: 15.00 uur.
- speelt op 9 mei op de Erasmusweg tegen RAVA,Velo en GDS/WP. Einde 13.00 uur,
- speelt op 29 april op de Houtrustvreg, De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde toernooi: 17.00 uur.
- speelt op 30 april op de Nijkerklaan tegsn Quick Steps F3 en F4, Vredcnburch en Wippolder.

Eindc tocrnooi: 13.00 uur.
- speelt op 9 mei op de Erasmusweg tegen ODB,Velo en GDS/WP. Einde 17.00 uur.
- speelt op 29 april op de Houtrustweg. De tegenstanders zijn nog niet bekend. Einde toemooi: 17.00 uur.
- speelt op 9 mei op de Vredenburchweg tegen DSVP,GraaÍWIIVAC en Vredenburch. Einde toeÍnooi: 16.45 uur
- speelt op 9 mei op de Erasmusweg tegen ODB,Velo en GDS/WP. Einde 13.00 uur.
- speelt op 9 mei op de Erasmusweg tegen RAVA,IIazerswoudse Boys en GDS/WP. Einde toernooi: 17.00 uur.

FINALE 4 TEGEN 4 TOERNOOI GEEN TRAINING OP

Slechts I D-team gaat door naar de finale van het 4 tegen 4
sbaatvoetbaltoemooi op woenstlag 13 mci op het Spuiplein. De
overige LENSteams werden helaas uitgeschakeld. Op dit moment
is er nog niet bekend hoe laat e.e.a. begint Dit horen jullie t.z.t.
wel via de lcider. Wal,wel zcker is dat er op steen gesp€eld wordt.
Naast het officiele LENStenue ook een trainingspak cn spon-
schoencn meenemen. Vergcet ook niet wat te ddnken me€ te
nemen. Veel su@es en de winnaar gaat weeÍ door naar de
Iaadelijke linale op 6 jur in het'stadion van Willem II.

REISJES BETALEN S.V.P !!!

LENS CZ,DZ,EI en Ez'gaan van 22 tlm 24 mei op reis. Dat is al heel snel. Wij vragen de ouders om nu z.s.m. het volledige
bedrag te betalen. Voor alle reisjes is dit voorlopig vastgesteld op Fl. 120,- per peÍsoon. Betalen kan kontant op LENS maar ook
op giÍo 201392 t,n.v. P.v.d.SteerLreisjes voetbal te Den Haag.

" DE VOLGITNIDE LENSREWE KOMT WEER UIT Op 14 MEI "
Kontributie al betaald ??? NEE, zateÍdag doen bp LENS "de LENSREVUE" 7

F3

F4

F5
F6

op
en
op
op
op
op

woensdagmiddag 29 april voor E3 Um E6 en voor F5
F6.
donderdag 30 april voor de gehclc jeugd.
wijdag I rnci voor de geheléjeugd..
maandag 4 mei voor de gehele jeugd
dirudag 5 mei voor de gehele jeugd.



sPoNsoRLooPoPLEIyS r.i,
Enkelc oudcrs van onzc jongste jeugd hcbben het plan geopperd om
een sDonsorlooD oD LENS te hóuden met onze E- en F-jeugd De
bedoe'ling is hei dai aI onze E- en F-klassers sponsors zoeken die een

bedrag bétalen per ronde die de speler loopt. Op woensdagEiddag 27
mei ii dc sponsorloop op LENS. Na afloop natuurluk nog wat
voctballcn eri rvellicht patat voor de E- en F-jeugd. Daama het geld
ophalen en inleveren op LENS. Wat LENS met het gcld gaat doen
wordt door de.ieugdkorimissie in samenspraak met de orga[isator€n
in een later stadlum bekeken. De trainers van onze jong§te jeugd
hebbcn echter heel wat wensen op hun Lijstje staan. Wie weet lopen
jutlic dit wel bij elkaar. Binnenkbí onwangen jullie via de lciders
meer informatie. Doc je bcst vooÍ jullie LENS !ll

Hclaas niemand van LENS wist door te dringen tot de
finalei op 23 mei. Wet war€n enkelen er zeer dicht bij.
Nietr?aa-r Vinc€nt !l Zonde, maar toch goed geschoten
allerual en volgend jaar proberen we het gewoon weer.

YonderYelde
't Veentje v E R H u t zt N G E N

NÀTIONALE EN INÍEBNATIONAI-E VERHUIZINGEN

PENALTYBOKAAL
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BEDANKEN ALS JEUGDLID
MEI is de maand waaÍin spelers moeten beslissen ofze nog een jaar doorgaan als voetballer bij
LENS of niet. Wij hopen natuurlijk van wel, maar toch zijn er altijd speleÍs die besluiten te
stoppen of die eÍgens anders willen gaan spelen. :

De volgcnde regels zijn er:

l. Stop je mct voetballen dan moctje dit VOOR 3l mei 1998 PER BRIEF kenbaar maken bij
Paul van den Steen, Chopinstraat 103 - 2551 SV Den l{aag.

2. Doe je dit NIET dan blijfje automatisch lid van LENS. (mondeling opzeggen is NIET
voldocnde !l)

3. wil je bij een andere vereniging gaan spelcn dan moet je bij die vereniging een
overschrijvingsformulier halen, dezc itlullen en inleveren bij
Paul var den Ste€n. (geldt niet voor D-E-F klassers; zij kunnen opzeggen {zie l} en zich
aanmelden bij een andere vereniging)

4. ondertekening zal alleen geschieden als je aan jc financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) en/of
ontvangen sportspullen hebt ingeleverd.

Dit bovénstaanrle dient IJITERLIJK 3l mei 1998 geregeld te zijrq ander ben je te laat. Om advies is echter : BLIJF LEKKER
VOETBALLEN BIJ LENS en laat je vriendjes ook lid worden.

Zijn& problemen? Probeer dezc dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan'naar een andere vereniging. De Jeugdkommissie
- is iederè maandagavond aanrvczig op LENS

LET WEL : trainen en/of spelen bij een anderc vereniging mag ALLEEN met toestemming vanje huidigc vereniging (voorjullie

"LENS). 
Dit is een regel var de KNVB l!!

osiS
tlasrtensdiikloon * leyweg

tt

LENS

t

Kontributie al betaald ??? NEE, ?ÀteÍdag doen op LENS "deLENSREVUE" 8
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, Vredenburch 83 - LENS B3 : 2 - +

. . Vandaag moest het dan gebcuren om nog ecn kans tc' 
hebben ïoor het kampioenschap. In het begin van deze

' comoetitie zae het cfniet naaiuit om dit seizocn kans' i" t óuuen vooi net kampioenschap. Maar wat zagen wij
en natuurlijk wisten we al wat 

-zij 
konden, namelijk

. voetballen. LaIJ.gzaÉm klomme0 ze omrloog 
- 
In nun' ooule en kwanien na een moeilijke wedstrijd tegen

. irave Bl (04) en vorise week ([8/4) na de overwin-
f . nins oD VC§ (8'-0) op delerste plaats te stam. Vandaag

í2574)'moest LrrcS'ss dan odk winnen van vredcn-
Èur"t gl. dit tca- staat op cen gedeelde 2/3 plaatst met
I{BS 82 ídeze heeft ecn beter doelsaldo). Gemotiveerd
cine LENS richtnq VÍedenburch. Helaas was er Seen
ïasie Hèedkamer vór ons beschikbaar ivm de drulíe,
misschicn wilde de tegenstander ons var slag af
breneen. wat niet tukte natuurliik want een gcmotiveerd
team-bréek ie niet zo mal'*eliik. De sfeer was goed bij
het beein vàn dc wedstrijd en beide partijen gingen cr

. dan oo,-k voor, LENS wai in de eeÍíe 20 minuten dan
ook sterker dan Vredenburch. Eij een uitbraal van

C4 nieuws
oo 15 aoril wederom slecht weer, maar Peter
oio Fesiem benutte dit door binnenskamers
qelregelkennis bij te brengen. Hij dee.d dit'
op zeer enthousiastc wuze tot.genoegen van
Rcne en mii en dc wet aanwezlge Jongetrs.
Op 18 april moeten wc naar Schweningen
C3 en dc reis lukt ook met hulp van senor
Guerrero. Gracias. Natuurlijk oP het laatste
moment e€n team formeren. Enla hoor, een

eelukkiee mL'< vaa C2 (Kcmal), Dl (David
ën nic[v) cn C4 natuurlijk strat er. Dc
weGtrijd: de beste ka$en voor LENS maar
toch dé l-0 voor Scheveningen. Ricky zorgt
fraai voor de gclijkmaker. Dan gebeuren er
cen paar vcwélendc dingen die de moraal
van LENS onderuit halen lval Íesulteerl in
een 6-l nedcrlaag. Jammer, maar ik ben tlots
op mijn team van vandaag.
Cjverigens, GeraÍd BÍuystens bezig gezien
met hét uitruimen van Blassplinters met blote
handjes. Die man is van gietijzeÍ.
Woensdag 22 april, leuke opkomsl voor de
training. PaÍtijtje tussen C3 en C4. C4 kwam
op een 2{ vooÍsprong, maar verspecldc die
loch nog: 2-2. Ecn leuk potje, mndeÍ mecr.
Tot sloi de wedstrijd van 25 april tegen
GDS/VVP C2: veel maar niet benutte kalsen

Vredenburch kregcn wij dicht bij het strafschopgebied
cen vrije trap teger! ei werd een muunje gezet en de
vriie trào kon qenomen worden, na het nemcn van deze
bat floot ae sc-heidsrechter erhter af, omdat een speler

Willem.
(Volgens betrouwbare bron schijnt HBS tegen VCS 2-2

Bespccld te hebben)

de verhouding il. LENS beet zich echter in dc wedstdjd
va§ en na ccn mooie soal van wesley die echter
afeekeurd wcrd voor buiÉrspel, probeerde LENS het
*Ë"i àonieuw. Toen was dc beuri aan Fouzi, die met
een móoie bewcging cnkele spelers op het verkecrde
been zltte en de geliikma.kcr scoorde. Voor ruí kÍccg
Wesley weer de bà aangespeeld aan de linlerzijdc en

sine o-ndanks dat de tegènstrnder werd gewaaÍschuwd
óat-hij binnendoor ging ook indcrdaad binnendoor en
scoorde een keuris doclDunt. Ruststatrd l-2, Nadat de
tesenstander (5) -en LENS (l) wisselspelers hadden
iniezet werd eraan de twe€de heH b€gonnen. Na een

bultenspeldoelpunt van de tegenstarder weÍd het 2-2,
maar öke de söheidsrechter beslist dus na enig gemop-
per (door de spanning) toch geaccepteeÍd. Dus *erden
àe àouwen rieer opgerold en ging LENS er weer
teEenaan na een oaar eoeie aanvallen en kansen hcen
en-wccr werd Fouh wc-cr aangespeeld en wist zich toch
rveer los te maken van zijn tegenstander en scoorde 2-3,
maaÍ gezien de tegensrand die zij hadden wilde LENS
toch nte wel evcó een vierde lreÍfcr maken om iels
zckcrder- te zijn van hun ovenvinning. Mct nog 15

minuten te spelen legde Wesley offouzi de bal voor het
doel en k*ah Vincént voor de keeper (hct leek wel of
hij uit een toverdoosje kwam) en scoorde de laatste
tÍéffer vatr de wcdstrijd 2-4. Jongens wij hebben
genoten van jullic spel en inze! probccr a.s' zaterdag
van RAVA Bl te winnen met dezelfdc inzet (echter
zonder Vinc€nt) om jullie kampioenschap veilig te
stellen, maar ccrst het LENs-toernooi op 30 april.

door ons en ja, dan scoort een keer de
tegenstander Ó-1. In de tweede hen .dc-
gelijkmaler door een prachLig,e lob van
Volkafl. Het woÍdt vervelend, nuar lveeÍ
kansen te over voor ons en de tegenslzndeÍ
gaat met de winst aan de haal: l-2. ' . ''i.
Overigcns, dit lag niet aan de kundige en
enthousiaste coaching van Menno Alting.
Ook niet aan zijn broer als vlaggenist Stelen.

Guus van Oort Sr.

HBS Dl - LENS Dl : o-5

Dit was de laatste compctitiewedstrijd
en die rvilden tvij met ruime cijfers
winnen. We begonnen met een aaltal
veralderingen in de opstelling. Uit een
corner van Boy scoorde David 0-1. Na
een fout in dc tlBS-defensie scoorde
David ook 0-2. Met die stÍrnd gingen
we ook de rust in. Na de rust scoorde
Hassan prachtig 0-3.
Uguíje scooÍde 0-4 cn Ric§ maaLte
met zijn linker een prachtig doelpunt in
de kruising 0,5. Hieóij blecf hct. Ecn
mooi einde vàí de competitie.
eén speler van D I

"de LENSREVUE" 9Kontributie al betaald ??? NEE, zateÍdag doen op LENS ".1:

'4.



o

LENS D2 - D.S.O. D4: r - r

Met dc hoop nog hct kampioenschap te kunnen beha-
lcn, begonnen dc jongens van LENS D2 vol goede
moed en zclfvcrtÍouwen aan dc rve.dstrijd tegen D.S.O.
LENS begon heel goed- Na vijf minuten spelen was het
Toninïo, die op aangeven van Yarkin (een mooi
steekbdletje) l-0 aantekende. LENS domineerde maar
kon niet mcer tot scoÍen komen. In de twinstigste
minuut was het even benauwd voor het doel van LENS.
De goed keepende Ronald Íedde op de lijn. De nustand
was l-0 in het voordeel van LENS.In de eerste tien
minutcn werd er wijwel niet gwoetbald. Pas nadat
D.S.O. via een wije trap van ongeveer 20 meter op
gelijke hoogle kwam, gingen de jongens weer voetbal-
len. Het Íesultaat was e€n paar opgelegde kansen, die
echter niet werden benut. Het gelut was niet aan hun
kant. Met de eindstand va! l-l is de kans op het
kampioensschap nog niet verkeken. Maar jongens,
jullie zullcn nu alle wedstrijden moeten win-nen. Op
maandag 27 april is de retum. Jullie hebben de kans om
het weer goed te maken.
Tot de volgende week.

Een ouder.

LENS F3 - VCS F3: t - r

Dat we zouden winnen wisten we aI, alleen was
de vÍaag met howeel ? We hadden namelijk dit
seizoen al twee keer met gÍote cijfers van ze
gwonnen en wilden dat dit keer ook doen. De
tegetrstanders waÍen mct z'n elven en wij
hadden er negen. waardoor rve negen tegen
negen moesten spelen.Het was hierdoor veel te
druk op het veld.We bleven de hele wedstrijd
aa.nvallen, maar we konden niet of nauwelijks
door de drukke achterhoede heen. We hebben
toch drie mooie doelpunten gemaakt en gunden
onze buren er ook één (zo sportief zijn wij wel).
Ik vond wel dat we niet allemaal zo scherp
waren als normaal, maar ja, we kunnen onze
klasse ook et altijd laten zien.
Tot de volgende kcer!

verslag gemaalt door de leiders.

De eerste wedstdjd tegen Laakkwanier eindigde in
l-l en afgelopen zaterdag stonden wij weeÍ tegenover
dezelfde ploeg wetend dat er geknolt moest woÍden
en dat hebber jullie ook gedaarq alvorcns een liedje
gezongen voor Damjar; die jarige linkshalf en hij
heeft weer van zich laten horen door mooie voorzet-
ten tc geven en ook goed tc verdedigen samen met
Jerocn en Rafael. Vervolgens was het onze kleine
Marco die het eerste doelpunt scoorde en zijn e€Íste
bij LENS FI. Gefeliciteerd Marco. De tegenpartij
kwam langszij 1-1, gelÍk er achteraan was het Ikait
die voor een 2-l zoryde- Dat was ook de uitslag.
Gefelicitecrd jongens.

Steef & Sjon
(Iridcrs)

LENS Fl - Laakkwartier Fl:2 - I

al

al
,

LENS F5 - HMSH F2: r - r

Twee gelijkwaardige teams stonden een wereldpartij
te voelballen.HMsH was de le hetft echt sterkèr ei
krvamen verdiend voor te staan. Zoals elke wedstrijd
werken jullie keihard voor elke bal en na een
tactische bespreking in de ruí van dc hoofdleideÍ kon
de gelijkmaker niet uitblijvcn. Gayand schoot de bal
mooi achtcr de keeper van HMSH. We gingen
allemaa.l uit onze bol (IJtjes). Door knap verdeiligènd
werk konden we deze stand vasthouden eén kanjer
viel op: Raymon was zcer zeker de " MAN" van de
wedstrijd, maar aI mijn kanjers rvaren in topvorm.
Houden zol!

Juf Brigitla
f

É
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71e jaargang' nummer 21

14 mci l99E

opgericht
l8 december 1920

LENS 1 :

EN DE
NAKOMPETITIE

In de vorige LENSrewe sclueven we al dat we
beslist nog terug zouden komen op dc resultaten
van LENS I in de kompetitie. De tÍouwe LENSsup-
poícrs zijn natuuÍllk àt op de hoogte van de stard
van zaken. LENS gaat de nakompetitie in en zal via
die weg moetefl probercn om alsnog een plaats tc
veroveÉn in de-dcrde ktasse. Op 17 mei speeltSDI{O: S.nlorcnaÍd. (z.id.s / aO

W.J.M Heijnen tÈ|. 070 - 346.10.E8
t"

J.C.HaÍn t l. 070 - 367.96.87

Seninrcn mtrerdag.

.It,KC): .l.nodrfd.llnt

P.J,N{.v.d.Steen tcl. 070 - 440-06.03

Cl-club-vlllllo '.

H.HoppmbÍouweÍs tel. O10 - 325 -O7.8g

AKI<O: AcconmodrtleconJma(er.

Z.G0ngor lel. 070 - 390.03.33

Sponsol,nken

R.v,d.Hoek t.1,0182 - 52.t3.53
H,Kooycnga tcl.070 - 797.12.94

Co6rdlnator aechrische zok€n

Lv.Rijn l€1. 070 - 3J6.IJ.81

BARKO: BorcoÍí.n ssic

H.tcn Bcrgc tel.070 -766.21.64

EKO: Ev€n€m€n{cn.ommllslE

D.v.Rijthoven tel. O7O - 361,52.08

Tnlnersr

P.v.ooïrcn

SLUITINGSTUD WUZIGINGEN
KOPIJ:

Maandag 25 mei 16:00 uur.

. " LENS I thuis om 14.00 uur te8,en de rvinnaar van
de nakompetitie van 4C: WM. Verlicst LENS

'' dezë wedstdjd of speelt LENS gelijk dan rvordt op
2l mei om 18.00 uur uitgespecld Lgen de Post-

mei dan speelt LENS pas op 24 mei uit tegen de Pos(duiven. De
tie speelt volgend seizoen in de derde klas en de nummer 3 speelt

duiveh.
nulnme

Zoodre
Lv.Rijn
Zalts.idtg

l!t.. 015 - 3 t0.78.46

t!|.. 070 - 356.15.81

tl079-316.49-94Adc }(ci

Rcdrkic

W.J,v.d,Oeest sema 06 .597.00.082
M.v.Oort
H.v d.Sml\n

Van de Redaktie
] Lcver uw kopij in vóóÍ zondsp 24 mel

RedaíiebricvEnbw in hct clubBcbouw of bij
w.J,v.d.Cees1, Wiíkelstedc 92, 2543 BS Den Haag

E.moil : vandcmeutcn@hotÍnail.com
Fax : 070 - 367.05.22 (van maandag t/m wijdag)

Wint LENS echteÍ op l7
r I van deze halve kompeti

volgend seizoen in de vierde klas. De nummer 2 gaat vervolgens wecr een nakompetitie in met de
drie andere nummeÍs 2. De winnaar daarvan speelt ook volgend seizoen Ín dc derde klas en de
overige drie teams gaan naar de vierde klas. Spelers en leiders heel veel suuces lll

KONTRTBUTIE
ACHTERSTANDEN

IIet hestuur heeft er echt genmg van, Nog een te groot bedÍag staat cr
op dit mometrt open aatr achterstÀllige kotrtributics. Tot 3l mei
krijgen de leden (speleud en nict-spclend), wicnden cn donateurs de
tijd om de achlerstallige kotrtributie Íe belÀlcn. Is er da-u nog ecn
acbterstand dan speletr wij dit dirckt door aan het incassobureau en,
wordt diegene afgevoerd als lid,vriend of donateur van LENS. Nicr
boos worden, maar nu ccht dirckt betalen op giÍo 336711 t.tr.v.

Dcnninpccstcr LENS te Zoctermeer of licver nog konlatrt op LENS. WÍ kunren dan ook
onzc opcnstaande rekeningen gaan bctalen.

DE ALGEMENE LEDEI\IVERGADERING'
Op dinsdag 9 juni zal de algernene ledcnvcrgadering van LENS gehouden worden. De aarlang is
om 20.30 uur. De benodigde stukken liggen vanaf 25 mei klaar op LENS. We veruaclrten rveer
heel veel leden,vrienden,donateurs en oudcrs van onze jeugdleden. Vrijhoudcn dcze avond s.v.p,
De agcnda kolnt in dc volgende LENS-Ícwc te slaan.

VERANDERING of BEEINDIGING van het

LIDMAATSCHAP
Indien er leden zijn die aan het einde van het seizoen hun lidmaatschap var onze
vereniging willen beëindigen, omdat ze stoppen mct voetbal of naar een andere vereniging
gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht te nemen:

l. opzeggen kan uitsluitend SCERIETELUK geschicdcn bij het secÍeraÍiaat:
P.F. Grens, Regentesselaan 49,2562 CN Den l{aag.

2. opzeggen dient te geschieden VOOR 31 mei 1998.

3. leden dieïaar een andere vereniging gaar, moeten bij hun nieuwe vereniging een
'overscluijvingdormulier halen en dat voor 3l mei 1998 inleveren bij Paul van den Steen
of Lco van zujn:Í .

Vervol[ op pagina 2

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

. Bestuur

let op !l! Betaal a,il.b. uw achterstallige contributie voor 31 mei '98 "de I-ENSREVUE" I



4. ondertckening.zal alleen geschieden als u aan uw finarcièle verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boctcs) on/of ontvangel

spoíspullen ne,ífl i.ngetcveró. ,i . i i I ,;j,iiï., . ,. .

Op ZONDÀG 3I mci 1998 (de sluitingsdatum voor översèluijvingen) kàn dit nog tussen 12.00 en l?.00 uur op LENS. Daama beslis
NIET meer. ' ,.1'

Indien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, blijft u in ons ledenbestand en dat van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat
CONTRIBUTIEPLICETIG bent ook voor hèt seizoen 1998/1999.

Ook komt het voor dat lcden hun "soort lidmaatschap" willcn wijzigen bv:
- niet spelend rvordt spelend - scn. zlt. rvordt sen. zon. - veld wordt zaal (v.v.)

ln bovengenoemde gevallen geldt ook voor 3l mei SCERIFTELUK ecn bericht aan het secretari-aat.

JEUGDLEDEN die willen bedankcn als lid kunnen hier alles over lezen in de JEUGDRUBRIEI('

Het Bestuur

rl8n Íi Opdes. tvtissctrien mo€ten we daar ook is aan

beginnen. Voorlopig nemcn we een optie op mooi
rveèr. Ja; sorry ik bcn even \veggerveest. Te druk met
het kampioensclup van het vicrdc wat overigens net
niet lukte. Belangrijke spelers zaten in de lappen-
mand. Misschien moten we ze nog mcer bieden.
Optieregelingen ofzo.

, rnnn a. Club n- Honderd nadert het einde van

ng!§p"e^x
o . DNECT MAIL

- COTIPI|TENCENÍRUh'

. FULF'LME''T

. FOTOKOP'E AERVICE
het seizoen. De deelnemcÍs van het afgelopen

seizoen krijgen een keurig bericht lvat er zoal rnet hun ingelegde geld is
gebeurd. Haíetijk dank alvast voor het verlrouwen. Hopclijk kan hct
vcrtÍouwen weer rvinnen voor een neiuw seizoen en daar alvast een optie
0pnemcn,

UÍtspradk van de % r,taz-Jítd: Wie de stilte zoekt, vind veer wat belangriik
is.. .Gezondheid !!
Gcgroct

kOpieën arvanaÍ 6 cenr

Henk Hoppenbrouwers

o70 - 325.07.89

p 
ls. trr.. wat een nach !

:ZONDAG 31 MEI 1998
SIXTIESTOERNOOI

Sponievc en feestelijke afsluiiing LENS-seizoen ,r.i ,.., .i*ti*r'
bemooi (minivoctbaltoemooi op een ha.lf veld) voor alle senioren, A-
en B-junioren. lnsclrijffomru.lieren liggen voor u te wachten achter de
bar. Lever deze in bij Wil Heijnen of leg deze neer in het seko-vakje in
dc administratiekameÍ. Aanvang van dit toernooi is aÍhankelijk van
het &lntal teams die zich opgeven en zal tussen 13:00 uur en 15:00
zijn. Mccr informatie volgt. t.-

ook in een ènkclc kleur mogellikl

fmin. aantal 100 §luk§, oxcl. blw)

Fotokopie ln kleur, digitale kwaliteitl!

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DE}I HAAG

Kerketuin€nweg 6 2544 CW Den Haag

Tel-: 070 359 07 07 Fax: 070 329 5í 68

Ziekenboeg
Tol. nader bericht ligl Cor Peeters nog in het Leyenbur
Ziekehuis, llc etage kamer 5. Hij laat iedereen groeten en :

blij mct bezoek en aandacht.

namens de fam. Peeters

Henk Hoppenbrouwers 
.

G arage A ss en ile lJt B.V.
Kobahstaat 26 ' 2544 EV DenHaag

Voor inÍormatle: . f,

Werkplsats: 070.321 05 23

Plaatwerkerlli 070-321 17 13

DE VOLGENDE LENSREVUE
KOMT WEER UIT OP 28 MEI

Uitslagen Senioren'
' APK oo WN KOutstdtloo
' Bopd@les Yen alle metken
' Ealden enu aaLsëívlcg

Van zS april t/m l0 mei '98

I'YIJ BIEOEN DE I,IOGELIJKHÉOOM 24 uuE PER
DAG TE TA'iKEN VIÀ EED CAEIXTCAEOSYSiTEEM

' §r,et + ewo / O.l2 kotung pct liter
'dr€sel f O,l2 ltotlitg pct titet

LENS 2
I,ENS 4
SVH 5
LENS 6
LENS I
LENS 2
LENS 5
LENS 6

(\T)

- Quintus 2
- 1{BS
- LENS 5
.GDA8
- Vredenburch I
- RKDEO 2
- Oranjeplein 3
- Quinhrs 7

I -4
afgekeurd
afgekeurd
afgekeurd
4 -0
.t -r
6 -Z
4-3

let op ! !!,Betaal a.u.b. uw achterstallige contributie voor 3 I mei '98 "de LENSREVUE" 2
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Wedstrij dprogramma Senioren Zo ndag

'i-§r
,ë,

ZONDAG 17 MEI 1998

14.00 uur LENS I - WM
11.30 uur HMC 4 - LENS S 522t4
11.00 uur LENS 6 - cDA 8 41005 2

Ligging van de terreinen:

HMC: Beresteinlaan (op terrein Gona) tel: 36702?l

Voorspelling

Ook voor de zaterdagafdeling
zit het seizoen er werr biina
op. Wat rcst zijn nog cen pÉar
training€n en en vriendschap-
pclijke wedstrijd. Tevens is
bekend gewordcn wie het be-
ste de laatste 12 wedstrijd-
uitslagen voorsp€lde.
Paul v. d.Steen had het
beste in de glazen bol
gekeken. Hij rverd eersl.e cn
verdiende hiermee een leuke
bonus. Sportief als hij is, gaf
hij diÍekt aan de sp€leÍs en
aanhang van de zaterdagafde-
ling een rondje weg.

NN

VRIJDAG 22 MEI 1998

19.00 uur LENS 5 - Quintus l0 5221s 1/2 NN

ZONDAG 24 MEI 1998

Wilhelmus toernooi vooÍ LENS 4 en 6
LENS 4 - le rvedstrijd (25 min.) 10.00 uuri laatste 14.00 uur

Íegemtanders: SJC; HMSH; Wilhelmus; Feijenoord
LENS 6 - Ie wedstrijd (25 nin.) 10.30 uur; Iaatste 15.00-uur

tegensrandcrs: Docos; DWO; HMSH; lVilhelmus

Proost Paul en bedankt voor
de gestc. '..

Jan Harn

CONTACTPERSONEN
, .. . i. Wedstíiiddag: '

W.J.M. Eeijnen
B.Vicrling

lel,:
tel.:
sema

070- 346 10 88
06 - 55 .13 51 60
06-59588954

AFBELLEN
LENS 4 :

LENS 5 :
LENS 6 I

E.Eoppenbrouwers
E.Gedek
J.Muns ,

(070) 325 07 89 
-'

a€1.

tcl.
tcl.

(070) 3625335
(070) 397 s4 5e

I

1.

adY!nEntlë

SUDMEI]ER ZONWERING
Thomsonlaan 85 DENI HAAG tet.: 362 02 90

KOT{TRIBUTIE
ACHTERSTAFIDEN[

Het bestuur hecft cr ccht gciroeg van. Nog cen te groot bedrag staat er op rtii moment open
aan acbterstallige kontributics, Toa 31 mei krijgeo de ledeo (spelend en níet-spelend),
vrienden en donateurs de tijd om dc achterstallige kontributie te betal€tr. Is er dan nog een
achteÍstand dan spelen wij dit direkt door adn hct incassobureau en wordÍ diegene

doDateur van LENS. Niea b00s worden, maar nu echt direkt betàlen op giro 336711 t.n.v.oerd als lidrvricnd of
penningmeester LENS te Zoetermccr of liever nog k0ntant op LENS. \{ij kunnen dàtr ook onze openstaande rekeningen
gsan beta.lcn.

Hct Bestuur

let op !!! Qetaal a.u.b. uw achterstallige contributie voor 3l mei '98 , "deLENSREWE" 3
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Senioren ZATERDAG

Wedstrijdprogramma

Woensdag 13 MEI 1998

19.30 uur LENS I -

Zaterdag 16 MEI 1998

13.00 uUI Training

Zaterdag 23 MEI 1998

34.00 uur Training

Quick Steps I

VE RZAM E LTIJ D E N T4/E DS TRIJD E N Thuis

uit
: 1 uur voor aatrvaÍg

: 1l/2 uur voor aanvang

FBELLEN

Trainer
b.g.g.

J.Eam
BIJ AI'KEURING: VERZAMELEN 13,00 UUR OP LENS.

tcl.

tcl:

tel,

: (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 881

I ioTo) 367 96 87

elke dag VERS uit Limburg
Diereuselaan !l - Dcn Haag

l-Eywcg 94{}-b - Dcn H,aB
Íel. i212089
la-r 3.514011ír

"Als hct ocht om sooÍer goet"

voor uw inoassov1rderingen

I\'assauplein 2l
?585 EC 3-CrÀvÈnhage

G.Th. VAN DER VEI,DE
CERECHTSDEURWAA RDERSKANTOOR

TelefooD 070 - 3460707
Telefax 070 - 3469755

JUKO van het' jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider d B en C jeugd:

Paul van den Steen, Chopirstraat 103, 2551 SVDen Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider D-jeugd:Hans van Rijtloven
. Diana van Rijthoven

telefoon (070) 361 52 08

Hoofdlcider F-jeugd Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58' b.g.g. 06 53 48 40 50

Hoofdleider E-jeugd Leo Straub
telefoon (070) 36'1 Ol 2l 't

let op !!! Betaal a.u.b. uw achterstallige contributie voor 31 mei '98 "de LENSREVUE" 4

r\,a\ll/$luiilr[ -\/iL



W E D,S ?N IJ D P R O G RA M M A
( ftijds) wijzigingcn voorbchouden)

elftal
AI

ut

B2

daturn aanvang

l6 rnei
t8 mei
24 mei 10.00
l6 trei
l8 mei
24 mei 10.30
28 mci 19.15
16lnei 14.00
l8 mei
2l mei 11.00
26 mei 19,00
l6 mei
l8 mei
2l mei 10.35
16 mei 09.45
l8 mei
23 mei
16 mci 10,00
23 mer 12.45
24 mer 12.45
28 nra 19.15
16 mei 14.45
2t mei 10.00 '

22 mei 10.30 '
26 mei 19.00
28 mei 18.00
16 mei 09.45
23 mci 13.30
16 mei 13.30
23 mei 13.30
16 mei 10.15
23 rnei 13.30
16 mei 09.30
23 mci 12.00
24 tr:.ei 12.00
28 mei 18.00
16 mei
22 mei
27 lÍ.,ei 19.00
16 mei 09.30
2l mei 14.00
16 mei 13.40
23 mei 13.30
16 mei 10.00
l8 + 20 mei
22 nei
26 mei 18.00
27 í?,ei 17.00
16 mei 10.30
18 + 20 mei
22 mei
26 rnei 18,00
27 r.I.eí 17.00
l6'meir
l8 + 20 mei
2l mei 10.00
2'1 mei 17.00
15 mei 18.00
16 mei 09.00
l8 + 20 mei
2l mei l0 30
27 mei 17.00
16 mei
l8 + 20 mei
2l mei 10.00
22 mei 18.00
27 t:l.ei 17 00
16 mei
l8 + 20 mei
2l mci 10.30
2'l Íneï 17.00
29 rnei 18-00
15 mei 18.00
16 mei 10.00
18 + 20 mei
2l mei 10.00

tegenstander
lrij
zie kopy A-klassers seizoen
DWOtocmooi
vrij
zie kopy A-klassers seizoen
DWOtoemooi
Henburv 1iC
LENST<í:mooi
zie kopy A-klassers seizoen
DSOtoemooi
Ockley Acoms FC
vnt
zid kopy A-klassers seDoen
DSOtoemooi
NKStoemooi
zie kopy A-klassers seizoen

uiUthuis veld/terrein

1998/99
uit

1998/99
uit
thuis
thuis

t998/99
uit
thuis

r998/99
uit(

uit
1998i99

(zie kopy)

(zie kopy)
v1
(zie kopy)

(zie kopy)

sam.k LENS

08.30(auto)

09.00(auto)
18.10
13.15

09.0o(auto)
18.15

09.00(au-to)
08.30(auto)

08.30(auto)
I t.45
I1.45
r8.30
t4.00
09.00(auto)
10.00(auto)
18.15
t7.15
08-30(auto
12.00(auto
12.1S(auto
l2-00(auto
09.00(auto
12.0O(auto
08.00(auto
I I.I5
I l.l5
17.t5

(auto)
18.15
08.15(outo)
13.o0(auto)
12.30(auto)
12.00(auto)

3B

B4

c3

c4

c5

D1

D3

D4

EI

D2

c2

D2

CI

E

E4

3

(zi
(zi
(zi

(zi
(zi
(zi
(.i
(zi

vÏIt
D$Otoemooi uit
LENSioemooi thuis
LENstoemooi thuis
HenburvFC thuis
LENSTímooi thuis
Die Haghetoemooi uit
Vertrek reisje
Ockley Acoms FC thuis
I{ardcioss FC I}ruis
NKStoemooi uit
Florcanttoemooi uit
NKstoemooi uit
Floreanttoernooi uit
NKstoemooi uit
Florear)ttoemooi ., uit
Leidentoemooi uit
LENstoemooi thuis
LENstoemooi oruis
HenburyFC . lhuis
\T1t
Ve'nrek reisje
Whiston FC thuis
NKsto5nooi uit
RKS\Mtoemooi uit
NKstoemooi uit
Floreflttoernooi uit
LENStoemooi thuis
zic kopy Eainen nieuwe groepen !!!
VertÍek reisje
Slrcctlcy Boys FC thuis
Sponsorloop op LENS
LENstocmooi thuis
zie kopy tÍainen nieuwe groepen !!!
Vertrek reisje
Streetley Boys FC thuis
Sponsorloop op LENS
vnJ
zie kopy trainen nieuwe groepen !!!
LENSiocmooi thuis
Sponsorloop op LENS
LENS Fl thuis
ZoetermeeÍtoemooi uit
zie kopy tÍainen nieuwe groepen !!!
LÍiNStoemooi thuis
Sponsorloop op LENS
!ï1t
zid kopy trailcn nicuwc groepen l!!
LENstocmooi thuis
LENS Fl thuis
Sponsorloop op LENS
vnJ
zie koDy trainen nieuwe groepcn !!!
I-ENStoemooi thuis
Sponsorloop op LENS
I-ENS Ft rhuis
LENSE4 i :, thuis
LËNstoemooi thuis
zie koDv trainen nieurre srocpen !!l
Loosdirinentoemooi uit (zie kopy)

zie kopy)
(zic kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)

2
e kopy)
e kopy)
9 kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)
v2
(zie kopy)

09.30

(auto)
17.30
l6_30
10.00

2
2
e
e
e
e
c

(zie

@i.
(zre
(àe
vl
(zie
vl
(zie
(zie
(zic
(zic
(zie

kopv)
kopv)
kopy)
kopv)
kopv)
kopy)
kopv)
kopv)
kopv)

kopv)

kopv)
kopv)
kopv)
kopv)
kopv)

(zi
(zi

kopv)
kopv)

e
c

(auto)
17.30
16.30

09.30
t6.30
t?.30
08.00(auto)

10.00
16.30
17.30'
17.30
09.30

E5

E6

Q\

(zi

(zie kopy)

(zic kopy)
(zie kopy)

10.00
16.30

09.30
17.30
16.30

(zie kopy)
(zje kopy)
vz
vt
(zie kopy)

09.00(au!o)

kopv)

kopv)

e
I

'' DE YOLGENDE LENSREWE KOMT WEER UIT OP 28 MEI''

FI
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E2

F3

Ii4

F5

!'6

10,00
09.00
t7.00

I4.00
09.00
17.00
09.00

18.00
17.00
r8.00
t0.30

I4.30
09.00
r7.00
wij

14.00
09.00
17.00
09.00

22 mei
27 mei
29 mel
l6 mei
I8 + 20 mei
2l lnei
23 mei
27 mci
l6 mei
18 + 20 mer
2l mei
23 mei
2'7 mei
16 mei
l8 + 20 mei
2l mei
23 rnei
27 mei
16 mei
l8 + 20 mei
21 mei
23 mei
2'1 mei
16 rnei
l8 + 20 mei
2l mei
23 mei
2? rnei

LENS E5 thuis
Sponsorloop op LENS
LENS E thuis
LENStoernooi thuis
zie kopy trainen nicuwe groepcrt !!!
Loosduinentoemooi uit
FloreaÍlttoemooi uit
Sponsorloop op LENS
vnJ
zie kopy lraincn nieuwc groepen !l!
LENstoemooi thuis
Floreanttoemooi uit
Sponsorloop op LENS
Hazerswoudtoernooi uit
zie kopy lrainen nieuwe gr-oepen !!!
LENStocmooi thuis
Floreanttoemooi uit
Sponsorloop op LENS

zie kopy traincn nieuwe groepen ! ! |

LENStoernooi thuis
Floreanttoemooi uit
Sponsorloop op LENS
Hazerswoudtoemooi uit
zie kopy traincn nieurve groepen !!!
LENStoernooi thuis
Floreanttoemooi uit
Sponsorloop op LENS

vl
(zie kopy)
v2
(zic kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)

t7.30
16.30
17.30
10.00

09.00(aut )
07.45(auto)
r 6.30

13.30
07.45(auto)
16.30
07.45(au-to)

(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)

(zic kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)

t4.00
07.45(auto)
r6.30

l4_30
09.00
17.00

13.30
07.45(auto)
16.30
07.45(auto)

I4.00
07.45(auto)
16.30

Albellen voor de wedstrijden: zo snel mogclijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.(X) en.

19,00 uur, bij de desbetreffende hoofdleider. ln uiterste nood op de dag vaÍ de

wedstrijd via de LENS telefuon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur
en doordeweeks * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 minuten voor eunvang van dc tÍaining, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14
bel in eerste instantie de hooftlleider op!!
bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENS-afl<euringslijn (070) 367 05 22

AÍbellen training
Vragen / Problemen
Àfgekeurd of niet ?

BIJZONDERHEDEN:
- aanrvezig narnens de jeugdkommisie op:

o zÀLeÍdag 16 mei ochtend : M.BouwmcesteÍ,L.Strdub en B.Vierling. middag : J.Muns, D v.Riithoven en L. Straub, o donderdag 2I mei : Rv.Herp,P.v.d.Steen en B.Vierling
o zaleÍdag 23 mei : P.v.d.Steen en B.Vierling
ozondag 24 mei : P.v.d.Steen en B.Vierling

- vrager/opmerkingen ? Bel dan 's-avonds na 19.00 uur naar de hoofdleider !

IS DE KONTRIBUTIE AL BETAALD ??? NEE, LEES DE LAATSTE KOPY EENS GOED DOOR I!

.- lees echter onderstaande kopy ook goed door en bewaar deze LENSrevuc goed I

- DE VOLGENDE LENSREVUE YERSCHIJNT PAS OP DONDERDÀG 28 MEI !I!

opstellingen als bekend:

FOïO-VItsEO-T'ELECOM FREDEBIK HENDRIKLAAN 243A
APELDOORNSELAAN 2í9A
LEYWEG ,. 1046
BANKASTRAAT 62
SWEELINCKPLEIN 42
WEIMARSTRAAT 166
THERESIASTRAAT ' 28

t
;

!

t, " --.-J
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AFGEKEURD OF'NIET ?
Írrl

Ont te ueten te komen of het voctballen op zaterdag doorgaat of niet is vanaf hedcn de enige mogelijkheid om tc bellen naar de
alkeuringstelefoon van LENS:

Is ernog niets ingesproken kom dan gewoon naaÍ LENS ofbel later nog een keer. Is het vcietba.llen afgekeurd dan doen de teams
. 
rnel.,ingang. van hcdc-n Ïclemaal nieÉ. De spelers nrogcn bij alkeurin! dus thuisblijv;n. 

-w-ó; 
Ëi ïít,rcr wel zeker van of hetvoeoallcn doorgaat ol tuct' Ecn beetje rcgcn \vil nog niet zeggcn dat het afgekeuÍd is M Voor doordewcekse wedstrijdcn Beldl bel:166l3l4 (na 16.15 uur lll)

Iil

- 3670522

OUDERS OPGELETTOERNOOTEN
Ve€l tUd,geld cn cnergie kost de organisatie van de
toernooien en daa hoop je natuurlijk op goede,
spoÍtieye toernooien lnct lcuk voetbal. vèel toèschourv-
cÍs cn mooi weer. Dit laatste heb je niet in de hand
rnaar goed en sportief voetbal daar kunnen de spelers
en begeleiders voor zorgen. Doe dit dan oók en
natuurlijk zijn wij ook als team bij de prijsuitrciking
aanwezig ongeacht het resultaat op hct l.oernooi. Op
deze manier laten jullie zicn dat jullie alle inspannin-
Ben van de toemooikonxnissies waaÍdercn, Spelers,
leiders en ook ouders heel veel plezier tijdéns de
toefllooien !l!

Tocrnooien duren vaak erg lang. Soms wel een hele dag. Gcef urv kind
voldoende te el.en en te drinken mee naaÍ de toernooieir of anders wat
geld voor iets te kopen- De leiders zijn hier echt nict verantwoordelijk
voor. Een trainingspal< is vaak ook noàig. Natuurtijk zou het fijn zijn ís
dc ouders zelf ook mec gaan naar de ioernooieí Er is immers ïrijd
vervoer {r.qdig, ook vooÍ uw kind !!!, en bovendien is een beetl'e
belangstelling ook nooit weg. Nu zijn het vaak dezelfde ouders die voor
het vcrvocÍ cn ondersteuning van de leiders en het team zorgcn,

AI

BI

B2

TOERNOOIRIJZONDERI{EDEN
speelt-op 24 mei in ?oelcrmee-r tegsnDWO,EDS en RODA'23. in pouJe 2 spelen: »SQ Voorschoten.Argon en VCS.
Kruisfinalcs cn Iinalcs voor alle elflallen.
Eindc locmooi I6.00 uur. Vervoer is echt noodzakelijk !!!
rygqlt op ?a mei in Zo€tenne€r tegen DryO,Hellevoctsluis cn RODA'23. In poule 2 spelen: DSO,Voorschoten,Agon cn

J,Ïi;ïi-T*1t,llf,l1ïï1,"^ï:'ïJïilïïlïï*.u:o ,,, - 
:

speclt op 16 mei op LENS tcgen RAVA,VCS en Vredenburch. Einde 18.30 uur.
speelt op 2l mci bij DSO tegen Alphcnse Boys,DSO,Aexandria en Katwijk. : ,q

Einde toernooi: 16.00 uur, Vervoer is echt noodzakelijk ll!
speelt op 2l nrei bij DSO tegen LaakkwaÍier,DWO,DSO en KatwUk.
Einde toemooi: 16.00 uur, Vervoer is echt noodz:kelijk !!!
speelt op 16 mei bij DHL aan de Brasserskade te Delff. tegen Meorburg,UNIO, Quick Steps en 's-Grayenzandc SV.

Einde toenrooi: 13.00 uur. Vervoer is nodig !l!
speelt op 16 mei in Zoetermeer tegen Quick,Lyra en Vredenburch. In poule I spelen: DWO,Nieurverkerk,Alexandria eu
Westiandia. Kruis6nales en finales voor alle teaÍns.
Einde toernooi: 16.00 uur-
speelt op 23 en 24 mei op LENS tegen Sheffield FC en Howden Gough FC uit Engeland,
Leiden,VCS en Feijenoord. Einde toernooi 2315 16.30 uur en 2415 15.00 uuÍ.
speelt op 16 lnei op LENS tegen RAVA,VCS en Vredenburch. Einde 18.30 uur.
speell op 2I mei op Ockenburgh tegen Die Haghe (2x),Moníer.Excelsior M,Delft. RKDVC cn Adler Etlinghorst (D).
Einde toemooi: 18.30 uur. Brood meenemen !ll
vertrekt op 22 mei naar Belgie (zie apaíc kopy). ..1"'
speelt op 16 mei bij Oliveo tc Punacker tegen RAVA,Den Hoorn en Waflnunda.
Einde toernooi: 12.30 uur. Vervoer is echl noodzakelijk ll! )

speelt op 23 rnei in Boskoop (Hoogeveenseneg) .tegen TOGB,Gouda en Floreant.
Einde tóernooi: 16.30 uur. Vervoer is echt noodzakclijk l!!
speelt op 16 mei bij Oliveo te Pijnacker tegcn Mocrkapcllc,Quick Steps en Oliveo.
Einde toeÍnooi: 16.00 uur. Ven'oer is echt noodzalelijk !!l
op 23 mei in Boskoop (Hoogeveenseweg) tegen ZlveNeÍs,Floreant en Docos.
Einde toemooi: 16.30 uur. Vervoer is echt noodzakelijk !!l
speelt op t6 rnei bij Oliveo le Pijnacker tegen lJMO,Schipluiden en 's-Gravenzande.
Eindc toernooi: 13.00 uur.
spcelt op 23 mci in Boskoop (Hoogevcenseweg) tegen Zwervers,DSo en Floreant.
Einde toernooi: 16.30 uur.
speelt op 16 mei in Leiden (Smangdlaan) tegen Katwijk,Vcl en WSB. Er zijn nog 3 poules. Na de poulewedstrijden
worden weer 4 poules gefornreerd.
Einde 14.00 uui.
speelt op 23 en 24,mei op LENS tegen Sheffield FC uiÍ Engeland,Excelsior'20,VCS, Leiden en Feijenoord.
Einde toernooi 2315 15.45 uur en 2415 15.00 uur.
veíÍekt op 22 mei naar Lirnburg (zic apane kopy)

speelt op 16 mei bij Den Hoorn tegen Quick Steps,Den Hoorn,GDSlr'VB en 's-Gravcnzande SV.
Einde toernooi: 12.45 uur. Vervoer is echt noodzakelijk !!!
speelt op 2l mei op sportpark Polanen in Monslcr tcgcn Oliveo,Verburch en RKSVM.

-83-

-84-

-cl-

c2-

C3

-c4-

-c5-

-Dl-

-D2 -
-D3 -
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D4-

-El-
-82-

speelt op 16 mei bij De, Iloom regen euick Steps,RAvA,Westlandia en ,s-Gnvenzande
Einde toernooi: 17.b0 uur. Vervocï is èht ,roAií f i-
spcclt op 23 mci in Boskoop lHoogweeruewègjiegcn FloreanqGouda en Zrververs.Einde toernooi: t6.30 uur. Vdnoer is echr no&za[eliik !!!
speelt,op l6^mei op LENS tegen DHC,DWO en VCtlÉinàe toemooi: 13.00 uur.vcnÍ,ekr op 22 nrei naar Limburg {zie aDarte koDv).

f!le]],gn ]o^1nei op LENS tegen DHC,DWO eÍi VCS. Eindc roemooi: 13.00 uur.venreKt 0p zz mer naar Limburg (zic aparte koov)_
speelt op 2l mei op LENS tegeÀ Lcideri,Vclo eir'Quick Boys. Einde t3.00 uur.speelt op t6 rnei ií de rvijk R_-okkevcen regen Dsd(zxi,Z;ËÀËeïen pwO.
Eind€ toernooi: 12.00 uui. Vervocr is echï nooaza*àiiiËJ[--""*' -
spcelr op 2t rnei op LENS tegen Leiden,velo * Qr:i;"[ È;ys. Einde t3.00 uur.spcctt op 2l mei op LENS tegen r.eiden,Velo e, Q;i;Ë B;il: ËirdË r:.oo rur.
:!::l! 9q ?l mei oi LENS reécn r.eidJn;vei;;; ö;i;il dË: ËinàË rE.oo uu,.

iiiiiiiiiii:iiríïëilï'rtËö!i3"Y,ïi1,51'#'#;ff s:s,"*Ji,'3,'*.
speeu op ró mer op LENS regcn DHC,DWO en VCS. Einde toemooi: 13.00 uur.
spcett op zl mei iri Madesteij-n tcgen toosduinèn,S-fri;'i;riïö""ï. Einde 13.00 uur.
lqeelr op 23 mei in Boskoop-(Hodleveenseweg) tëgdh;w;i l;;;r en Kagia.Einde toernooi: 12.00 uur. Vdrvoei is ectrt no6àzafàiiil 

-rl i ''''"'*"
:ry:|] g ?1 lgi 9p-LENS tese_n DwO,vero en euicË Sieps. Einde 17.00 uur.
speelr op zJ met.m qoskoop_(I{oogevcenseweg) tegen Leiden,Floreant cn Oliveo.
r,rnoe roernool: lZ.U0 uur. Veryoer is echt nood"Àkeliik !!!
spcclt op 16 mei in Hazersaoude tegen SEV,Haz ersw.óudse Boys en Nic.Boys.
Einde toernorii: 12.30 uuÍ. Vervoer i-s echt nóoOzatiiiiÈíi
speelt op 2l mei op LENS tegen DWeVelo en euicË Steps. Einde 17,00 uur.
speelt op 23 mei. in Eoskoop (Hoogereenselveg) tègen Floieant,Oliveo en TAVV.
tsrnde toentoot: 12.00 uur. Vervoer is echt noodzalietiik !!!
speelt op 2l mei op LENS teqln DWO,Velo en euicË Steps. Einde 17.00 uur.
speett op zJ met m rqoskoop (HoogeveenseweB) tegen Kagia,Docos cn Floreanl.
Ernde toernooi: 12.00 uur. Vewoer is echt. noódzalelijk !!-l 

'

speelt op 16 mei in llazerswoude tegen DOS&OIiveo-en Hazersvoudse Boys.
Einde toernooi: 12.30 uur. Vervoer.is echt noohzaketiik !!!
speelt op 2l mei op LENS tegen DWO,Vclo en euicÉ Steps, Einde 17.00 uUI.
spcelt 0p 23 mei in.Eoskoop (Hoolleveenserveg) tègen Leiden,Kagia en FloÍeanl.
trnde loernooi: I2.00 uur. Vervoer is echt noodzakelijk !!l

SV D4 en D5

dar moetje bij die vereniging een overschrijvingsfor-

ssers; zij kun-nen opzeggen { e I } en zich aanmelden

E3
8,4

-E5 -
-E6-
-Fl-
-F2

-F4 -

F3

F5

-F6-

bij een andere vereniging)

" BEDANKE,N,ALS JEUGDLID

,h
'ï"

MEI is de.maand rvaarin s-pelers rnocl.cn beslissen ofze nog ccn jaar doorsaan als voetballeÍ bii LENS
or nrer. wu hopen natuurtuk van wcr, maar toch zijn er altijd ipelcrs dié besluiten te soppei of dià
crgens anden; willen gaan spelen.

De Yolgende.regels zijn er:

l. stop j9 mer voetballen dan m-oet ie-dit v_o€R 3l mei 1998 pER BRIEF kenbaar maken bij paut
van den Steen, Chopinstraat 103 - 255 t SV Den Haag.

?j. Doe je dit .NIET dan blijfje automatisch lid wn LENS. (monclèling opzeggen is NIET voldoende'.. ! !)

f. yirl j9 Ulj ccn axd€re vereniging gaan spelen
mulier halcn, 

-deze 
invulten eÀ irileÍeren 'bij

Pau[ van den Steen. (geldt niet voor D-E-F kla

4. ondertekening zal alleen geschieden als je aar je Ílnancièle verpliclrtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boctes) er/ofontvangen sportspul lcn hebt ingeleverd.

Dit bovenstaande dient UITERLIJK 3l.mei. 1998. geregcld-te zijn, ander ben je tc laat. ons advies is ectrter : BLUF LEKKERVOETBALLEN BIJ LENS en laatjc vriendjes ook-lid íorden. " I

Zij.n er problemen? Probeer deze dan eqrst t te pralcn i.p.v. op dc loop te gaan naar een andere vereniging, De Jeugdkomrnissie isiedere rnaandagavond aanwezig op LENS.

LET WEL : tÍainen eÍVof soelen bii een andere verenipinq mao ÀI r F
LENS). Dit is ecn reget uu, d" ruJ\Ëo!fldere 

vereniging mag ALLEEN met toestemming var jc huidige 
'creniging 

(vooriullie

'' DE VOLGENDE LENSREVTJE KOMT,WEER UIT OP 28 MEI :'
let op !!! Betaal a.u.b. uw achrerstallige contributie voor 31 mei '9g ,,de LENSREVUE,, g



A-KLASSERS SEIZOEN 1998199
Op rnaandag 18 mei nodigt Fred Gre'ns alle A-klassers Íoor het seizoen 1998/99 uit voor een gesprek en een onderlinge wedstrijd
(zelf kleding meenemen !!) op LENS. Om 18.00 uur rvorden op LENS venxacht: .. -i

- K.Abaaziz,l.Akachar, A.Àzalmoun, R.v.Beurden, P.Bodaan, K.el Bouyoufi, J.Brittijn" I.Butt, F.Cijntje, P.DaIoe, A.Demir,
F.Elkadiri. M.Essiad, A.Faulon, P.Franco, K-Gedek, S.Ha{ouli, K.lliw, D.Jurawan, RKok, J.v.Loon, B.Mcmis, S.Omaaza,

,A.Oosterveer, H.Sahin, F.Sbaa, N.Silialus. D.v.d.Steen, E.Tokmak, R.v.d.Tol, T.Yildiím en V.Yildirim.

Kan je niet komen neem dan z.s.m. even kontakt op met de nieuwe tÍainer van LENS A1 t.]v: Fr€d Grens (3635418) of met de
nieurve hoofdleider van de A-klasse en tevens de nieuwe leider yan LENS Al t.w: Ilans van Rijthoven (3615208).

STXESTOERNOOI OP LENS VOOR
A1 T/M B4

Op 3l mei organiseert de sponsorkommissie een sixestoemooi voor alle senioren-
.mcdewerkers en A- en B-klassers van LENS. Teams moeten zelf worden
geformeerd en rvorden ingeleverd aan de baÍ. Dit moet uitcrlijk l8 mei gedaan zijn.
Formulieren zijn te krijgen bij je leider of aal de bar. Na het bernooi nog een
schittercnde fecstavond met voor iedereen lvat te eten eÍr ccn geweldige band met te
gek-kc muzick. Meer nieurvs in de volgende LENSrewe.

.NU ALLEMAAL INSCHRIJVEN!!

LENS 83,D2 EN D4 OOK KAMPIOEN ??
LENS 83.D2 en D4 zijn ook nog in de race voor het kampiocnsschap. Door de
aÍkeuringen op 2lnei moeten er nog enkele wedstrijden gespeeld worden. Wij
hebben deze in overleg met de tegemtanders al geregeld en sommige zijn
inmiddels al gespeeld- Of het 83,D2 en D4 ook gelukt is om kampioen te worden
vermelden rvij in dc volgende LENSrevuc. ,

I

SPORTDAG OP LENS VOOR CI T/M F6
De sponsorkommissie heeft een gave spoÍtdag georganiseerd op zaterdag 30 mei
voor alle speleÍs van Cl ím F6. Veel verklappen \vU niet lvant dat moct cen
verràssing blijven. We venvachten a.lle spelers en leiders om 09.00 uur op LENS
rnet bij zich bet eigen sporttenue, spo4: en voetbalschoenen cn een trainingspak.
De spelers van Cl t/m D4 kunnen na aÍloop douchen op LENS. De E- en
F-klassers vezoekeu wij om deze keer in sporttenue naar LENS te komen en na
aÍloop thuis te douchen- Om 16.00 uur is het feslijn afgelopen. ln de volgende
LENSrer.te meer info. maar natuurlijk wijhouden deze dahrm.

TRAINEN NIELIWE E- EN F-
GROEPEN
De traiuers van onze E- en l-jeugd gaan binnenkon al wat trainen met de
groepen voor het nieuwe seizoen. Gewoon alvast even om te kijken wat cr zoal
rondloopt in de nieuwe E- en F-klasse. Er rvorden dus nog geen selckties en
nieuwe teams geformeerd of bekend gemaakt op deze avond. Wel allcmaal
komen en lekker voetballen lroor.

De "nieuwe" E-klassers trainen op maandag tB mei van I6.45 Um 18.00 uur en
op woensdag 20 mei van 16.00 l-lm 17.15 uuÍ. We venvachten onderstaandc
spelers zekcr 15 minutcn voor aanvang van deze training in het kleedlokaal

RETSJES LENS
c2,D2,E1 EN E2

Op 22 mei vcflrekl LENS C2 naar Belgic. Zij
doen daar mcc in ecn groot internationaal
toernooi. D2,El en E2 gaan naar Liffburg cn
ook zij spelen daar toemooien op 23 en 24 mei.
Natuurlijk is cr ook voldoende tijd over voor de
nodige echte ontspanning. Maak er een te
gekke trip van. Meenemen o.a. voetbalsch-
oenen en voldocnde (LENS) voetbalkouscn en
broekjes (wij zoÍgen voor dc shirls) voor lwee
daoen voetbatlen. Vcrdcr voldoende schoon
onicrgocrl, sokkcn,Èshiru,slaapzak,luchtbcd-
,pyjama,tandenborstel,tandpasta,borstel of
kam,douche- spullen,zwembroek,alde hand-
dockcn en natuurlijk eer exlra trainingspak.
Voor ondenveg in ccn apaÍt tasje een lunchpa-
kket en wat te eten en tc snoepcn en wat
zakgeld in een porte-monncc. Fl. 25,- moet
ccht voldocnde zijn volgens ons. De spelers en
leiders van C2 nemen natuurlijk Bclgische
Francs mee !!. Heel veel plezier !!
P.S. D2, El en E2 bedanken de gulle sponsor t.w-
Onroerend Goed & Assumn(ickant. Gravex BV voor
de gulle giÍI.

LENS Dl
IN DE PRIJZEN

LENS Dl heeft tijdens hel. seizoen mergcdaan
aan de l{TMC-bokaal bij IitrC ADO Den Haag.
Dit hebben zïj zo goed gedaan dat zij na Die
Haghe op de t*eede plaats zijn geeindigd. Op 9
mei mochten zij daarom te gast zijn bij de
wedstrijd HFC ADO Den Haag - Haarlem. In
de rust kregen zij bovendien een sportkadobon
van F|.250,- overhandigd. Daar kan LENS
$eer nieuw trainingsmateriaal van aanscha.ffen
ofwellicht aanlr.rllende kleding voor LENS Dl.
Mct Jeroen Hoefnagcl zullcn we hicrovcr nog
rvel overleggen. Goed gedaan, jochies l!

S-Amallarn, A-1 el Arkoubi, V.Autar, S.Baran, R.v.d.Berg, W.v.d.Broek,
C,Burkan, M.Cetinet, V.Dagli, P.Dcwkali, D.Dokovic, T.Fisher, O.GogÍas, O.Gogl2s, R.v.Herp,

F.Lnouhay, T.Inan, S.Kunrar, U.Kuzu. D.Lapke, Y.v.Leeuwen, N.Meijer, R.Moennasing, M.Neto, J.v.Osch, M.Ouklnftou,
M,Pengel, H.Rahiembaks, I.Rasul, R.Rocha, F.Samsoedieq F.Sonmez, R.Sookhoo. E.v.d.Spek, A.Thohamachsun, F.Turkoglu.
J,Verschuyl, I.Yonyul en Q.de Zrvart.

De "nieuwe" F-klassers trainen op woensdag 20 mei van 13.30 t/ln 14.30 uuÍ. We verwachten onderstaarde spelers zeker 15 minuten
voor aanvang van deze training in het kleedlokaal:

- S.Abdalla, M.AlÍar, M.Ahjar, Z.Akdogan, B.Altay, B.AÍslan, M.v.d.Burg, G.Chamrran, K.Chtatou; K.Dayan, A.Derna,
K.Driessen, H.Faik, C.Gernaerd, K.Gezgin, A.Gungor, S.Gungor, M.v.Herp, T.Jankie, P.Kapcnd. M.Karabocek, M.Kaynak,
D.Kelekci, J.Khoulali, F.Mustaph4 E.Nooitmeer, J.Nuengi, K.Omh, A.Ozdilck, M.Oztas, RReddam, G.Roos,S.Samsoedicn, J.dos
Santos Freitas, R.Stronks, S.Toprak en M.Yalmon.

E - en F-klasscrs die niet kunnen komen worden verzocht om af te bellen bij Leo Straub (3670121) of Ruud var Herp (3679858).

let op ! l! Betaal a.u.b. uw achterstallige contributie voor 3l mei '98 "de LENSREWE" 9



Op 27 mei is er gcen training voor El Um F6 omdat er
cen sponsorloop [ehouden wórdt op LENS voor El L/m

F6. Àle speleis-van dcze teams onMngcn afgelopen
zaterdag pèrsoonlijk cen brief waarin tekst en uitleg
gcgeven werd. De bedocling is duidelijk: alle spelers
próberen zoveel moBelijk sponsors te villden dic een
bepaa.ld bedrag sponsoren per ronde die de betÍeÍIende
spóler aÍlegl vàn het parcours dÀÍ oP 27 mei afgervcrkt
wordt. Hei aantal gevonden sponsoÍs en het aantal
afgelcgde rondes bepa-len hoeveel geld er binnenkomt.
Het geld is o.a. bcstemd vooÍ het aanschafl'en van nieuw
trainingsmateriaal voor LENS. Doe dus zowel bij het
vinden-van sponsors als bij dc uitvoering op 27 mei goed
je best. Natuurlijk is er een jury aanwczig die kontÍoleert
bp een eerlijke Bang van zaken en ook je sponsors zijn
vàn harte wèlkom op deze middag. Jullie verwachten we
op 27 mei om 16.30 uur op LENS met je spoítenue bí je
en natuurlijk de kaafl mct je sponsoÍs. De start is om
17.00 uur precies en dus-..[iqt om l,í:0(l uur. Iedere
deelnerner krijgl een leule herinnering. Op 30 mei
venvachten rve op de spoftdag dan al het geld binnen te'

SPONSORLOOP OP
LENS VOOR El T/M F6

KLEDING EN MATERIAAL
. RETOUR

GEEN TRAINING OP
Op de onderstaande data is er geen tÍaining:

- op donderdag 2l mei voor de gehele jeugd.
- op maandag 25 mci voor El en E2.
- o-p dinsdag26 mei voor de gehele jeugd i.v.m. wcd§trijden oP

LENS.
- op rvoensdag 27 mei voor de E- en F-jeugd i.v.m. sponsorloop
- (zie kopy !l!)
- àp donilèrdag 28 mei voor de gehele jeugd i.v.m. lvedstfijdcn op
LENS. , ,.

Met ingang van I juni rvordt er niet me€Í geEaind en Bevoctbaid t/m

JONG LENS
Hierna nog I LENSrewe en dan verschijnt ergens in juni rlog de

JONC LEIIS. Wc vragen alle leiders om hun kopy, ten hoogste I
bladzijde (A4), het licfsi op flop z.s.m. in te leveren bij de redalrtie van

LEN§ of Èij de hoofdleidei. O[ r t mci sluit de inlevertermijn.

. Op 30 en 3l mei willen wij a.l het materiaal (shiíjes-
,broekjes,kousen.spoÍtassen, trainingspakken,regenjacks
ctc.) retour hebbe[ op LENS. Leiders,trainers en spelers
zorg hiervoor. Kijk thuis ook e€ns in de kasten ofeÍ soms
nog een rcserveshií van LENS [igt. We rnissen er nog

-Iyel wat eu dat is zonde, zeker a.ls de set hierdoor
inliompleet is. Graag ieders medcwerking en wc vragen
ook aan de trainers om na de laalste training alle ballen

schoongemaakt in de ballenkast te leggen. Voor jullie
(tràiners met speleÍs) l0 minuten werk en als wÍ alles
mcoetcn doen op een later tijdstip dal kost ons dat heel
veel tijd- De hesjes kunnen na de laatste training
afgegeven rvorden in de administratiekamer. Wlj zorgen
dan yoor de was en evcntuele reparatie. Alvast bedanlit

ffi

tt
rlklqsn Leyweg

NIP
I$qsrtensd ö

I

I

Vorig' .seizoen gaven vele medewerkers van LENS , ,

aanmeldingsformulieren er/of overschrij-vingsformulicren mce aan nieurve leden. Het gevolg was dat
rvij niet meer rvisten hoeveel jcugdJcden wlj op dat momcnt precies hadden waardoor leams met 15
spelers kwamen te staan. Dit willen wij (lit scizocn voorkomen en wij vragcn iederccn om gccn
aanmeldingsfonnulieren en/of overpchrijlingsforrnuliercn mee tc geven aan jeugdspelers. VÍaag ze
echter wel om op zateÍdag [erug te komen bij iemand van de jeugdkommissie of om even te bellen
naar Paul v.d.Stern (4400603). Graag iedcrs mederveÍking want ook voor komend seizoen zitten wij
op dit momenl in de meestc leeftijdsklasse al vol.

NIEUWE LEDEN

KONTRIBUTTE
. ACHTERSTANDEN

Het bcstuur hccft er echt gcnoeg vfln. Nog een te groot bedrag staat er
op dit momena open aan achtcrstallige kontribulies. Tot 31 mci
krijgen de leden (spelend en niet-spelend), vricnden en donateurs dc
tijd om de achtersta.llige kontributic te betalen. Is cr dan oog een
achterstÀnd dan spelen wij dit direkt door aan hct incassobureau cn
wordt diegene afgevoerd als lid,vriend of donateuÍ van LENS. Niet. I boos rvorden, maaÍ nu echt diÍekt betalen op giro 336711 t.h.v.

penningmecster LENS te ZoeÍermeer of liever nog koDÍant op LENS. Wij kunncn dan ook
onze openstaande rckeningen gasn betalcn. Eet Bcstuur

Het

Bestuur

Iet op !! ! Betdal à.u.b. uw achterstallige contributie voor 3 I mei '98 "deLENSREWE" 10



9p^1._I9.g" oclrtend gingcn we na vect belten in desrromendc regen roch nog naar US.Te)<aS/DHÉ.-ioeï
we daar aankwamen bleerk het droogl" ríi,. 

-*,'""',

?_" 12 eir.C qg], on*teden en maa-kre zich op voor deeercre wedstrijd. Dit elftal begon 
"ot 

goeae fro.ï aiioeze rvedsrrijd regen TOOFAÍI cn zas na :O ininuiin
de ecrste drie punten tegemoet.

fo1 dc.heren *laar stonden voor hul rwe€de wedstriidvrel mU op dat ze hun oorlogs_ ktcuren-àp ir;a;Ë;
Ë:glt P9* vooroorlogse tac"tiek werd g"ï.1Ë;;
hun tegenstanders schrik aan rc iuge, no, àai ii eàt,n;rvant de giganlen lovamenmct'eeln trreedc ove-n iilning van het veld.

ï:LTf!<11 de teider nier gokken. Zodar hij na eenweqqenscrap met de suppoters ook lin óorloesk_

#,4{iö'l-xï"b,ï"',*H'#.,fl :lï*Í:,;gr;:i
PELIKAAN FI schrok zich rot toen ze de eïËant"n à;
nel veld zagen en LENS liep mel. een derd-eïerwin'-
ning van het veld.

Met 9.p.unten op zaft gingen ze op voor de laatste ,

]rlgslnJg en met veel steun van dc suppooners kwarn
LENS alo gauw op 5 - 0 voor. De eirste íriÀ,"r.
binnen en de giganten konden feesten, ae uödét< traà
geholpen.

VanderVelde
'tVe e ntje v E R H u t z t N G E N

NATIONALE EN INIERNATIONALE V€RHUIZINGEN

De giganlen van de E2 hadden dcze Ectiek nier nodis
Dit elftal speelde vccl samen cn scoorden niet vàï.
PELIKAAN was het eeÍste slachtoffer die na een
goede pot mct ecn matige l0 - 0 verloor.

Onze sunden bijhouder keek af cn Íoe ook naar de
andere wedstrijd en zag de tactiek van TEXAS, djl
rvas-6 man achter en 2 man bij ons doel, maar na
goedc rnsaÍucties gingen dc heren warm loDen.
(lIelaas warcn de 2 coaches druk bezig rnet de taitiek
en lctten niet op dc rvarming-up, prompt liep de
klernste supporter tÍots het veld op orn maar I woordle '1€ggen tegen onze giganten ,'tempo,'.) Na een
goedc pot voetbal liep TEXAS mer t4 docliunten om
de oren en met de staÍt. lus-

"#: monutal'' "

Eiro",i;L weer eens eetr verslag van LENS E2

I'

sen de benen van het veld

Helaas gaf TOOFAN iers te-
gengas zodat na een verkone
rvedstrijd de giganten met de
eerste plaab van het veld
afliepen.

Een di.kke pluirn voor beide
elftallen, coaches en suppon-
ers die ondan.ks het slechte
rver hun elftal bleven aal-
moedigen en zodat op dit
toernooi de beide eerste
plaatsen werden veroverd.

I spy junior.

Kon L-![S. E_2 nog.le. worden in. Poulc 2C na de verloren wcd-srdjd
te-gcn.LYRA. Ja, ja, dat kon 

. 
maar dan mocst euick de laame parfii icgen

LYRA gelijk spclen of verliezen, LENS E2 Àocst dan wet lïnnén i,an
RVC. Een moeilijke klus mu men dcnlen, dus niet, LENS won door
goed te _v_oetballen meJ_s-l ya! RVC en euick bleef het 3-3 stcken bij
LYRA. HierdooÍ wcrd LENS E2 alsnog lè in poute 2C. Ook wàrden er
nog drie toernooien afge-werk! het le [oemooibii ODB werd fraai door
ons tElm gewon-tren. Het 2e toernooi bij Scheveningen rvctd ook met cen
le plaals afgtsloten, 's-avonds wcÍd er nog evcn gespeeld bii Vooóurg
(4-4 locmooi), hieÍ werden 2e. Op zaterdag 02 mei-1998 soeelàen wii een
toernooi bij Texas-/DIIB, ook dit toer-nóoi werd afacsio-ten met- ccn
fÍaalg !e elga§. LENS E2 rvil graag Ferdi bedanlen vóor hcl meespelen
op dit langdurige loernooi.
Jongens, niet alleen ik, maar ook de LENS-aanlang heeft vanjullie spel
genoten.

Ruud van He1p.

tI
It

iN, (
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ELLES EN MAFICEL MEELIS
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Auto,mobislbedrUÍ

'3.t2 ónd. gaÍsnfle
' LeE3a - FlnancleÍing mog.

Grstl! ANwB.rappoÍt
. WelmsIglÍaat 261

i'sladbomèn -i'-
. Betaald parkeren
. Parkeerautomaten
. Garagedeur besturingen.
r P.L.C. besturingen I .
. Service dienst (24 uur) '

foi{<eersyoenren bv

! --. .' .tl ., ...,, ;ll . ,.r+.1. - ,-,1 tl' . Toégangscontrole ssemen '
. Video.imaging systemen l
. Legitimatiepassen
. lntercom systemen
. CCTV syStemen .rr1j ,, i
. Projectmatige adviezen

8íi i
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Krukot - cn hadkamorsPecÍaiitt
van Nederland on Balgië

Sponsorkommissic LENS H. Kooijcnga 0704977294 QÀvé) 070-3287817 (werk tol 10.fi) uur)
R v.d. Hock 0182-521353 (pÍivé) 06-52665439 (mobicl)



CobIaD

T.ftln & Ctubt€boÍt
GEEN POSTADRES

Sportclophx "Es.aE$ l"
Heogèlolas,l 600
T.l. 070 - 366.13.14

ÉÈeE"rlÍÍrtlrissl ,

teverB porÍldrta

P.F.GÍeÍrs
R.gc ass.la..n 49
2J62 CN Dcn HElg
Tcl- 070 - 363.54.It

Cont budc bèttltn8

Postbr.nk 33.67.11
Rabobsrk 129,924.229

DE LE'U§NEV UE
Trrveeweketijks blad van de voetbalvereniging LENS

71e jaargang, nummer 22
' 28 meí 1998

il,vergeer
F,Grem
?.v,d.St cí

010 - 366.13.44
070 - 363.54. tE
070 - ,1,10.06-03

070 - 390.03.33
0t0 - 521.39.80
070 .356.15.E1

2..GoÍrgoÍ
,t a.ícel

I-v.Rijn

SEKO: Serlor€nrfd. (rad,s / zd)

.J,M.HcijneD l'l- 070 - 346.10.8t

J C.HiÍr Í.!l. 070 .367.96.t1

P.J.M.v.d-Srccír rè1. 070 - 440.06.03

H.Hoppmbrouwcrs lcl. 01o - 325,07.E9

AKXO: AcconrmodÀdEcoiÍ/'rotir'

ZcongpÍ El. 070 - 390.03.33

SnonsoPÀken

Rv,d.Ho.k 1c1.0182 - 52.13,53
H.Kooycn8a t l. o10 -397.12.94

Coördlnotor lachr tche ,o|{en

Lv.Rijn 1Ë1. 0?0 .356.15.t1

BARNO: Bercommt!.l€

H.ten BsÍge tcl.010 -366,21,64

KONTRIBUTIE
ACHTERSTAI\IDEN

In de vorige LENSrewe vÍoegen wij de
leden (spelend of nict),donateus en
wienden 

-van LENS om hun köotributie
over dit seizoen uiteÍlijk 31 mei te
betalen. Oo dcze datum is het seizocn
vooitij en ilan zou alle kontributie
toch bintren moeten zijn. Niets is minder
naar',?l? Betalen kan nog op 30 en.3l mei
kontant op LENS. Na 31 mei nuken wij
de balars op en de wanbetalers worden
echt afgevoerd a.ls lid en hun schuld gaat
rechtstrceks.na'aÍ het rincassobureau.

Or****r*
IGur"rBor,w

DE TRIBIINE
EN DE

KLUB VAN HONDERD !!!
De LENSers met e€n scherpe blik hebbcn nafirurlijk al
lang gczien dat onze tribune een glondige opknap-
beuÍt heeft gebad. Tot voor koí kon je door de -'
achterplaten heenkijken als je ons'komplex.opkwam. "

Nu is éhter alles weer netjes opgeknapt middels hel
aa-nbrengen van nieuwe platen on verf. Ook de,, -

afuatering is gerepareerd zodat de tribuÍe weer jaren
mee kan. Dant gaat uit naar de leden van de klub van'
honderd. Het geld vanjullie konden we hiervoor goetl
gebruiken. Na het aanbreogen van de niouwe alarmin-
stallatie een twe€de vertetering aan onze akkomodatie
mede danlzij onze leden van de klub va4 honderd.
Wii hebben rog me€r plaanen en kronen dus nog vcle
leden in deze klub gebruiken. Een nieuw scizoen slaat
alwe€r vooÍ de deur dus aanmelden bij Henk Hoppen-
brouwers.

. ENDE
NAKOMPETITTE

Na het gelijke spel tegen de Postduiven (l-l) waren
wij aÍhànkèlijk 

-van het rEsrltaat van WM - de

Po-stduiven. Deze wedstrijd is zondag gespeeld eÍl de
uitslag was 3 - 2. Hierdoór degra.de€Í LENS naar de
vierdà klasse. Een tweede degradatie i.n sucressic en
dat is nooit leuk. lvij zijn echter var pla.n om orze
s€houders er oDder te blifren zetten om net als enkelc
jaÍen geleden proberen óm z.s.m. terug te keren naar
hoseré oordcn. Wii hooen dat ook de spelers en de
beíeleiding dezeffiíe gàachte hebben. Ëven de tel-
eurstclling wegwerken en dan met frisse moed vol-
gend seizoen we€Í staÍten.

SPORTDAG
ENL

SIXTIESTOERNOOI
De sponsortommissie, met medewerking van vele
wijwilligers en lccrlingen van de IIALO; sluiten het
seizoen af op LENS. Op zaterdag 30 mei een spoídag
voor Cl ím F6 op LENS van 09.00 t/m 16.00 uur. We
hopen op mooi weer en op heel veel belangstelling van
dc ouders en de overige leden, Op zonclag 3l mei een
siftiestoemooi voor senioreq A- en B-klassers, en
andere belangstellenden. Aanvang 13.00 uur. Maar
liefí 20 teams schrwen in. Dat moet haast wel een
succes worden. Na het voehallen ga.an de spelers
lekker (gratis) eten en na het eten een te 

-gekke

live-baad in oru klubgebouw. Iedereen is welkom
vanaf 20.30 uur tot in de kleine uuíjes. Op voorhand
willen wij zeggen:

. Goed gedaan sponsorkommissie l!!

tc!.
tcl.
tcl.
Ll.
lrl.

.È1,

LENS í
opgerrcht

l8 dectnber 1920

EKO: Fvcnementcncomrnltlle

D.v.Rijtlrovcn tcl. 070 - 361,52,0E

Tmlnèl.!:

Zontlar i
P.v.Oost n El.. 015 - 3t0.7t.46
Znnóar i
Lv.Rijn tel., 070 - 356,15.81
ZÀt3'ída9'.
Adc Kcr Írl.019 - 316,49,94

Rcdaktl€

W.J.v.d.O.cs1 scmÀ 06 - 597,00.0E2
M.vOoÍt
H.v.d.SmED

Op 2 juni gaan we beginnen met een
opknapbeurt van ons klub-
gebouw. Enige weken
geleden deden wij een
opÍoep aan onze leden om
zich op te geven om een
handje te helpen om hun
klubgebouw op te loappen.
Helaas nog niemald belde
naar Zíya, Gungor die het
geheel gaat coordineren.
Vergeten ?? Bél dan alsnog
3900333. NatuuÍlijk mag je
ook gewoon binnen lopen
van I Um J juni.

, r'-l"' '
È

,f

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

Van de Redaktie
l-cv.Í uw kopij io víór lonÍlrlll_Itrd

RcdrcliÉbÍicvanbus in h.l clubgcbouw of bii
W.J.v.d.Ctcs! Winkelícdc 92, 2543 BS Den Haag

E-mail : vadd.mcut flAndrnail.com
Fax : o7o - 36?.05.22 (van iÉaadrg th vÍijdag)
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3. teden die naaÍ een andere vereniging gaan, mo€ten bij hun

, nieurve vereniging ccn ovcrschrijvingsÍormulier halen en
dat voor 3l mèi I99E inlcveren blj Paul van dcn Steen of
Leo van Rijn.

.4.. ondertckening zal alleèn geschieden als u aan uw financiële
.. verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetcs)' 

en/öf ontvangcn sportspullen heeft.ingelwerd. 
,

Op ZOMAG 3I mei 1998 (de sluitingsdatum voor eyel-
sc-hrijvingen) kan dit nog tussen 12.00 cn 17.00 uur op LENS.
Daarna bcslist NIET meer. ,. "

regets opzegt, blijft u in ons
gehandhaafd met als gsvolg
bent ook voor hct seizoen

Ook komt het voor dat leden hun "soort lidmaatschap" Mllen
rÀiizisen bv:
- riieispelend woirlt spelend - sen. zat, rvordt sen. zon. - veld
wordt Trxt (v.v.) _

In bovengenoemdc gevallen geldt ook voor 3l mei
SCHRIFTELUK eèn bericht aan lrct secÍctaÍiaat.

JEUGDLEDEN'die willen bedanken als lid kuffen hier alles
over lezen in de JEUGDRLJBRIEK

' UitspÍaak van de % maaird: Op dc plaats rusl is ook vakantie

Gegroet

Henk Hoppenbrouwers

070l,250189

p.s. Hans, waaÍ zitju nu in het al[abet ?

Indien u niet volgens bovenstaande
ledenbestand en dat van de KNVB
dat u CONTRIBUTIEPLICHTIG
1998/1999. ij :, :;. -t ,:

Ziekenboeg ,

Cor PeeteÍs wordt donderdag 2E mei
burg ziekenhuis ovcrgebÍacht naar

De bezoektijd. in

diagnose die de doktoren in Leyenburg hebben gesteld is
In de Sophia Stichting krijgt hij revalidatie.

de Sophia Stichting is van 15.00 uuÍ tot 20 0{

I

(vardaag)
de Sophia

van hct
stichti

I

uur.

Adres: SophiaStichting:
Vrèdcnrstlaal iEo
2543 SW Ircn Haag

Hij laat iederccn groctcn is blij mct bezoek en aandacltt. Dus ceI
kaartjc is zo gestuurd.

nanens de fam. Pepters
Henk HoppcnbrourvcÍs

I SUDMEI]ER ZONWERING

Thomsou-laan 85 DEN IIAAG tel.: 362 U2 9t

HETBESTI.JT]R

àdvErtnÈ
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EDENVERGADERIN

met andere verenigingen

-,,1}

NE

waaÍoo ortze medcuerkers eens

"nietsi hocven te doen. Om 20.30
uur worden de medewerkers met
hun panner op LENS verwacht.
De köffie suat klaar en de muz-
iek staat aan. De barbecue zal

, \*i

snel daarna gaan branden en het
zal tot in de kleine uurtjes gez€l' '

lie bliiven op LENS. Dé màewerkers krijgen allemaal persoon-

lilk eén uióodisine. Natuurlijk vergeten wij eÍ wel e€trs c€n

niaar dat doen vó echt niet expres. Ben je medcwerker en hebje
geen uitnodiging gehad kom dàn toch gewoon naar LENS- toe op
deze avond. . :-

1)
2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)

ï;i :ii:irIllv
|.':.,'.:,: BEEINDIGING

VERANDERING . "
Rondwaag
Sluiting .

J.Iï$ND Brn van Honderd

l. opzeggen kan uitsluitend SCHRIX'ÏELUK geschieden bij
hct secretaÍiaat:
P.F. Grens, Regentesselaan 49, 2562 CN Den Haag.

2. opzeggen dient te geschieden VOOR 31 mei 1998.



LENS 4
Wat een seizoen. Dit etftal met oudc cn nieuwe vedetten zou wel even kampio"n *ora"l. lauji [efst Jn selectie van 19 menscn
moest daar aan bijdragcn. Menig eredivi.sie plo.eg zou. -daaÍ jaJog-ry op-'zgn. Kosten noch moeite werden ges?aard.
Winrcnrainingen,.sauna bemeken,.gezamènlijk onlbijt met lifc muziet<, 12 o#enwcdstriidgn op de donderdagen.ct aaïrsiilifnt
ccn maaltijd, etc. het heeft allemaal niet mogen baten in ern mooi afsluitend Íesultaat. Dóor én aantal blesirres ging hct op dè
beslissende momenten net mis. EÍ moesten zèlfs extra Íeserves worden aangcn:kt. Er zijn rvcl ergere d.ingen in het l-cve-n dan leenkampioen te worden. We hebben een hoop Iol gehad en daar i! ook iat voor te 

-zeggen. -Op ,uar- 
""n 

nieurv seizocn]bó
spelerscarrous.el draait op volle toeren. Zelfs bij ors. ltre zien elkaar 3l mei en daarna is hï nog riiet afgelopen wanl daama gaan
rue gezamerllijk.eten in VooÉurg praten over het nier-rwe seizoen met de nodige voorbereidi-igen zoàls àmer trainingcn.-Het
lcven is geen lolleue voor een gewone amateur voetballer.

Gegroct de aanvoerder van LENS 4

p.s' rnijn dankgaat in blizönderuit naar Inge,v.d. Berg.en-Jan Lam-eÍs die elke donderdag weer of gccn weer voor ons zorgen mer
cen natie (vele) en ee_n droogie Ook Bert Vierling en Wil Heynen die zorgen dat we elke-week weeí oudenvets competitic-kunnen
voetballen. Meneer Disscldorp S-r. , dhr. J..Wi[lcms, dhr Mo eman Sr] voor. het deskundig advies. Ik vcrgcet íatuuÍlijÈ vele
anderen, toch wordcn zij ook bedankt voor dc steun en toeverlaat. Gelukkig zijn er nog van óie fantastiscne íriiwitligers.'

PROGRAMMA ZONDAG 31 MEI 1998 (lE PINKSTERDAG)
LENS STXTIESTOERNOOMOR SENTOREN, A- EN B-KLASSERS
Zoals aangekondigd vindt a.s. zondag ats afsluiting van hct scimen het (buna) tradirionete LENS SIXTIES
TOERNOOI plaals. Het belooft op voorhand weer cen happening van jewelste te worden ryart tot nu toe hebben zich Ínaar
liefst 

-20 
tcams aangemeld; zodat die dag pakweg zo'n 160 de€lnemers, LENSers, oud-LENSers 

"n 
LENS-suppon"o

,actief zullen zijn.
De deelnemcnds teams (tussen haaljes de contactpcÍsoneo) ziin:

l. The arnatcuíjes (Lamers)
2. The old surs (de Bock)
3.Heinekcn (Kooijenga)
4. The Fredjes (Schuuman)
5. I'Ialo I
6. Halo 2
7, Vader,Zoo4Dochter (vd Voon))
8. MrlP Devices (Hoos)
9. Teuntjes team (dc KlerD .

10. E.T. (otrerspoor)

I 1. Dc Zandhappcrs (van'Feísem)
12. t Zesde (IvÍuns) -
13. De zaterdagslachters (KÍol)
14. LENS 4 (Hoppenbrouwers)
15. LENS 5 (Gedek)
16. ZAAL 3 (Visser)
17. The Mafiosis @-jeugd)
f8. PSV (A-jeugd, Puur Slechte VoclballcÍs, Dennis?)
19. VWAB (vd Hoek)
20. N.N.

t Na aÍloop van het toernooi staat er een BUFFET klaar zodat de (dax) hongerige magen gevuld kurmen worden en later op de
avond kunnen de (vermoeide) voetjes van de vloer rvant er is weÉr voor LIVE MUZEK gezorgd.

Hoe zit het toernooi in elkaar?
- de organisatie van het voetbal8edeelte bestaat uit Jan Ham, Wil Heijnen en Gerard var der Kleij; bar, etcn en muziek

worden door de eko, bar- en de sponsorcommissie verzoÍgd- dc Ic rvedstrijd staÍ om preciesl3.0o uur, zorg dus dat u op tijd aawczig bent- dc aarvoerdersÀontrktpersonen r*orden vcrzocht hun team vóór aanvang van het toernooi aan lc melden bij de organisatie
in de administratiekamer

- de kleedkamerindeling zal op de klecdkamerdeuÍ worden aangegeven
- er wordt eefl halve competitid gespeeld in 4 poules van 5 leams.- de wedstrijdduur is 2 x l0 minuten
- de nummers I van de 4 poules spelen om ca. 16.45 uur de halve fina.les
- dc gÍote finalc is ca. 17.15 uur, prijsuitreiking ca. 18.15 uur
- elk team dient èen scheidsrechtei te leveÍen voor de wedstrijden waarvoor zij worden Íurngewezen. Dit staat op dc

aankondigingen. Let hier dus go€d op!
- de (aangewezen) scheidsÍechters lc'ijgen een wedslrijdkaartje vooÍ het doorgwen van de stand aan de oÍga satie (niet

vergeten dus!!) ^- programma's en standen hangen bij de ingang van de kantine
- begin, rvisselen van helft en einde van de wedstrijden woÍdt centraal aangegeven via de geluidsinstallatie
- bij getijk eindigen in,de eindstand bcslist. het doelsaldo, is ook dat gelijk worden 3 strafschoppen genomcn, vervolgens

om en om

Met ieders Eocd humeuÍ en medcwcrting zal het ongetwijfeld e€n leuke, sportieve en bovenal een gezellige pinksterdag worden.
Natuurlijk is er ook mooi weer besteld, maarja.

[edereen'dieLENS.mindedismagdezedagec.htnietmissen.

le PINKSTERDAG '

IS OIT JAAR EEN ECHTE
OUDER\ilETSE LENSDAG!
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JUKo van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider d B en C jeugd:

van den Steen, Chopinslraat 103, 2551 SV Den Haag, rel. (070) 440 06 03

Hoofdlcidcr

Hoofdleider

D-jeugd: Hars van Rijthoven
Diatra van Rijthoven
tetefoon (070) 361 52 08

E-jeugd ko Straub
telefoon (070) 367 0l 2L

Hoofdleider F-jeugd Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58
b.g.g. 06 53 48 40 50

WED.§TR ITDPROGRAMMA
( [tijds ] wijzigingen voorbehouden)

tepenstandet uit/thuis veWterruinleam d.dum aanvane samk LENS

A1
B1 19.15.,Henbury EC

. Henbury FC

. Sportdag

. ONAtoernooi

. Sixtíestoernooi ... thuis
thuis

(zie kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(z1e kopy)

(zie kopy
(zie kopy

kopy)
kopv )
kopy)
kopv)
kopY)
kopy)
kopy)
kopy)
kopv)
kopy)
kopy)
kopv)
kopy)
kopy)
kopY)
kopy)
kopy)
kopY)

FREDERIK HENDRIKLAAN
APELDOORNSELAAN
LEYWEG
BANKASTRAAT
SWEELINCKPLEIN
WEIMARSTRAAT
THERESIASTRAAT

31

31
3L
31
31

30
31
28
30
30
30
30
28
30

30
30
30
31
30
31
30
30

19.15
09.00
10.00
L8. 00
09.00
09.00
09.00
09.00
18.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
t2 .00
09.00
L2 .00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09.00
09. 00

mer
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mei
mer
mei
mei
mei
mei
mei

. t.huis

. thuÍs
thuis

. thuis

1 18 .30

18. s0
08.30
08.30 (auto )

17.15
08.30
08,30
08,30
08.30
1?.1s
08.30
08.30
08.30
08.30
08,30
10.30 (auto )

08 .30
10.30 {auto )

08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30
08.30

B2
B3
B4
c1

. Sixtiestoernooi

. si-xties toernooi

. sixtiestoernooi

. sixties Eoernooi
2thuis

Èhuis

c2
C3
c4
c5
D1

30
30
30
30
30
30
30
30

E3

E5
E6
E1
t2
F3
E4
P5
F6

uit
.Hardcross FC ......thuis
. sporEdag
. sportdag
. sportdag
. Sportdag
. Henbury FC
. Sportdag
. sportdag
. Sportdag
. Sportdag
. Sportdag

. . thuis

. ALexandriatoernoo.i . uiE

. Sportdag thuis

. ÀLexandriatoernooi . uit
thuis
thuis
thuis
thuÍs
thuis
thuis
thuis
thuis
Ehuis
thuis

kopy
kopy
kppy
kopy

zíe
zie
zíe

zie
zie
zíe
zie
zíe
zie
zie
zíe
zie
zie
zíe
zíe
zie
zíe

,i:

2
thui s
thuis
thuis
thuis
thuis
thuÍs

thuis
thuis
uhuis

1

§ D2
D3
D4
E1

r;';
. Sportdag
. sportdag
. Sportdag
. Sportdag
. Sportdag
. Sportdag
. sportdag
. Sportdag
, Sportdag
. Spoxtdag

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

! ! ! NA 37 LrEr tIoRDT tR rrÍ.Er MEER @voEÍEArlD EN éEERAaND r/M aEDT,o AocllsÍtts ! ! !

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

243^
2194
1045

62
42

166
28

FO'rO - \flDEO * TELECOiil
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A{bellen voor de wedstrijden:

Albellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en

f9.ffi uur, bij de desbetréffende hoofdleider, ln uiterste nood op do dag van de

wedstriitl via ïc LENS telefón (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08'00 uur
en doóideweeks + 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 minuten voor Íranvang van de training, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14

bel in eerste instaltie de hoofdleider op!!
bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENS-afl<curingslijn (070) 367 0

$

I
'i
I

I

I
I

522.

BT.JZONDERHEDEN:
!I! NA 31 MEI WORDT ER NIET MEER GEVOETBALD EN GETRAIND TÀ,I MEDIO AUGUSTUS !!!

- rragen/opmerkingen ? Bel dan 's-avonds na 19.00 uur naar de hoofdleider !

- IS DE KONTRIBUTIE AI, BETAALD ??? NEE, LEES DE LAATSTE KOPY EENS GOED DOOR !!

- rees onde^taandc kopv ook eers 

ï111ï;"r*oprc,E LAArsrr*rrnr*r*, ,,,

MEDIO JUNI VOLGT DE JONG LENS EN BEGIN AUGUSTUS VERSCEI,INT DE VOLGENDE LENSREWE PAS !!!

TOERNOOIBIJZONDERHEDEN .

Cl spcelt op 3l mei in Gouda tegen DCG,HOV en

Tonegido. In de andeÍe poule spelen:
HW,Feijenoord,Auf dcr Hohe @) en ONA. Na de

poulewedstrijden nog ccn Íinalewedstrijd voor alle
tearns-

Einde toernooi: 15.45 uur. Vervoer is echt nodig !l
Et speelt op 31 mei in Rotterdam tegen Bury RaÍgcrs en

Alexandria Einde 14.30 uur.
E2 speelt op 3l mei in Rotterdam tegen Bury Rangers en

Alexandria. Einde 14.30 uur.

De afgelopen weken r+erden de laalste kompetiticwedstrijden
gespeeld en LENS B3,D2 en D4 werden ook werkelijk kaÍnpioen
Il!Natuurlijk werd dit gevierd op LENS met taaÍqdrark en ccn
aandenken. 

- Altijd een leuke herinnering voor de spelers en_ de
leiders. Namens de jeugdkommissie nogmaals van haíe pro.Eciatl

SPONSORLOOP 1

LrNs 83, D2 nx D4 oor

IG**ror*,,,

Jo*. LEN.

íffiEf{
. cluEcr Éatl
. cotPvfERcanttu
. FUL,FI''IE"|

- FOIOXO E AEflWCE

kopieën,"-rG
o.t in ..í .,*d! rjÀrr mol.liJu
('mh. àrnlll llx) .l!k|, EGl, l0{)
Fotolopie in ldGU( dlgttrl.l(wrllt ltll '
AL 25 JAAR EEI{ BECRIP ItI DEiI }IM6
KeÍketuh6nvrEg 0 26,{4 CW DenHaa0

Té1.: 0?0 359 0? 07 FEx: 070 329 5l €g

I

I
I
i
I

De sponsorkommisie hccft een gave sportdag georganiseerd op
zaterilag 30 mei voor alle spelers van CI t/m I'6. Veel
verkJappen wij nict want dat moet een verrassing blijven. We
verwaöhten auè spelers en lciders om 08.30 uur op LENS met bij
zich het eigen sporftenue, sport- cn voetbalschoenen en een
trainingspak-. De- spelers van Cl ím D4 kunnen na aÍloop
douchcn 

-op 
LENS. De E- en F-klasseÍs verzoeken wij om deze

keer in spónrcnue naar LENS te komen en na aÍloop thuis te
douchen. 

- 
Om 16.00 uur is het festiin afgelopen. Voor meeÍ

Afgelopen woensdag (27 mei) was de sponsorloop op LENS voor
onze E- cn F-jeugd. Hoe het geweest is vall op dit moment dus nog
niet te zeggeh. Voor de organisatie hopen wij dathet ccn succts
geworden is want er is best vccl tijd ingestoken. Namcns LENS
ívast bedarikt cn wij hopen dat za te?dag ïedereen ziin sponsgrge!{
afgeeft op LENS. Niet vèrgeten hoor want wij kopen vaÍt dit gqld
triiningsimteriaal. Dat is hard nodig cn natuurlijk profiterenjullie
daar ook van !!! :

SPORTDAG OP LENS VOOR Cl T/]VI F6

infonnatie zie elders in deze LENSrevue.

SIXTIESTOERNOOI OP LENS. vooR A1 T/M 84

Dit is de laatste LENSrevue van dit seizoen- Medio juni verschijnt
nog de JONG LENS. We vmgen alle leiders om hun kopy, ten
hoogsre I bladzijde (A4), het lièfst op flop z.s.m. in te leveren bij
de Èdaktie wn LENS of bij de hoofdleider. Op 31 mei sluit de
inlevenermijn. Tot op heden is er nog niet veel binncn.- Kom op
leideÍs even een half uurtje zinen en de kopy is klaaÍ. Niets
schrijven kan echt niet hooi !! ! De tekst (met Ílop) kaa ook bij de
reddktie in de brievenbus gedcponeerd worden: "\{inkelstede 92"

OD 31 mei organisecrt de spomorkommissic in samenwerking
mè[ vele wiiwi igeÍs ecn sixtiestoernooi voor seniorcn,medewer-
kers en A- èn B-klassers van LENS die zich hiervoor opgegeven
hetben. MaaÍ liefst 20 teams deden dit !!! Deze teams staÍten om
,13.00 uur met hct toernooi. Daarna voor alle spclers en dc
organisatie lekkcr eten op LENS (grati$ gevolgd door e€n
spëttercnde feeslavond mefeen gcweldige live-band met te gekke
riuziek. lederecn is welkom vanàf20.30 uur. Meer nieuws elders
in deze LENSrcwe.
I

FINALE YIER TEGEN VIER
Oo rvoensdag 13 mei soeelde een viiffal van LENS de finale van
trét vier tegËn vicr toèmooi op hét Spuiplein. Zij prcscerden
daar vooruëffeliik. In dc poule werd dé eerste plaats behaald en
dat betekendc íinale. Deàe rverd helaas verloren van Vreden-

burch. De tweede Dlaats is een echter prachtig resrltrat en

bovendien een revahche op de minder prettig veÍlopcn halve
hnalc.
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LENS

BEDANKEN
ALS

JEUGDLID
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l.

MEI O de maa.nd rvaarin spelers mocten bcslissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet. Wij hopen

natuuÍlijk van wel, maar toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen of die ergens anders willen gaan spelen.
I

De volgende regels zijn er:

l.Stop je met voetbalten dan moet je dit VOOR 3l mci l99E PER BRIEF kenbaaÍ maken bU Paul van den Stecr\ Chopinstraat
I03 2551 SV Den Haag.

2.Doe jc dit NIET dan blijfje automatisch lid van LENS. (mondcling opzcggen is NIET voldoende !l)

3.W .;. Uii een andere vereniging gaan spelcn dan moctje bÍ die vcrcniging ecn overschrijvingíormulier halen, deze invullen en

inleveren bij Paul van den Steen. (geldt niet voor D-E F klassers; zij kunnen opzeqger. (zie I ) en zich aa-omelden bij een andcrc
vereniging)

4.Ondenckcning zal alleen geschieden als je azrn je financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetls) enlof
ontvangen sportspullen hebt ingeleverd.

Dit bovenstaande dient UITERLIJK 31 mei 1998 geregeld te zijn,
VOETBALLEN BIJ LENS en laat je wiendjes ook lid worden.

Zijn er problcmen? Probe€r deze dan eerst dt te praten i.p.v, op de I
iedere maandagavond aanwezig op LENS.

ander ben je te laat. Ons advies is echter : nf,fff f.pf«O'n

oop te gaÍrn naaÍ een anclerc vcreniging. De Jcugdkonunissie is
i

I-El-lVEf : trailen en/of spelen bij eln andere veÍedging mag ALLEEN met toestemming val je huidigc vereniging (vooÍ jullic
LENS). Dia is een rcgcl van dc KNVB !!!

KoNrnrsurrg AcHrrRS TANDEN
Itt de vorige LENSreure vroegen wij de leden (spelend of Íriot),donaleuÍs en vriendcn van LENS om hun kontributie over dit seizoen
uiterlijk 3l mei te betalen. Op deze datum is hefseizoen voorbij en dan zou alle kontributie toch binnen.moeten zijn- Niets is minder
tlaar ?l? Betalen kan rog op 30 en 31 mei kontant op LENS. Na 3l mei maken wij de balans op en de wanbetalers worden echt
afgevoerd als lid en hun schrdd gaat rcchtstrecks naar het incassobureau.

EINDE SEIZOEN 1997 11998
Het seizocn zit er na 3l mei op. Er wordt na 3l mei niet meer gevoetbald en getraind ím mcdio augustus. We hebben weer heel veel
gevoetbald dil seizoen. De kompctitie werd dit kccr uitgespeeld en er werden ook veel toernooien gespeeld door de LENSteams. Nu
gaar d-e jeugdkommissic nog even hea materiaal in orde maken voor het nieurpe seizoen, rvat opruimei en vast een begin maken met
de indcling van de selekties (met de tÍainers) en het trainingsschema vooÍ het nieuwe seizoeli. Ook maken we voorzíchtig vast ecn
indeling van de nieuwe teams. Daamaast inÍormeren wij de KNVB met hoeveel tezms cn in rryclke klasse en op welkà tijden er
geslecld moet qían worden door onze teams. Genocg te doen nog maar ook wij gaan genieten lan de ïVK in FraÀ*rijk en van een
welverdiende vakantic. Wij hopen icdereen weer in augustus op LENS te zien. Medio juni komt de JONG LENS nog uii Hierin staan
o.a. de voorlopige selekties vermeld etr alle uaiÍ'ingstijden en avonden voor het nieuwe seizoen. Bewaar derze JONG LENS goed zodat
je in augustus weet rvanne€r je op de eerste training wordt verwachL 

:

Het, bestuur

*,fo | 5 Klrnmc c MlrnnrAAL RErouR
Op 30 en 3l mei willen wij al het materiaal (shirtjes, broekjes,
kousen, sporttassen, trainingspakken, regenjacks etc.) retour hebben op LENSr Leiders,
trainers en spelers zorg hiervoor. Kijk thuis ook eers in de kasten of er soms nog een
Íeserveshirt van LENS ligt. We missen er nog wel wat en dat is mndq zeker als de set hicrdoor
inkompleet is. Graag ieders medewerkiag en we uagen ook aan de trainers om na de laatste
training alle ballen schoongemaakt in de ballenkast te leggen. Voorjullie (traincrs met speleÍs)
10 minuten werk en als wij alles moeten doen op een later tijdíip dan kost ons dat he;l ve€l
tijd. De lresjes kullneo na de laalste taining afgegwen rdoÍden in de administratickamer. Wij
zorgen dan voor de rvas en eventuele reparatie. Alvast bedankt voor de mederverking.

trtoorrensdiikloon . [eyYveg
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I ENS B3 . RAVA 81
Maandae 1l mei moest het dan gebeuÍen in deze wedstrijd
tegen r*o':u kon LENS de kampioenstitel pakke!' Eij vr.rrt+
waren wii onbereikbaar voor de concrrrentie. optlrxstl§ch
ging ik oi weg naaÍ LENS, ik wist dat het met deze kanjers
íel-moesi lukften gezien de preslaties cn uitslaSln.Toch trof
ik dit keer een neweus en gespannen tea-m aan. De eerste 25
min. van de wedstrijd tooíde dit ook aan. Er werd niet of
naurveliiks gecombineerd waardoor wij onnodig de sparning
lictcn oÉlop€Í\ ook bij mij begon toen een vervelende kriebel
op te kàmën, dat bad ik immeÍs het hele seimen nog niet
eèhad. Gelukkis kwam naar enkele minuten de bevrijdcnde
i-0, een prima íoorzct van Vincent werd keudg ingeschoten
door Weiley. vlak na rust maakte Vincent op ecn fantas-
tische wiià 2-0. Toen was het gebeurd, uitcindelijk werd het
een tere;htc ovcrwinning van 4-I. Het kampioenfeest kon
sevicrd worden in de kleedkaÍnmeÍ rryerd er flink met
íhamoaene ecsobten. IIet eebak en de limonade sÍnaakte net
m zoèt ïs <t"e olverwinningl Het aandenkcn en de felicitaties
die werden uitgereikt door Pau.l val der Stecn (bedankt)
bewijzeu dat ei veel waardering is voor dit leaÀ. Thuis
gekomen en om even te ontspannen zette ik e€n CD op, nog
na genictcnd van de verrichtingen van dit fantastische tcam.
Opte achtergrond de muziek van Tina Tumer. Toen drong
hét tot mij doór SIMPLY TEE BEST, ja want dat zijn jullie:
GEWOON DE BESTE.

I

TEt]N.

REKLRME.TTUDIO

Hpurwrc 27
2641 KP Puruacxpn

HET TTELE B3 TEAM WORDT
ZATERDAG 30 MEI A.S.
0M 12:00 UUR OP LENS

: VERWACHT

KANTOOR. EN BEDRIJFSVERHUIZINGEN

IUCHTGEVEEBD COMPUTERVEBVOER

MEUBELOPSLAG IN CONTAINEBS

VEFPAKKINGENVOOB OVERZEE

1926

víaag o

VonderVelde
tVeentje vERHutzrNGEN

NAÏONAtE EN INTERNAÏONALE VERHUIZINGEN

C4 Nieuws
Het Inosduinen toemooi leverde ons een ft'aaie twe€de plaats (op

doelsaldo) op, het Oliveo toernooi beeindigden we a.ls laat§te. lloe
sins dat i Eèrst lesen Oliveo. Door de beslc man van Oliveo wcrd
Ëet"at garr" 0-2.- Guus, opgesteld als spits, nam zn vgràn!-
woordeir;ttreid, ging laatstd man spelen èn schakclde bedoelde

spits uitl Imràai sËoorde l-2 en 
-Rictish 

znrgde voor de 2'2
elndstand. Daarna tegen Quick Steps. Een prachtige lob van
AmaÍ gaat net naast 

-wcnais een vtije trap van Guus. Dar de
beurt aan de tegenpaíij: 0-2. Tensloue Moerkapelle. Een maatje
te groot 0-4. Opmèrkelijk feir: Jeftey Poncin, sinds jaar en dag
keeper, gaat ali veldspeler aan de I aal met de ba.l, passeen
iedèreenèn drie man op de doellijn van Moerkapellc weten maar
net een doelpunt te vooÍkomen...........
Op 23 mei rioeten we naar het Floreant toernooi in Boskoop. Niet
génoeg auto's en niet genoeg spelers, uuar dat is bij C4 traditie
ÉeworÉen. Ouders van de D-jcugd regelen ons vcrvoer en leveren
óe ontbrekende spelers, te weten Richard en Xamil. Harteluk
dark, metrsen ! In het eerste potje tegen Docos is LENS sterker,
maaÍ komt met 0-l achter. Eèn íereldlob van Rietish betekende
1-l eindstand. Dan tegen de Zwervers (of all names) met weer tc
goot uitgevallen speiers. Volkan wordt gwloerd in het straf-
schopgebied, neÉmt zelf de pin8el, l{, Maar daarna is het ovcr
en silÍten voor LENS en lirijgen we met i-10 op onz! brock.
Tenslotte tegen Floreanl. Eerlijk is ee ijk ook deze tegenstandel
was te stcrk en dat is in de 0ó uitslag terug te vinden. Geen

schalde. Toch kende dit toernooi nog een lichtpuntje. In Pcter
van Fessem hadden we cen gedreven coach.

I

fleÍl
HaagDenÉc2544

,,ldÉi monour""

Guus Sr.
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MOCHT U EENS ÏET'S NODTG

HEBEEN OF WTLT U GRAAG

ADVIES

. 5lagbomen
. Betaald parkeren

o Parkeerautomatèn
. GaÍagedeur besturingen

o P,L.C. besturingen
. Service dienst (24 uur)

EAEt§@t trr;Gai@wË6'q|!í

GRAND WTLI,IAM

ELLES EN MABCEL MÉELIs

, f,ISIéUPANJ OE ;HAIiO I,VILIÀM

V:Jfl5€SÍFÀATIYÉE 8 10, 2285 CC L6OSCSINDAII
:rEL O7ó .3 27 3. 1e

forícerruysternen bv

. Toegangscontrole systemen
. Video imaging systemen

o Legitimatiepassen
r lntercom systemen

o CCTV systemen
o Projectmatige adviezeri

Zinkwert 17, 2544 EC Den Haag, Tel.070-j29j252, Fax 070-j67lltS

E}ENK DAN OOK EENS AAN

ONZE §PCNSOR§ I}IE ZIJN

Automoblelbe.tfiil ER OOK VOOR U !

' 3.t2 mnd. g!Ísntje
' Leaoé . Flnanclering mog.

Gratl8 À iJYJB.rspDon
WelmrrctÍsst 26Í

ffiffigW
W
Kcuko* on badktmercPooirtitt
van Nododznd on Bolgiài

SFon6orkommissie LENS H. Kooijenga 070-3977294 lqà\té) 070-32E7817 (werk tot I0.0o uut)
R. v.d. Hoek 0182-52r353 (privé) 06-r2ir,ó5a39 (móiel)



Colofon

T€rÍELr & C'lubg€borrw
GEEN POSTADRES

Sponcomplex "Esclnlp l"
Hcngelolàan 600
Tcl. 0?0 .366.13.14

AI8em. secÍetadart
leveni poltsdr€§

P.F,Grens
Rcgentessclaa, 49
2562 CN Den lÍeag '

Tel. 070 - 363.54.18

Contdbutlc àctrling

Poí.bank 33,67.1I
Raiobank 129.924.229

SrJrlcnsteltln! h€stuur

ÈVcÍgeeÍ
F.GÍens
P.v.d,Steen
Z.G0ngoÍ
F.lanccl

!'oj'
SENO: Senlorehrfd. (u.ndry / azl)

.J.M.Heijnen t!1. 0?0 - 346.10.8t

J.C.Han tel.070-367.96,87

.ruKO: JcugdaÍdellng

P.J.M.v.d,Steen tl.070.440.06.03

dc Club Íxn 100

H.Hoppcnbrouu'en lel, 070 - 325.07.i!9

ÀKKO: À(commodstlecory'mraer.
Ip.GoígoÍ t l. 070 - 390.03.33

R.v.d.Ho€k kl.0lt2 - 52.13.53
H.Kooycnga tel. 070 - 397 -72.94

Co6rdinato! apchilsch€ zslcn

Lv.Rijn t l. 070 - 356,15.8I

BARKO: Bar.ommlsilè

H.ren B.Íge Í.I:1.070 - 366.21,64

EKO: Evcncmmtcncommtrste

D,v.tujthovor tcl.070 - 361.52,08

Trrincrs:

Z,ondag I
P.v.Oosen
Zondag :
Lv.Rijí
Zaladag :
Adè KEt

lcl.070.366.13.44
tcl. 070 - 363.54.18
l!l. 070 . 1140.06.03

lel. 0?0 - 390.03.33
tcl. 0t0 - 521.39.t0
tel. 070 - 356.15.81

tel.. 015 .310.7t.46

tel.- 070 .356.15.81

tcl.079 -316.49.94

opgericàt
lE dccember 1920

ar

,ro[lolFils ?,EVUE
sElzOEIl ,97 -'gg

JONG LENS
HOUDT LENS JONG

Ieder jaar als ik bovenstaande zin sckijf we€t ik dat her
seizoen eÍ op zit. Ik denk dan terug aai.\,yat eÍ allemaal
weer gedaal is voor en met onze jcigd. Wat eine er eoed
en wat niet. De konklusie is dan ieder iaar- wéer b-iina
hetzelfde. We deden hecl veel voor on* leugd mef É
weinig medewerkers en natuurliik ging er heei vél eoed cn
ook best wel wat fout. De laalstdzàkÈs kriisen zoaïs aldid
helaas te ve€l aandacht en daardór verfeten we soríi
weleens de vele positieve dingen. Vanaf déze kant wit ik
aJlc medewerkers van onze jeugdafdeling namsns dc
jeugdkommissie hartelijk bedanken voor liun inzeL Wii
reken€n ook volgend seizoen wccr op jnllie. Nu maar eveli
lelJ€r gaan zitten en deze JONG LENS maaÍ eens
helemaa.l doorlezen. Er staan echt hele leuke stukies in. De
Íeda.ldie en de venendploeg worden bedankt voor hun inzet
want het is echt cen hele klus om deze JONG LENS de
deuÍ uit te krUgen- Allemaal ve€l plezicr tijdens de WK en
een hele prettige vakantie en tot in augustus op LENS.

Namens de jeugdkommissie
Pau.l v.d.Steen

NIETIWE TRAINERS A2 EN Cl
Het viodcn van trainers w:§ een moeilijkere klus dan
vooÍBaandc jaren. Steeds hadden wc nbeet" maar dan
haakten de trainers toch wcer af Dit is de reden dat we
nog niet eerder met de namcn van de trainers ruar buiten
zijn gekomen. Gelukkig is nu alles rond en kunnen wij
melden dat Rob Ypey de deuwc trainer/coach wordt van
LENS 42. Rob speelde zelf bij ADO en RVC en is 42jaar
oud. De laatste 6 jaar was hij als traincr/coach rverkzàam
bij de jcugd van SJC in Noordwijk. Met Rob hopcn we
eindelijk LENS A2 weer eens echt van de grond te krijgen
en r.vefucht stromen er daardoor weer eeïs jeugdqÉiers
door naar dc scnioÍen. Peter Vonk wordt de trainer/èoach
van LENS Cl. Peter is 36 jaaÍ en voetbalde zelf bij RAVA
en trainde daar ook de jcugd. Daama stapte hij over naar
Velo Bl en DI en Laakkwartier A1. Het afgelopen scizoen
was hij weer aktief bij RAVA. BËide tÍainers wensen wij
heel veel plezier en succes bU LENS.

I
SPONSORLOOP I

I
Op 27 mei werd de sponsorlóof,
georganiseerd op LENS. Veel E- en
F-spelers waren aaawezig. Soni-
mige zelfs vergezeld van hun spon-
sols. Het parcouÍs werd snel af[ew-
erK en daarna slond de patat klaaÍ
op LENS. Vee[ spelers hadden her
sponsorgeld al bij zich en enkele
leverden dit op de spondag nog ií.
De balans weÍd oDsemarkt en ei
bleck Fl. 720,- biii'en gehaald tb
zun. Een keudg resultaat. We kd-
pen hier nieuw trainingsmateria:iLl
voor. Spelers en organisatorcn:
hartelijk dank voorjullic inzet. í

I

tI

Sponroac i

ENI
SrxursroERNoorl

Op 30 mei Ua a. sponsort or is!
sie ir samenwerking met de HALO
een gavc sportdag georganise€Ítt
Allcs rryas t3t in de puntjes ver
zorgd. Alle deelnemers kregen eeri
leuk T-shirt en de opening was heet
leuk. Ook de rest van de dag was dé
verzorging kompleet. IedeÍeen ginÉ
dan ook om 16.00 uur zeer tevrel
den naar huis. í
Op 3 I mei werd het sixtiestoemooi
ook al een succes. MaaÍ liefst 20
rcams deden mee waarondeÍ veel
spelers,kader en ouders vanuit onze
jeugdafdeling. Het voetbal uas
leulc, het eten daama was lekker en
dc band als laatste was te gek. Het
bleef lang lekker dnrk op LENS.
Een goede afsluiting van het sei-
z.rer. 199711998. Volgend jaar
maar weer doen lll

iR€dnktie

iW J.v.dcccst scma 06 - 597.00,082!M.v.Ooí 
,

H,v.d.Sman

Ven de Redaktie
Lever uw kopij in voor zaÍerdag 25 juli

ii
W.J.v.d.Gees

bu
t, Winkclstede 92, 2543 BS

HFC ADO DEN HAAG

Den Haag
E.mail : vafldem€utcolahotnail.com

Fax : 070 - 36?.05.22 (varr à'aaadag um rrijàg)

. Net a.ls voorgaande jaren gaan nu een tweetal
spelers komend seizoen de overstap malen naar
I{FC ADO Den Haag. Michael Oemed van
LENS Bl hoopt op een plek in het Bl-cnal.
Ferdi Sonmez van LENS El gaat in de D-jeugd
spelen. Jongens heel veel succes en vergeet je
ecÍste kluppie (LENS) niet.
De speleÍs die jullie voorgingen in eerdere jaren
doen het goed. Allen mochlen bij HFC A-DO
Den Haag blijven spelen. Dit kost wel veel tiid
en enelgie want er wordt veel getraind en
gespeeld. Doe je best.

LENS

LET OP !!!!!!!
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Geel
EI
u0
188
331
432
581
652
663
668
685
750
785
795
9',1',1

Roze

589
608
708

TjÀldí
Radio
Leeurrtje
Fotolijst
Range mcter
Thermoskan
Shawl
AutoalarÍn
Videoband
Vicux .
Bureauset
Videoband
Shawl
Konmar

Oranje

Nrs. van niet opgehaalde prijzen, "

van zaterdag

30 mei '98

'tl
t

GIub van Honderd I
I

WK-voelbal. Wat een hysterie eigenlijk met at dat oranje gcdoc. Alsje gcen voetda
lieÍhebber bent kan je bËter op dë Rottumemtaat saan àuËn. w;;.:ïiiïiii-i ;;;;ï
daaÍ.nog het gcjuich of-fut gejammer. Bï de KNVB hebben ze ,oln ttuU ui,
Honocrd. et rcdrg cr zun genoeg suppoíerybeclrijven die gcld gwen. Eigenlijl
nict e€rlijk he ? Maar het is ook zó malsaal. Her heté tana aoeï meà aii l.Et t-S só
trct nog in een gczellige ambiancg lekker onder elkaar. Daar doet de Club 

-vai

Honderd aan mce. Voor elk wat wils. De Club van Honderd heeft haar eelÍ
afgelopen seizoen doelmatig besteed zoals de tribune opeetnaot . 

"en 
alarrnTnsÉià

ue _aangcschaff, voor het pinksterioernooi geld gegevèí. . . . Een breör
scala aan wat mogel|k is. Helaas heeft hét eeisie elÍrat hct niet rn "* ooiiià
Íesullaal weten oll te.zetten. Volgend jaar beter. Wij hopen dan ook op de Ciub và
IlllrÈrd $eun. Er zijn weer gcnoeg zaken die méde àoor de Club'van Hondeir
LENS een betere uitstraling geven. I
Uitspraak van a" 2 *aarO, vergeef en vergeet | 

, IcegÍoct I
Henk Hoppenbrouwers 

i070-3250789 t

.iSokken
Bido
Kaa$

l9
78
139
I86
I87
232
345
379
4U+
405
523

623
704
793
8t8
987

541

Sokken
Filter
Fun camera
Filtcr
Filter
Filter
Fotoalbum
Pecr
Ketting
Pet
Sokken
Fotoalbum
Fototoestcl
Lamp
Fotoldst
Bcertje Haribo
Sokken

i
,
I
ï

LENS 84: rverd ook na veel wikkën en'wegen samengeíeld. Ook dit werd een hecl leuk team mede door de irzet van Emiel. Dl
ivinncn niet altijd perse noodzakelijk is om erien leuk vïn seizoen van te maken tict oit elta heéi diriaàiji;;diiËr;;. Ditl; h.j
knap en een groot kornpliment waard aan speleÍs,begeleiders en de ouders. 

i

[,ENS Cf: in de hoogste C-landelijke klasse zou dit elffal een zrvaar scizocn tegemoet gaan. Dat was vooraf duideliik want kracht e'
§corend vermogcn daar ontbrak het aall. Rond de winteÍstop leek Cl zich toch te redden maaÍ uiteindeliik kwamcn-iullie toch wat t
fon. Dcgradatie uil de hoogíe klasse is geen schande maar natuurlijk wel heel zonde want slelen tegen iie BVO'S bfjft toch altijd ier
prjzonders,

f-ENS C2: kende lange tijd vecl problcmcn cn daardoor blcef het (te) lang onrustig en onplezierig in dit tcam. Gelukkis sins dit oD h(

.öinde 
beter en krcgen de goedrvillcndc spelers weer het plezier terug in het voetballen. Dè tdp naaÍ Belgie werd een gioót írcces.'

LENS C3: had een smallc groep maar dit was niet echt een probleem want de leiders Melis en Peter hielden iullic eoed bii elkaar. Dj
iesulteerde m.n. in ccn hclc stcrkc twccdc kompetitie met als beloning een echt kampioenschap. Zeker de kamoioànsweditriid zuller
jullie nooit meeÍ vcrggJcn. Hel veld stond ondeÍ water en na ieder doclpunt was een dlik in de modder het gcvoïg. Met het nioddcr it
jullie oren vierden jullie het kampioenschap
:
|,ENS C4: kende cen moeilijk seizoen. Te veel spelers waren echt onzekeÍe factorcn. Komen ze wcl ofkomen ze niet ??? Komen ze o
tijd ??? Is er voldoende vervoer-??? Guus en Maureen werden er soms echt-gek van. Niet leuk en een kompliment dat zij het volhieldei

tn zelfs volgend seizoen rveer doorgaaa. Wij hopen op wat meer medewerking van de spelers en de ouders.

|-erfS CS: 15 spclcrs was cen groot probleem bij enkele.oudèrs. L*ider Harry_en dejongens wisten er cchteÍ wel mee om tc gaan- Eer
kompliment is ecJrt op zijn plaats. G_een enkele speler wilde weg uit dit tÈm. De tcgénstanders moestcn er een voor een aan gËloven er

iC5 werd dc terechte kam. piocn. Een Ieuk spandoek,zingende ouders,bloemen taaÍt cn divcrse herinneringen kwamen te voorsc-1ijn na he

Pellalen 
van hct kampioenschap. Het was toch een leuk seizoen voor dit elnal.
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r LENS D-Jeugd Seizoen ,97 -,gg ..,,

iiÉYf 'fl :ï*iïfl-*fl ïi:"í."f fË',oöï,'ïi-d:h,f ;iï.Jl
. wet wenncÍ\ wanr \.var aoet cen tóoruteidc; rii;;r;;ï'id il;irvcnde al.snet, dus werd her een str* mat<ietiik.ilg.i'ffiriàï
op de. vrijdagavond was het makkeliikste. #i;;ii il;;,,;ï;
werd hect wcinig aÍgeleld. Dus dat $r;a ó; soàËËfiïiiíi
J,e.oan.oc zaterdag op LENS kwam, dan kwimen ae pioUtàmen

íï1 iï3f [ï df,iËi",tr-,S,:Í1;ï n,ffi ff Jil;*',fm ;x
oeuen, waaromJullie niel. kwamcn opdagcÍt, soms meíeen eïed"
reoen, maaÍ ook redcnetr die niet echt getdie warcn. Vó hài
rueuwc sezo€n getden dezelfde regels a.ló dit leizoen:
I 1slt" bij de hoofdleiders(s) op de aangegevcn dag en

uJdstlp.
2 hct kantjc korht ook volgend seizoen één kecr in de twee' weken ut,
] (dus bewaar het krantje dan goed)

Bij dc D-jeugd_ zijn 2 tearns KAMPIOEN gewordcn. Dit ziin
na1ne.l'lk LFlyl P-z en LENS D4. Bii de-ze ;";;; -h;;
getehciteerd. LENS D2 speelde cen goeí seizoen o_-nder leidinp
van cuno Valies en Dudley Stueei (prima menscn!) nii àË
lartste :ygq!-fild rcgen DSO werdeíze kàmpioen ze rvoínen"mèi
l0 --1. LENS D4 verloor hun laat§e wedstiid uit bii RVC. ma;
wcrden toch nog kampiocn door het doelsdóo. priniieed;; Ed
de wit en Rachid Abarqi leiders var D4.De ardere 2 ieams íDl
en D3) hebben goed gespeeld en blijvcn in de ooule soe'len
waann ze alen. Bij deze wil ik de spelers aie nair dc C eaan
veet succes wensen en voor degene die bij de D btijven, een Éocd
en sporuet rueuw seizoen. Wanneer de trainineen werr besin-
ncn, vinden jullie in deze JonB-LENS of in he"t eersie kÍàïË.
van het nieurve seizoen. Wij wensen iedereen een hele fiine Ëí
zonnige vakaltie toe cn hopèlijk lot het volgend seizoen. '
Dc hoofdleideÍs: 'Hals en Diana v. Rijthoven.

Jong LENS F-verslag seizoen
199711998 door: Ruud van Herp
Vol goede mocd begonnen wij aan dit seizocn. de indelineen
van de teams waren al snel geregeld, er werden snel leid-ers
gevonden voor alle teams, ook de traineÍs waÍen al bekcnd maar
Italve_rwege ltet seizocn gingen er 2 trainers weg, door werk-
:rqq$-e! konden zij geen trainingen meer verzorgen.Opeens
had LENS een trainers probleeÍrl ccn trainers oo-roeo in de
LENS-revue bleek gern sicces te hebben, er werd iraar'door
I persoon gereageerd en dat was Bcn Vierling. Waar bleven de
aanmcldingen van enthousiaste ouders? -

Jaaiïerslag E-klasse door Leo Straub

De E-4

De E-l & E-2

DeE3 r

Lffirlliif.ilÏ 
krijgen van mij een apan verslag (zie verderop int

i
r
J

I

De^selektie spelers hebben ook ditjaar wecr goed geprestecrd, óe
E-z.rs zerrs Kamptoen ln hun poule geworden, gefeliciteerd bois.
ue heren van Herp en Hoeftugel hebben hunitempels oo déÉe
teams gezet en dat was ook duidelijk tc merken. Maar it weet
zekeÍ dat deze heÍen nog een mooi vlrslae zulen schÍiive;. Èàài
ve€l succcs voor degene die naar de D laan en naoirlijk ook
voor die nog een jaai E bUjven.

LENs.r'l spcclde i.n, poule lC en rverd- geco-ached door 2 leiders, -de-hcren otterspoor en íao Osct, de Fl won een heleboel
y9g-sFjd".n, natuurlijk werden er ook we{sitrijdjes verlorcn. Jongens dar hooÍt ook bii hei vo"iua, rrJt ií íiet ere as È vàiiieJ.rriolutJc lvcl voor de volle luuTo lnzettcn. Dtt. team had cr leuke spelers bij, individueel vecl kwalitei! maarjuist dór déze spelen werdvaak te egoïstisch gevoetbald, en dat kan niet in een team. I

-IPNS T? had een hele leuke gr- oep jongcns, toch waren lfer ook wel eers wat probleempjes, maar die werden vaak intem oDsclost.
F2 speelde in poule lF en vcrsloeg menig Fl !eam, grote 

.klasse 
van deze knuJèn en ,atirïrti.;È ót 

"an 
jrttË tr"ïni1jïc#rjiy;. "-

LENS. ry stond onder leiding-l'an de-hcre,n Gezgin en Karabocek, dit team ging steeds beteÍ en leuker voctballen. er was eenoeÈpotentig in dit team, trainer Rui heeft jullie hefafgelopen seizoen heel wat-bij-geleerd, en Oat r.on jJ wàài-t.d "il rtjdË;i?
wedstrij den.

LENS,F4. blcef toch een beetje. het.probt"ó, kindi",.o.*ige oudcÍs namen he! voetbal niet serieus genoeg en deden maar waar zezin in hadden, hot vaak wij ook brieven hetben gésc.hreven naar de ouders van F4, er wera eigcffi íààit à'p gereageer4 àitvónaàn
wij wel jammer. De laatste maandcn ging hct gelukkig allemaal beter o.l.v. Dhr. Khoulali. - '
LENS F5 stond o.l.v. Dhr. Chamman en Mrv. ran Herp,.4it was een gez€llig team, ondanks de gÍote nederlagcn in het begin van het
seizoen, bleef toch iedereen naar de wedstrijden komeri. Na de herindeling §i.ng hét iets beteÍ, ut"tz.onderingcíàaargelàte"",iit,írfi:È.
Ecn groot compliment voor de spelers en lcidster, er rverd door jullie nameftÈnooit gemoppird.

LENS F6 had in het-begin van het scimen een goede trainerfleider Dhr. Kaynak, doordat sommige ouders teveel cotrunentaar
hadden, stopte Birol hiermee en nam Dbr. Oran de takcn van leider met veel succes öp zich, bí de F6-kwamen veel nieuwe soelcrs.
deze werden ook weer.weggehaald om in.efn-ander F-team glplaatst-te worden. Deze goef rvérd een hccht team, iedeft; tffii i;í;
gvel.Yo.o.r elkaar, en dat mogen wi19p le\§. Cl-+g zien..De hoofdlcider F-jeugd v;an seizoen 97-98, stopt Éei ;jn hÈ; aË
hoofdleider F-jeugd..en Eainer F-en. E-k]asse, bij deze ncem ik afscheid van arlé leiders, trainers, ouders'en s,i:eters vaí on é Ë- 

"nE-jeugjl.. Ik wensjullie allen.een hele qjne zomerv_aftantie toe, en ik hoopjullie volgend seizoen weer allen terug te zien op oe *raèn
van !ENS. De nieuwe noofdleidqr(9 F-jeugd en E-jeugd (Leo Straub en Monique-Bouwmeester) wens ik veeipteaer císucceiioe
met het uitvoeren van alle F- en E-jeugd zaken.

Eedanli;t voor de leuke sarnenwerking l! I
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Bl P..r..te srart, droevig einde
Na een drukke en gocd geslaagdc voorbeÍeiding, rvaarin Leo
M"fuwisse, Hans van Rijthoven en ik een behóórlijk inzicht
hadder gel«egen in de groep, was er begin scpte-mber een
lJl-selectle gevormd van zeíien spclers. Deze ,,zesticn,, besond
uit goede spclen, dachten wij, waarbij wij ook wel wisten en
gezien 

-had9!n, dat ook in de B2-groei vtlel prima voetba.llers
liten. LENS kon met §vee sterkdB-t'eams aàn de compctitie
beginnen.

De tràiningsopkomst was goed (met positieve en negatieve
(vaak met auto) Iag ook boven het landelijk gemiddelde.

uitschieteÍs) en de opkomst van toeschouwende ouders

Alle spelers bedankt voor de lol, het voetbal en de vele goals, zowel voor als tegcnl

Fred Grens

I

I

i
I

:

ii

i

I

:

i
I

I

i

'l
1

ï
I

Dat cind mei teveel spelerc naar een andere (hogeÍ spelcndc) vereniging veírokken, msaktc hct seizoen ineens een
hcel snrk minder leuk. Ook een aantal vervelende gebeuÍenissen, waarbij overigens maar een paar spelers betrokken
uaren, tijdens ons lange wcckend in Hardenberg droegen bij aan het droèvige sÍot van dit seiàen. '

Rcsl mij rvoorden-van he€l leel dank aan Leo Meeuwisse voor zijn trainen.van Bz-gÍoep en het meedenken met mU,
rvoorden var dank aan Rob Elsing voor het grensrechteren en ïe_ íeun in Harde-nberg en nog veel meer aardigË
rvoorden richting -leider, sEun,en_toevcrlaat en zccr bclrouwbaÍc rechterhand llans van BJjthovenl met wie ik volgeíd
seizoen Al 8a tÍainen en begeleidetr. Daamaast mag natuuÍlUk een dankwoord aan Paul vàn den Steen niet ontbrëken
, die a.ls hoofdleider weer voor een perfectc organisatie heefl gezorgd. De oudcrs die altijd wecr met hm auto klaaÍ
stonden, verdienen e€n grote pluim en een heel bijmndere pluim en nog rvel ies mecr ook-gaat naar de moeders die de
shiru gewasscn hebben. Zonder al dcze mensen geen goed gcorganisórd team, dat zal du-idelijk zijn.

Bimen de rij ran elfta.llen die. ik 
-sinds 

1975 Sctraind eÍy'of begeleid heb, zal dit BI niet in mijn peÍsoonlÍke top-ticn
terecht komen, want te vaak hebben een paar spelers met hun.vervelende, egoi'stische en srín§ werkeDjl suiircndc
gcdÍag het pleljer van anderen.eer.beetje verpest. Misschicn haddcn we die spelers eerder uit de groep móeten zetten,
maaÍ bEzig zijn met jeugdvoetbal betekent voor ryj altijd cn in de eerste.piaats, dat je pÍobecí iuiereen binncn jó
gÍoep een prachti.g seizoen 0e qgven, waaÍbij coníIicten o-pgglost lvorden door te pratén,-te straffen en oprueuw een
karq t9 g9v91t. Want juist je-ugd.spelers mogen fouten maken, als er maar iets vai geleérd wordt. De la,jtste maand
heeft duidclijk gemaakt dat het leerproces bij somriige erg lall.gzaa,i, gaat. Jammer, erg jammeÍ vind ik dat.

Tenslotte ryens ik de spelers die naar de "A'' gaan cen pÍctti8 voetbaljaar bij LENS en de spelers die bii ons in de ,,B,,

blijven spclcn ook hccl veel plezier en Michael oemed veel iterkte bij zijn bvemap naar liDo Den Hàag 1voàrba1Ènku jc, dus maak er wat van), 
.
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ve.slag B2
Bij rnijn weten hecft er een 82 bii LENS nos nooit zo hoog
in de le klasse gespeeld, in iedór geval de-laarste 17 iaa;
niet. Met een selcctie van 9 jongens met elke zateídag
toevoeging van Bl. Dit waren geèn prettige omsandighl
eden. Na een goede voorbereidin-g de 

'le w;dsrijd Wil-h"el-
mus uit, werd met 2-l verlorcn. Doordat de schc-ids veel te
lang liet doorspelen, in de 87c minuut werd cr pas 2-l
gemaakt. In ieder geval is het na vele rvedstriiden Àeel ers
goed gegaan, met a.llemaal Bl ellïa]len, 16- Dunten me-t
daaronder RKDEO, Vios, Rijswijk en SV ,s-Giavenzandc.

Quick. Stcps is kampioen gewordcn met 35 punten, profi-
ciat, dic gaan nu promotie klasse spelen. BMï werd 2è. B2
speelde ook voor de beker tcgen GDA Bl, een schitterende
weclstrijd op hoog niveau waar in 82 zeker had moeten
rvinnen, met 2 maal l0 misuten verlenging en str-afschop-
pen verloren mct 54. MaaÍ wel bij GDA ecn hele goede
indruk achter gelaten etr met compiimenten voor de itriid
en mentafiteit en daar gaat het ook om. Over de speleig
§'aaÍvan de meeste kwamen traine[ totaa.l hó ik 66 x
gctraind en enkele speleÍs 20 x nier zijn geweest. Aanvoer-
der Nino Rampone is het meest gewerst, een zeer goede
vo€tballer, prima aarloerder voor mij cn de jongens. Veel
succes verder Nino (II doelpunlen volgens mijn tclling in
de competitie en vriendschappelijke wèdstrijdèn). Ahined
Zambib voorstoppcr cn een terrier. Een hele steÍke wedstÍijd
mentalitcit, waar Ahmed en ik steeds beter mee om kondèn
gaa.n. Een goede voctballer, ve€l succ€s. als tinksbuiten
Dogm Gunay ccn sterke en corÍecte voetballer met een
kapdraai bwcging. Heeft zich heel goed ontwikkeld, veel
succes Dogan. Rcchtsback Robin v.d.Tol is er wat later bij
gekomcn, heeft ook de meeste trainingen bezocht. Heali
links als rechts e€n goede traptecbniek en hccft zich heel
goed ontwikkeld. Veel succes Robin. Middenveld Kenan
Gedek is wat mindcr komen lraincn ecn uitstekende
voetbailer, een prima jongen kan erg veel met de bal. Veel
succes veÍder. Sebastiaan Gombault heeft ook rryat meer niet
getraind, speelde rechtshalf heeft een sterke balbehandeling, ,

mooie traptechniek, moet rysiek wat haÍder woÍden. Veel
succes Bastiaan. Martin Riedewald linkshalf is 6 x niet
komen trainen heeft een goede voorzet een aardiBe tech-
niek, is de laatste 2 maalden erg goed vooruitgegaan. Een
prima voctballcr om als tröner tc hebben. Trouwens alle
spclers Eainde bij mij gÍaag en intcnsief.Linksback
R.Pocornie heefl het op het laatst gewoon af laten \veteÍ\
zrvakkc mcnta.litcil, als linkback de€d hij het aardig had
een verre ingooi en een harde tÍap. Iftiln Iliev altijd bij B2
getlaind, is maar 4 x niet geweest, als rechtsbuiten of
rechtshalf gespeeld, is lekker snel en heeft zich goed
ontwikkeld met teclmielq een prima mentaliteit en een
prettige speler. Fouzi Elkadiri van 83 heeft voor B2 ook z'n
stccntje bij gedragen, vooral bij GDA en Rijs|ijk als
keeper. Een hel enthousiaste speler, soms eÍg dÍuk, goede
techniek, prima knul. Tolgahan Yildirim van 83 heeft ook
altijd meegctraind. Een prima jongcn op de training en een
aaÍdige lcchnische voelballer. Abdoel Azahoun een tech-
nisch prachtige voctballcr, bcgaafdc balbchaadcling, heel
erg snel en kan erg goed accepteren, nooit problemen. Een
schitterende jongen. Voor de tegenst nders een plaag, op
onnavolgbare wijze speelt hij ze uit. Veel succes verder
Abdo€I. Met de keepers was het elke week wisseleÍ! Daniël
en Arnold waÍen en zijn uitstekcnde kccpcrs waar B2 heel
goed mee omging. Bedankt jongens!

Willem Gombault was verzorger en grensrechter, lag ook
bU de groep erg goed, bedankt Willcm. Maíin z'n vadcr cn
Dogan z'n vader wil ik bedanken voor het vervoer. Jongens
met z'n allcn toch een heel goed seizoen gehad, ook op de
toernooien zeer goed gedaan, bij GDS 2c, LENS le, DSO
le en RVC 3e. Jongens ecn hele fijne vakantie, e€n pÍetdge
tijd en mooi weet tot ziem en bedankt.

(Topscoorder: Abdoel Azahoun ongwetr 30 doelpunten)

Leo Meeuwisse.

Jaarverslag B3 1r,-0,, rhe Besr)

Dat de tijd vliegt is beken4 maar als je e€n fa.otastisch seizoen
djaait mc! een z€eÍ cnthousiast stel iöneens dan is het voorbii
voordat jc het tveet. Al vroeg in het seiz-ocn dudde ik te ste eí
d,al. met dit.team vecl. mogelijk was gezien de manier waarop
Juule. met elkaar _omgingfl het accepteren van elkaars foutcir
zowel binnen als buiten het veld uas'een belaneriik asDe.t.Met
dc humor zat hel. ook al goed dit was de bassis iaàrop Àcbouwd
kon worden. Naarmate het seizocn vorderde werdèier zeer
knappe preíaties geleverd vaak met prima voetbal en dit k$am
de sfeer wcer ten goede.Ja als je dàn btjf winaen komt het
moment dat iede_reen gelooft in het kampioenschap. Jullic
kennende wist ik datjullie alles uit de kaí zduden haleir om dit
waar tc malen. En het ka.mpioenschap werd gepakt, daarnaa*
lieten jullie in de vaak sterk'bczefte toëmooieÀ' zien aat dir nier.
tow€llig was (VCS). 83 eetr team aanvallend technisch,
verdedi_gend zeer -steÍlqmentaal uitrnuntend. Een waardig kam-
pioen di_ e dan ook alle lof verdient.Terecht dat jullie lÍ aug.
onder leiding van niemand mindcr daa Johai Cruytr eeï
ereronde in dc AmsteÍdam AÍenA mogen maken in hét kader
van "kampioen onEloel. karnpioenen" proficiat 13 jongens en
e€n aantal vaste supportcÍs (ouders) hebben er voor gezoÍgd dat
dit een onvergetelijk seizoen is geworden. Is cÍ- dan-niets
negatiefs. zal je z&ggen, ja een ding: het seizoen is voorbij.
Jongens ik wens jullie dan ook een prettige vakantie toe en
geniet van het. WK FÍanlsijk'98. Verder be.dank ik de oudcrs
vooÍ de leuke herinneringen die ik aan de jongens mocht
uitÍeiken en Wiltem van dei Geest voor het primà ve"rzorgcn van
uat het is gewoÍden ..

Teun.
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LENS B4
De nazomer van 1997 was erg warm, op LENS waÍen. de eerste trÀiningen alweer bezig.diverse spelers w-ar-en nog-o-p.vakantie,

màar 5et voetbalseizoen stonívoor de deur dus moesten de elfrallen worden gevormd. Eind augushu werd het duidclijk wie in
rvelk elftal ziin voetbal looDbaar zou voortzette\ natuurlijk zat iedereen voor zijn gevoel in het verkeerde team.

Ook-84 was geborèn, natuurlijk was dit in eerste instantie cen teleug.esteld team 
-

Nadat er;n àhte spönsor ií gevonde-n, wctke o.a. het wedstdjdshirt_ tcr beschikking stelde en er $ver.se qpelers naar. andere.

i.à*i v".troft en, wètke wee, 
"aao ge*Íd werden met nieuwe Íeden. Helaas vertr.okktn er ook.spelers.die wcrken op de zaterdag

belangrijker vonden dan te speten In hun tcarn, Dcze wijzigingen waÍe[ niet leu] maar zijn'uiteindelijk toch goed opgevangcn

door hei team. I j

In eerste instantie ging het erg goed met 84, Íegelmatig werden er wedstrijden gewonnen met als gevolg dat Pii door

de KNVB een flink stuk hogeiwcrden in gedeeld.
Oit haO ot gevotg, sa*"n ríet de *iirigin[en in het team, dat de meeste tegenstanden net iets beter waÍen dan wij. Toch denk

ik als we terug kijken dat het een letrk jaar is gerveest en r.Ye een hoop hcbben geleerd
(driehoekjes).

Nog even de spelers stuk vooÍ sfuk bekijken en een tip voor de toekomst meegevend, duimen we dat volgend
seizoen nct zo leuk wordt èn dat we, misschien met een enkele wijziging, bij elkaar blijven.

John

Jcrry

Fouad

Yildirim

Rahmi

Dolt

Okan

Ferdi

Danny

Winny

Michael

Said

Maria.n

Keeper en aalvoerder
Jotui je bent voor mij een wereld keeper ook je aanvoerderschap heb je gocd gcdaar!
'fE: probeer te werken aan je hoge ballen

Laatste man
Goed inzicht zelfs aanvallend als het nodig was, Prima . .

TP: minder aJbellen en kom trainen dan kon het wat worden.

Linksachter
A.ltijd een lach op het gezicht en haÍd gewerkt aan zijn positie
TPi hoe zet ik èen le§en stander buitónspel? Kijk dàt iog eens na.Probeer op tiid te komen
worden en matig je taal in de kleetlkamer.

AchteÍspeler
Oud A2- speler, leuk gespeel( samen met Jerry niet vooÍbu te komen

Í

I

i

als er verzaneld moet

e

TIP: Onderschol de tegenstander nooit en kom naar de lrainingen . :

RechtsachteÍ
Rustige cn plaals gebondeÍl speler erg goed werk gedaan soms zeer verrassend
TIP: Blijfvoetballen en denk aan je loop techniek

Linkwocir
Duidelijk voor uit gcgaan en sno€pt een doelpuntje mee, links en Íechts benig
TIP: werken aan de lechniek om een bal af te pakken van de tegen slaander

Mid/mid
Doet erg goed zijn best is altijd gemotiv€€rd
TIP: probeer op je positie le blijven spelen

Rechtshalf
Moeilijk voorbij te spelen en kan verrassend uit de hoek komen in het veld
TIP: probeer je enolie in het veld in bedwang te houden ( ritssluiting op je mond?) 

.

Linkshalf
Goed spel inzicht, Boed voctballend vermogen. Prima
TIP: probeer op de verzamel tijden op tijd te komen en blil'f bij LENS

Spits
zLei snel, kan nog voetballen ook, moet wellicht naar een brillenwinkel, ioms ziet hij het
TD: ritssluiling op je morul kopen zeer zeker ndar de scheidsrechler loe . . i

Rccht-svooÍ
Tja...., snel, maalí goede altie's (als z'n bui er naar is) op meeÍdere plaalsen in zetbaar, goede Íoetballer
TD: volume knop wat zachler zetten en probeer je emotie in het veld de baas te vtorden

Rcserue | .

In het veld is er maar een ding, de bal, werkt allUd erg hard t
'lP: probeer op lud te komen en denk aan je plaats in het veld

De thee dames en de organisatie om het tcam heén

vasre suppoÍter, aI tijd_. gcze llig
TIP: doe eens een rokje aan

doel niet.

Els cn
Tineke

Ome joop verzorger, later gepromoveard tot grensrechter
Altijd aanwezig en ecn grotc steun geweest voor heel 84
TD: volgendjaar weer??

KoÍtom c€n leuk team. Jongens een hele leuke vakantie cn tot het volgendc seizoen.

Jullie Coach

P.S. Jongens nogmaals bcdar ,Í voor het aandenken ( plaquette) die ik heb gehad.
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fW" gaa, dit jaaÍ maaÍ geen verhaal'schrijven over beeldhouwers en kunst-
werken. Dit heeft teveel voor venmring

. gezorgd, zo bleek in het verleden. Nee,
we houden het heel begrijpetijk dit jaar.

:LENS Cl, rms een elÍlal met zéér vccl
. zelfdiscipline, plezier in voetbal cn veel

respecl. voor elkaarl Tuurlijk was er wel'eens icls aan de hald, maaÍ na ccn
praatje was de zak weeÍ opgelost en was
er weer wat geleerd. Wli hebben zelden
zulke jongens meegemaald waaÍ wij na 2
maalden alleen nog rnaar op de details
hoefden te leuen. Vooral hierdoor ging
het individu steeds beter voelballen (dit in

, tegenstclling rot hct collectief, helaas). Er
zijn een heleboel jongens die een enorme
grote spÍong vooruit gegaan zijn. Dit
mede door de zware competitie. Het col-
Iectief heeft het laten a.fiveten in de 2e

. fase van de compeLitic gestaÍt met I I-punten 
uil. 13 wedstrijden, na de snecu-

rwal I I wedstrijden I punt. Naar ons idee
waren de andere ploegen i:eer zeker ver-

' der gegroeid als te3m in deze winterstop.
En wij? Toch het menlaal een beetje
hebben latcn liggen. Dc flair, de zeker-
heid, de arrogantie en de zichtbaÍe wil
van de le helft van het seizoen was
blijkbaar in de kerstboom gehalgen.
Helaas, nnar des a[ et te min ongeloofe-
tijk leerzaam. De prestaties waÍen er aiu
het eind van het seizoetr wel degelijk, 2e
en 3e..plaatsen werden er behaald o.p
moeilijke toemooien, Tot onze grotc spijt

'en tevens ook schaamte zijn onze (grote)
idettn geen werkelijkheid geworden. De
oorzaken zijn aanwijsbaar, mÍurÍ mogen
niet als excuus worden gezien. Ook wij
hebben van dit jaar wecÍ geleerd en
willen orrs hierin veöeteren. (volgend
jaar!)

' 
Ondarks dat we 6 nieuwejongens hadclen
en ook 7 le jaars, virden wij dat we een
goed en gezellig, h#l gezellig jaar heb-
ben gchad. Onze dank gaat dan ook uit
naar alle ouders, die elke. zaterdag aan-
wezig waren, al dan et mcl. lekkeÍe
synische en sarcastische uitspraken, die
de verloren punten al snel dedcn ver-
geten. Dit verddet werd tevens verlicht
door de heeÍlijke gcmaakte etenswareÍL
die mee wcrden genomen, waar wij het
bestaan niet van \visten (tot de dag ema
pffi!!). Verder willen wij ook langs deze
rveg iedereen bedanken die hcl mogelijk
hebben gcmaakt dat wij hebben kunnetr
spelen @aul v.d.Steen) zonder verderc

I 
zorggn.

Wij wensen iedercen een heel goede
zomerstop en wensen icdcreen veel pro-
gressie toe in het nieurve voetbalseizocn.
Een nicurv jaar met nieuwe kansen cn

'nieuwe prijzen (en trainer). JonBens
bedankt.

Het helaas scheidende duo R & R
I

l

LENS C3
Het seizoen zit €r bijua op als ik achter de computer ga zitten om voor Jong LENS ryat te
gaan schrijven. Het is voor Melis en mijn persoontje wel ecn bewogen seizoen geweest,
we waren trainer/leider, maar soms (lijder) maaÍ toch een leuke groep onder onzc hoede
gehad. We hcbben mooie wedsuijden gezien en veel doelpunten, dus werd LENS C3 de
terechte kampioen in de poule. Aileen viel de kampioenswedstÍijd letterlijk in het tvater
dat was wel jammcr. Wij hopen jullie volgend seizoen weer op LENS te mogen
begroeten. Wij wensen iedereen een prettige vakantie met ve€l zotr.

Jullie traineríleiders Melis en Peter.
Dal wil ik het volgende zeggen over de groep.

RICARDO - ke€peÍ
Dat was onze rots in de branding, hij heeft moeilijke wedstrijden voor zijn team
gewonnen, klasse jongen je bent een Keeper met uitstraling, BEDANKT I

JOEAN - rechlsback
Een perfocte back die oog he€ft wat er op het veld gebeuÍd. Maar je kan hem ook nog als
linksbuiten gebruiken, dus een spclcr dic goud waard is, Johan jij ook BEDANKT ! ,
KADIR - rechtshalf
Een technische speler die het spetletje wel door heeft en is inzetbaar voor andere posities,
die hij mnder mopperen uitvoert. Klasse jonger\ BEDANKT ! ;
tr'RED - Íechtsbuiten r
Een jongen met veel loopvermogen en leuke acties in huis waaÍdooÍ hij zelf veel kon
scorcn. A-ls het nodig was kr,vam hij de verdediging helpen. Wij hebben van je genoten.
BEDANKT I

EAKAII - voorstopper/laatste man
Je bent onze laatste man geworden toen Omid wegging, Je had snclheid/inzicht e4
bracht achterin rusL Als jij zo blijff. spelen zien we je nog in de selectie. Ook jij
BEDANKT I

BÀYCAN - vooÍstoppeÍ
Jij bent het type voetballer die het simpel houdt, jc bcnt nstig etr in bezit van techniek eri
op veel plaatsen inzetbaar. Ik hoop dat jc volgend seiàen wecr voor mij speeltl
BEDANKT I ,

KEVIN - midden mid :
Je kwam na de winterstop bij ons voetballen en je liet zien watje met een ba.l kon doen je
strooide met passes en had ook een neus voor doelpunten; je bent een leuke speler mèt
veel inzet denk maar aanje (gekneusde teen). Keyin BEDANKT I .r

OMER - centÍum spits
Je ryas de kleinste val de groep maaÍ dat werd
lvasje slurv en scoorde dus wel veel maar missen
hebben. BEDANKT t

UMIT - linksback

goedgemaa.kt door je snelheid,
konje ook, hetwas fijnje in dc

als spits
groep te

t
j

Een kleine sluwe back die veel tegenstanders in het stof laat bijten en als reserve keeper
het prima gedaan heeft dit seizoen, ook vaa jou hebben wij met zijn allcn gcnotcn.
BEDANKT I l
EUSEIJN - linkhalf :

Éen trriei aicàiir i, de tegensander kon bdterieen genot om te zien. Hij mopperde
nooit altijd was allcs goed. Jongen, blff trainen en je woÍdt e€n prima voetballerjij ook..

,BEDANKT I

KHALID - links buiten I

Ootilí t uam laat bij ons spelen en je hcbt jc goed aangepast klasse voetbal is een team
sport en als je het pingelen zou alleren ben jij ook een speler val klasseje hebt snelheid
cn inzicht zodat je kan winnen van vcel verdedigers. BEDANKT I ;

Daa wil ik ook de volgende spelers bedanken voor hun inzet voor C3. , i
JOEANTAAL i
Was onze linksbuiterL hij had een goede voorzet en had ook ovcrzicht, januner dat ldj
plotseling van LENS afging. Johan toch bedankt voorje inzet.

WAEIED JABAR - voorctoppeÍ I

Een leuke spelersterk aan de bal en een goede lange trap. Ging jammcr gcnocg naar C4.
Bedanlrt voor je inzet. 

:

OMID eo OHRAN :

TWe€ speleÍs die heel goed rlarcn gingen C3 ook veÍlaten om in C2 te spelen dat was-
voor ons een aderlating maaÍ is door de gÍoep he€l goed opgevangen- Omid en Ohran,
bedankt voor jullie inzet.

Jongens bedankt voor het kampioenschap

Melis - PctoÍ
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LENS C4
Een moeizaam seizoen zit eÍop. Moeizaam omdat sommige
jongens aarhi.lcten tcgcn de letter-c[ferrombinatje C4- ZE
vonden dat ze wel erg laag waÍen ingedeeld. Voor wat betreft
sommigen kaa ik daaÍ wel inkomen, want in C-4 zÀter^ een paar
jongens die zeu ged'beig waren met de wedslrijden en uouw
de trainingen bezochten. Dit in tegenstelling tot anderen die het
niel. zo nauw namen. Dat gaf tweespalt. Dan moet je als leider,
nou ja leider, als vadertjo praten als Bntgman om de stemming
nog een beetje posilicl te houden. Dat lukte de eerste helft van
het seizoen omdat fi€ allcs wonnen, maar daarna werd C4 in een
te zwarc poule ingedccld en gingen veEl wedstdjden veÍloren.
Bal op het hofie. Ergemis, ruzie. Jammer. Dan de houding van
de oudcrs het afgelopen seizoen. De goeden niet te na gesprókeo,
maar meeÍ dan de helff heb ik nog nooit mogen ontmoeten. Ik
zie dal zo voor me: op zaterdagmorgen gaat zoonlief met z'n
sporttas dc deur uit en vader dmait zich nog eens lekker om
achter moeders. Vereniging zal wel hct gcvolg zijn, maar dat is
niet het vercnigingsleven zoals wij dat op LENS bedoelen.

Ga ik over naar meer positieve zaken. Via KcEs en AlbeÍt wist ik
al dat ze op de redalíie veel werk verzetten, maar door Maureen
rveet ik helemaal wat zc samen met Willem, Ilannie en Inge
moet doen om de LENS-Rewe in dc brievenbus van de leden te
krijgen. De meesten lczcn 'm niet, maaÍje doetje best, detwaar.
Met Inge kom ik terecht bij de luitjcs dic de bar bemensen. In 5
jaar tijd heb ik van hcn nog nooit een onvcnogen wooÍd gehoord,
ondanks de topdrukte die er vaak was. Mijn complimenten. En
dan het bijna geheel vemieuwde bestuur. Alrtief en dicht bii het
"gewone vïk'f Dit is geen grapje maar nog gemeend ook. '
Ga ik over tot de beooÍdeling van de jongens met hier en daar
c.cn beetje psychologie van de koude grond.

Volkan Berbcroglu, Gaat ons verlaEn. Ik betÍeuÍ dat zeer. Hij
is een van de 3 "Turksc MusketieÍs", bchalve hem bestaande uit
Oran en Keinal. Deze knapen zijn ook privé vrienden. Vccl
succes, Volkan.
Samir Haddouche. Brutaa.l, luistert naar niemand. Is wel de
aanhankelijkste var het strl en dat maalÍ bij mij veel zo niet
alles goed. Indien serieus kar er een goede voetballer uit 'm
groeien. Ik zsn da Í BÍaag gctuige vatr zijn.
'Wahied JabbÀÍ. Kwam halverwege het seizoen bij ons. Ik was
bhj met zijn kciharde schot en oèrsterke body. In het veld is
luisteren niet zijn íeÈste kant, daaöuiten is hij een fijnjong. Ik

-zou 'm gnug wat intenser bezig zicn, rvant d8n staat eÍ stmk
iemard, hoor.
Imraan Ja-hangir. Een echte Zuid-Amerikaan. Kan alles met
een bal en is gemakzuchtig. Indien wat fanaticker, zou Nj nu a.l

heel ver zijn. Een heel aardige jongen, heb je nooit last mee.
Gevoelsmatig is hij mijn zoon. Met welnemen van zijn moeder
en val hem.
Irvan Jahangir. Een ocÍsterke ell keihardc verdediger. Voetbalt
pas een jaar en doet dat goed. Echter, heEelfde euvel als zijn
oudere broer: te weinig inz€t om beter te worden. Verbelcr dal"
jongen. Hij heefl cen beetje de Íeputatie moeilijk te zijn. Nou,
dat valt alles mee.
Sandcr de Jong. Een rustige en bescheiden jongen. Altijd fijne
karaktertrekken. Een goede verdediger, wil op een andere plek
spelen. Niet doen joh. Doe waar je goed in benl Overigens,
oefen zo veel mogclijk met die ouÍve want hij hccft kijk op het
spelletje. Of ie goed kan koken weet ik (nog) niet.
Thierry Liotard. Onder alle omstandigheden een posilieve
knaap. Dat compliment maakte ik hem al eerder. Gedreven met
zijn sport bczig en is geworden lvat hij nu is: een goede
l'oetballer. Gaat onze vereniging ook verlaten. Het zal duideluk
zun dat ik dat heel jammer vind. Succcs, jongen.
Kaveb Nafissie. Naar verluidt zit Nj pas een jaaÍ op voetbal.
Nou, aar eg heeft hij zeker voor het spelletje. Verandcn lc snel
van spoí. Wil gaar tennissen. Gevaar is dan dat je "versnip-
pert''. Voetballcn èn lennissen kan toch ook ? Heel aardige
jongen met een leuk koppie.
Neal Norde Een goede middenvelder. Van zijn ''Braziliaanse"
manier val beuegen kan ik genieten. Soms teveel lempeÍàment.
Beheersing, please. Een fijne knul die veel voor zijn sport over
heeft. Met zijn imponerende gesta.lte bracht hij rust op het
middcnveld en achtcrin.
Guus van Oort Tsja, mijn zoon hè. Is in een halfjaar als een
asperge omhooggeschoten en is nu zo slank als een de[. Winí
rS

een grote toename in sprintsnelheid. Is nogal eens verongeli-
jkt tegcnover de scheidsrechter. Werken wé aan.
Philipe Pelissier. Een goede en harde verdediger. Mist
ecbteÍ teveel wedstriiden en traininsen om uit te sroeien tot
een echt "goeie". Wil op een andére plek spcleï lwil z'n
vader ook), maar moet z'n a-orbities wèl aanpassen aan de
realiteit. Een zeer wiendeLijk Fransoosjc.
Jeffrey Poncin. Onze vaste keeper s:inds jaren, maar rvil
gaan voetballen. Zíjn goed rechl ÍnaÀÍ rvel rekenen met her
feit dat een fikse achterstand moet worden goedgemaakt. Ik
zov gruag zien dat hij daar eens echt zijn schouders onder
zet. Dezc fijne wiend ken ik nl. al zo lang. ' .
Amar RattaDsitrgb. De zachEaÍdigste van de plocg en dus
een jongen om van te houden. Complicatie is 

-dat 
fuj soms

wat te bescheiden is. Laatje gcwoon maaÍ eens gelden, joh.
Op de ijver waarmee hij zijn sport beoefent is niets aan te
meÍken, integendeel die is voorteeldig.
Rietish Sardjoepersad. Mischien wel de meest te.cfuiische
speler van hct spul. Maarja, die snelheid hè. Werk daaraan,
grote wiend. Ook van hem weet ik niet of hij blijft, rnaar
volgend jaar staat hij weer bij LENS op de stoep. Wedden ?
Jeffrey Schild. Eigeuwijs, koppig, wil de boel naar zijn
hand zetten. Kan natuurlijk niet en als hem dat wordt
duidelijk gemaakt valt 'm dat tegen. Toch een sympathiek
joch. Als hij een sprintje aantreH gaat zijn neus koddig
omhoog. Kan, als hij wil, goed voetballen.

Dat was hct, tui. eretiige ïakantie ! ' ' 
.

Guus Sr. I:'

\-\

l,

J*.

Pagina 8

t



.l

LENS DL "r.it ard de besteni' I

Dit team heeft een heel goe.d seizoen gedraaid met op de meeÍe momenten ,verzorgd voetbal. Er-werd aan het begin.van het
seizoen veel gewonnen (Qri"hCpL, DEVJO), daarna kwam een wal mindere periode met verlies tegen DUNO (dc latere

kampioen), aÓO pen gaàÈ, maar aali het eind speelden we weer zeer goed. Uiteindelijk een 6e plaats in de competitie, met nuuÍ
2 puirten àchterstand op de nr.4 VCS en 6 punten op de ff.3 DEVJO. Het was dus erg spannond'

Hier nog even de totaal cijfers: 22 wedstrijden, 36 punten
'. 40 doelputrten voor, 37 tegen.

De trip naar Duitsland (zie voor meer het gemaakte boe§e) was een knaller. Een fantastisch slot van een fantastisch seizoen.

Hier à.rllen rve allemaal denk ik nog veel aan terugdenken.

Dan volgt nu een korte toelichting over de spelers uit de Dl:
Ramon;- zeer gezellige jongcn, maar voorí een hele go€de keepcr, hoge ballen zijn uat moeilijk, overige dingen geen' 

problÉem. Kan ook goed mee voetballen @ngelsenl)
David; iterke verdediger, organisccn goed. Heeft een goede trap cn kan levens ecn scorende sPils zijn.
Ewaldo: de iongen meide vlechties en ile kraaltjes, die moeilijk te passeren is. Zccr sterk aan de bal, wi] te Bmag naaÍ voren.
Johnnvi vcrdedïger/middenvelde; die alles altijd voetballend rr'il oplossen, goed overzichl, rvat snel oP z'n teentjes getÍapt.

Riza; 
- 

goed vóruit geBaan als eerste jaa$ "D", krijgf steeds meer rust en controle achterin. Me€r praten. Fag.. .

Easa.n; íustige, maar'ee-n van de beteË voetbatlér vài hecl Den Ilaag. Zeer sterk aan de bal en de drid mid positic is voor
hem ldeaal. Blijft altijd lachen.

Jordy: tech sche voeíballer-mët veel inzet. Bewaart goed de ruí op het middenveld. Moet lvat meer loopvermogen krijgen.
Nord:in; kan op elke positie voetballen, behendig met de bal. Nou nog wat Sroter wordeq 4an kom je er wel.
Ricky: scoreride spiis met een fantastisch schoi regelt alles goed als aanvoerder. Wat feller mag best wel.
Boy;- linkspoot, hooi schot en sterk aan de bal, Moet zich me€r laten zien in hct veld.
Ibiahim: passdert gemakkelijk een lcgenstandcr, is snel en doelgericht.
MauNjÍ àe snelsté van allemaal en [et moeilijkste te passeren. Harde werker, combineren achterin gaat steeds beter.
Ugu"; 

- 
kleinse van a.llemaal, wil altijd winnen(wie fuet?). Echte showman, heeft wat weg van Ronaldo

GÍoetjes,

Jeroen Hoefttagel.

LENS D2
Een elfral meÍ verschillende gezichten.
Dudley viel op een dag met dé deur in huis en zei Guno dit is het, een €mal Eainen. Die zaterdag ben ik gaan kijken en ja ik vond-
het wèl wat, we hebbén spelers van plaats mocten veralderen en we hebben geprobeerd een team van ze te maken. Als ik naar
Ronald keek, zag ik een onzekere keèper die ik niet hoorde, nu zie ik een keeper 4ie zijn ploeg aalmoedigt en€r slaat in moeilijke
fases, Ronald ga zo door. Serder een b«rm var e€n vent die in het begin zo onzeker ryas, dat hij lijna alle ballen die met een stuit
op hem alkwamen miste, nu na al die trainingen heeft hij zich ontpopt tot een van de belangrijkste spelers voor zijn groep, cen
kiachtbron met veel inzicht. Linksback RÀno een speler die na veel problemen in de plocg de aanvoerdersband verdiend heeft
opgeëist. Rano zalje nooit zien pingelen altijd ovcrspelen ofde bal Iangs de zijlijn gwen. Rechtsback Eddie snel, speelt goed me€
eeÀ plek die bij hem past, maar dan moet hij niet te laat van de disco komen. Linkshalf Mohamed een speler die op verschillende
plaaisen kan óelen,'een'goede bal controlè hceft en een goede kopper is maar jammer dat hij zich sriel laat bëinvloeden door
hegatieve uitsp-raken van medespelers, tcgenst€nders. Centra.le middenvelder Khalid in het begin de aanvoerder, maar door dat hij
nidl weet dat kitiek niet altijd negatief hoeft te zijn was het moei[jk hem te vertellen dat voetbal een teamspoí is, verder
balbehandeling heel goed, ilrzicht goed, maar hij maakt daar geen gebruik van cn mcntaal ccn grote invlocd op dc grocp.
RechEmidden-MartiD bdconEole goed, inzicht goed, samcnspel goed, schot mooi, snelheid kan beter maar die lost hij op met een
stevige schouderduw. Rechtsmidden of tinksmidden een sierlijke speler met veel looplermogen en wilskracht Yarkin ba.lconuole
goed, snel, samen spel goed, inzicht gocd, mooi schot luiíert goed. Gregory linksmidden kan meedogenloos hard inkomen, snel
ón heeft ecn heel gevaar-lijke linkeNoct, uuujammer datje vaak afoezig bent werk daar aarq oké. Rechtsvoor Achmed als hij op
dreef is dan is hij mociltk te stoppen je bent snel maar probeer de achterlUn te halen en vooÍ te geven en dcnk cr aan als je voor
het doel staat mei ie binnènkant voet in de hoek oké. Voorstopper Ramazan samen met Serder itr.dit elfral het beste koppel, samen
spel, balconuole, inzicht en een goed loopvermogen. Linkwoor of linlahalf Domingos snel, soms vergeet hij dat het veld bre€d is
óntrole is goed, pasinB kaii beter als de spits veÍgeet te scoÍen dan doct hij het r,r€l en met veel passie. Spits Tony hij heeft veel
om een nog beteré spits le worden je staat Vaak op de juiste plek je cÍeëeÍt je eigen kansen en je geeft ka.nsen aan anderen en je
bent soms een egöisien dat alles hebben echte spilsen, maaÍje moet ze ook afinaken en daar moetje echt aal werken en Totry doe
wat aan ie gedng want dat hoort er ook bij, oké. We hebben het hele jaaÍ eetr speleÍ oveÍ het hoofd gezien en dat is Mcrlin nraar
gelukkig hébben we nog meer voetbalseizoenen Merlin er rryordt op je gelet, oké.

Heren veel plezier het komcnd voetbal jaar en we zien elkaar nog wel oké.

Doei, Guno & Dudly 
.._.. 

.

È
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LENS El '97 -'98
Het is altiid leuk om e€n vcrslag te lezen over je cigen team. Vantlaar een terugblik over het seizoen '97 - '98, een jaar lvaarin

il;;#Ë;t*s;iËtuàiir È-itliíg.ií àn à"rfig*j. In de oefenperiode kwamen we al sncl tot een vast 8-tal:

.. . Palrick ' RockeY

Maurice ' Nikki ' Dennis

MaÍk
A.lle oefenwedsrrijden gewonnen en vaak met hoge scores (21 -.1, 17{-,7--2, l0-l en 4-3). De eerste compcritie-iideling was er helaas

;Ë;*;;il 1! j;iËh;" ïr"ar*" rcgËnsG,n;i:-;;;;-E i íróàrde'er met hard rverkeq mooie combinaties, fraaie acties tocht het beste

ffi i;';A;; i;i;;siaia: s *eaí;jïil,ii'iunrcï ïe vór t tegen). Gelukkis tfugen we in vriendschappelijke wedslrijde-n-wal

mecr resensrand. RVC werd met zd;;J ,ëÉ;i verslagin, quiót Éoys en Rf{eW ook, verloren werd er van DSO (2'3)' LjNS
öïalï"iÏ*zrï,i. I>nö?i-ïilm i-',àii twann rerOi i-.p.v. Èarrick. Na de herindeling (met eeÍst nog ecn llBs'toemooi: 2e Da

í;i;'"#;"íiffir,í#i"'i" óàÏoËEt. poiiie-rerectn wë einOigden in de middcnmootl4- maal ruim-gèwonnen van Lra en velo,

Ë|ï"il,Ëïffi;ffiËËriiilr"'*ïii'iifiCJ" iiïià, veaneno gËtijkspel tegen de laterc kampioen Qtick (2-2), rnaar ook ruime

nàcilaeen tegen DHC, RVCinQuick. Eindstand: l0 wcdstrijden, 16 punlen, 30 vooÍ en 30 tcgen.

Bij de pcnalrybokaal weÍden Ferdi en Mark le eg ry! t-le-geÍL.4 -ry-amen 
2 tcams, na e.en toernooi bij SchevenilËcn g.cwoÍn€n-tc

niiru.nï in aeiz" ronde. Toemooien Qui.x Sèps le, BIwI Íe (l), LENS le (heel knap mel overwiruringen 
"p PL9 !3{l{_C!Í5.01

en DHC í3-O».,Limbure', was ecn geÈeldige ahluiLing met heèl veel 1ol, een gerYeldi8e sfecr etr een zeer.Eted z-daags toemool,.ou

deelnemdnde ieamsl! Ténslotte wcrl het séimen afgeiloten met een Brabeque en gaan we ons voorbeÍelden, na een hopeqK lune

MaÍk : Zeer betÍourrybaar, techrisch prim4 veel vooruilgang, mag wat fanatieker (feller, sneller, stevigcr)

Dcnnis : Goed inzicht, mooie traptechnick, fijne knul, enthousiast. Zer nuttiie verdcdigel snelheid moet beteÍ.

Nikki : Snel, je komt'm haast niet vooóij, mooi schot, wint veel duels, soms wat a.frvachtend.

Maurice: Een echte meevoetballende verdediger, mooie íijl van voetballen, 2eer goed in de combinatie, soms wat slapjes.

José : Groot loopvermogen, verovert heel veel balten, goed overzicht, kan op alle plaatsen spelen, concentratie kan beter.

Achraf : Is overal waar de bal is, mooie passeerbewegingen, goed schot, ve€l inzicht, moppcrt te Yeel. i

Rockey : snel, gebruikt zijn lichaam goed, vrcselijk (hard) schot, scoort hccl makkelijk (ook met links),
moet ha-rder weÍkcn.

Ferdi : Links èn rechts, een echte doelpuntenmakcr, verdedigt goed me€, soms wat,,afuezig" (concentÍatie).

Trainingsopkomst totaal 65 keer getraind El & E2

I

2

3

4

Rodney

JOSe \

Niels

Asim

= later btj de groep gekomen.

4 Kazim 62 x r

6 Fcrdi 6l x *

6 Acfuaf 61 x *

8 Alfr, 60 x

65 .'<

64x
63x
62x+

59x*
59x+
58x
51 x

13

l3
I5

t6

54x+
54x+
46x
34x

9

9

ll
tz

Dennis

Isa

Nikki

Fouad

Rockey r'

Maurice I

Mark

Fatih

In het besin van het seizoen rverden er tamelijk veel wedstrijden gèspeeld door dc E-selekrie, 
"n 

n" 
""n 

aantal weken intensieve

ià"ir" Éóe È2 ee$alte. Nadat LENS El eí LENS E2 geformeérd waren werd er door Theo naaÍ een leider voor E2 gezochl.

Iederc ïlcler-kreeg-van Thco een vaste positic in het team toegewezen, de lcider moest ervoorzorgen dat iedereen zovcel mogelUk

àíàezc'ààsitie UËefsoelen. De le reekswedstrijdcn in poule 2-K werd door Tjongens afgerond, een vaste kecper badden wij helaas

niet *edr. LSNS ging nog wel op zoek ruar uln echte kecper, maar helaas werd gil geen succes. Op l-wedstrijd na,-won E2 alle
wàstriiden in deà sÍmpe-le pou[e. Gelukkig krceg E2 eÍ tóch nog een speler erbij, want de basis van 7 spelcrs vond ik toch rYat

weinie.'Door LENS E2 werd iteeds beter en mooieigevoetbald, sonrs stond Theo langs de lijn te genieten van de acties van dit leam.

Nà de-hcrindcling mocht E2 beginnen in een nicuwe poule 2-C, bijna alle,wedstrijdcn wg$c.n gewonnen, er werd slechts 2 maal
gelijk gespeeld, eï I maal vcrloien. LENS E2 werd zodoende le in de poule. Mannen gefeliciteerd !!! .

Oostetline LENS E2:
Dè keEpe-rs: Elke spcler van LENS E2, iedere u,eek een ander, dat ging prima, jullie konden ook nog ecns goed ke€pen.

De rcchtsback: ASIlt, IZII)OGRU, dezc dijk van een speleÍ kon meedogcnloos. zijn, had alÈjtl .9en prilnq inzet en nooit

co**eràar, leck teveel op zijn broer Kazim, kon ze bijna niet uitelkaaÍ houden. heb jc vaak bij tweelingen. Asim was een f,jne
knul om mee te werkcn. . :. ..

De Laatste Man: RODNEY VAN EERP, hij bracht vaak ru§ in onze achleÍhoede, ik heb hem te wehig gezegd dat hij ook prima

Dresteerde, ziin inzct rvas alfijd goed had altijd zin om te voetballen, nam ook nog eens exlra keeperstrainingen.
iloclney tas èn prima knul om me€ te *€Íken, bedalkt. : ,

Dc Linksback: in hct begin haddcn wU Fouad cl Kanfaoui suan, hiema werd ISA UNLU onze vaste linksback. Isa deed goed zijn
beit, tvilde wel eens een-murne§e teve-el voortij, maar probeerde altijd alles voetballend op te lossen, ook met deze knul kon ik goed

samenwerken,

De Rechtshalf: Alfi ThohÀmachsun, halverwege het seizoen werd deze positic oveÍgonomen door FOUAD EL KANI'AOUI deze
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veél gebruik van zijn sterke putrt, namelijk het loopvermogen, soms probeeÍde hij met technische hoogstandjcs gecombineerd

met sncthcid ecn tegenstandeÍ uit te spclen, een leuke knul om mee te weÍken.

De Linkshalf: Xazim iiiOogru begon als linkshalf, maar halverwege het seizoen kwam FATIE TURKOGLU. deze. positie 
.

ó"eÀè*"n, ratitr ttad het bËst weimoeilijk, hij mocst zich aanPassen aan het sy$eem van E2' na ecn p"Í \ edslrijden.S'lng het

;r.,};;iii ;tijË;ón terèi, ar tecperuoï'ik Ée* .rn nanrurt'ilentje willen noémen, een aantal maardcn leuk met Fatjh

samengewerkÍ.

De Rechtsbuiren: NIELS MEUER 20 mhuter lang liep Niels zich helemaal leeg, daarna ging langzaam het kaaÍsje uit, Niels

i*tniet sncl tevreden, wilde dolgrdag 3 of 4 mannefes dollen, soms had hij weergaloze acties, Niels.kon je op mcerdere posilies

i;;t1g; (l;de Àall óf rechtsníf). Éet leek wel ee-ns dat hij erg humeurig was, maar dan kwam die glimlach, dan wist ie dat

Niels het naar z'n zin had, een fijne klul om mee le werken.

' D" Link buit n, ALFI TIIOEAMACESUN, Alfi kwam duidelijk loopvennogen tekort als halfspeler, latcr op de linksbxiten
poiiti" Utó"ia" atn weer op, liet soms weer technische hoogstandjes zie:n, iÍlzicht lud hij al en daf maakte een hoop goe.d in dit
ieam, een heerlijk knulletjc om mee samen tc weÍkcn.

Dc ZweNer: KAZIM IZIDOGRU, het woord " zweryer" wil ik even nader toelichten,.Kaz im kon rumelljk op alle posities

worden insezet, had jc een back, middenvelder, keeper ofvoorhoede spelcr nodig dan riepje Kazim, de iníclling van _Kazim was
' vooruefeti"it, Éj scËoot graag vanuit de 2e lijir op'de goal van de teeenstandei hieruit vielen een hoop doelpunten, Kazim rr"as

een leuke kerel óm mee samen te werken.
llFerdi Sonmez rBas tot 2l{2-9E onze vaste linksbuiten, een natuurtalenl 100 % inzet, doorzettingwermogen, een echte

goalgetter, Ferdi was cen prima klul, 2 seizoenen lang fantastisch met hem gclYerl(t.

Achteraf gezien heb ik ge€tr sput dat ik leider ben gervorden van LENS E2, de onderlinge samenwerking met Theo werd door mij
a.ls zeer prettig ervaren.
Jongpns, jullii*aren dil seizoen allemaal KANJER§, ik ben-trols dat ik jullie leider mocht zijn.
ÀJfr, Í,íri,r, tiÀ 

"n 
Fouad rvens ik hcel veel geluk iir de D-klassc, blijf ilaar net z!,spclen ali b[i E2, dan reddenjullie hei wel.

AlÍi, Í..liels, Fótih, Ferdi en Rodney, mísschicn liomen jullie het komendè scizoen in El te spelen, ik hoop dat ditjullie gaat lukken,
bliif trÀinen. hard werken en soed luistercn naar iullie rrainer. Succes !l!
Nrimcns allé ouders en speleÈ van LENS E2, rvii ik gmag de selekie rainer Theo Hoeftragel bedanken voor zijn enorme inzet,

, het was voor E2 ecn enoim succes vol seizoen.

. 
Vriendelijk groel.cn; Ruud van Hcrp.

I'
I

' Jaarverslag LENS E3 door Leo straub Leider

Eén dag na de perfect georganiseerde sportdag (door onze Halo-sportwienden), ging ik "even" op m'n gemak tus§en het
' sixties-iocmooi eil de feestelijke fcestavond door, een spetterend vsnlag schrijven ovcr mijn E3 jongens ftanjers).
, Na een zeer goede staÍt in de poule, waar wij overtuigend le lverden, kwamen wij na de herind€ling in een beduidend zlvaardere '

pou-le terechimet veelal El en E2 teams, maar ondanks dat wij als laatste geëindigd waren hebben wij gevochten als tijgers, En
inenig tegenstanders het heel moeilijk gemaakt. Vaak verloren wij nipt of spccldcn wij gelijk, maar onzc kanjers blevcn vechten

' voor iedcre merer (centimeter) gras. En bleven bovenal zeer spoíief en dwongen bij onze tegemtanders veel respect af. Jongens -
als ik een pet had, de€d ik hem af.

. Miin kaniers speelden in cle volgende meest gangbare opstelling: In de verded.iging tn'ee zeer sterke verdedigers; Sander en Ric§,
I op-het middenveld speelden in een a.fivisselende opstelling; Viresh, Hafiez en Awi en in dc voorhocdc haddcn wij meestal Tolga,
Ricardo, Leroy en Dennis staan. Zo nu weet u ongeveer de opstelling et zzl ik de kanjers rveer even aan u voostellen.

I

, Rots in de branding: Sander v/d' Kruk
Evenals vorig iaar was Salder weer een bijna onpasseerbare laalste man. Een kanjcr die icdcrc trainer/coaclt in z'n team zou

'rvillen hebben, voeí z'n taken perfect uit en ik geef niet gÀuw cen cijfeÍ mafi Sandcr verdient een l0+. SandeÍ doe volgend
seizoen goed je best op de faining cn wie we€t hoe verje het gaat schoppen in de 'D".

I

Uzcrsterke verdediger: Ricky v/d Berg
Samen met Sandèi heeft hij menig aanvaller voor schut gezet en als le jaars "E" hceft hij ccn hele goede ontrvikkeling

' doorgemaakt en was alrijd op de training aanwezig hij is ijzeríerk aan de baI en hceff veel plezier in voetbal. Bldf zo doorgaan
en jCwordt onvcrslaalbaar, ook voorjou heb ik ecn l0+.

Middenveld: Awinash Lóilargoseil
Awi heeft een omavolgbaÍe techniek en inzet en kan als 't moet wel 2 wedstdjden achter elkaar spelen, maaÍ Alvi heeÍt ook hclc
soeie keepcrs kwaliteiten. In dit team was hij mct verve de beste keeper en als hij er zin in heeft moet hij zeker doorgaal in het
[ccperwair, want als keeper verdicnt hij een l0 l/2 en als middenmid een 9.

I

Linksha.lf: Viresh Autar
Viresh is een heel begaafd speler met een fabelachtige techniek en een inzicht waar Edgar Davids jaloeÍs op zou zijn cn ik weet
100% zeker, dat hij hét als 2e jaars "E" heel goed gaat doen in de E-selectie. Viresh is een speler die ook perfect z'n.taken uitvoert,
ook al moet hij soms op anderc positics spelen. Hij verdient zeker ook een 10+.

Evena.ls Viresh, beschilÍ Hafiez over een technièk óm van te smullen en hij staat zowel aanvallerd als veÍdediSerd z'n manne$e,
met Dasseertewegingcn dieje nog maar zelden ziet, ook het inzicht wat hij heeft is vaak ongelofelijk. Ilafiez ook voorjou slaat ecn

zwairr seizoen in-de-E-slcctie te ivachterg maar kom wel tÍainen en je schopt het nog ver, ook voor jou een I0+.

Rechtshalf en rechtsbuiten: Ricardo ry'd Broek
Ricardo speelde in het begin van nct ic-ZËnÏï de E4, maar aI gauw kwam hij ons team veÍíerken en hij bleek met recht e€n

echte versïerking met kwa'iiteiten en voorzetton àls een echte rechtsbuitÉtr. Ricardo is een speler a la.Finidi Gqorge (oud_Ajax) en

is voor ieder teair ccn grote aanwinst, Blijftrainen en voetballen zoa.lsje altijd doet en wie weet waaÍje bij de "D" tcrccbt komt,
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Linkshalf, Linksbuiten en Spis: Tolga Inan
Tolga is een heerlijke.voetballer die lette-rf_rjk 9ve1al inzetbaar is, me! een lgmeloze inzet en inspiratie is hij met hc[ voetbal bezig
en moppert nooit el hoewel.hij net als viÍesh niet gloot van stuk is,_blijft hij vechten tot het laatste fluitsignaal en is altijd eí
overal aa$r,ezig. z'n techniek is bijna perfect en inzicht i's niet 1e beschrijven. Hij kwam pas na e€n maand of4 uir de E5 ed'gaat
volgend seizoen naar de E-selectic, ccn geweldige beloningjongen, ga zo door eÀ voorjoir ook een IO+. En als keepeÍ Tolgaïok
een l0+.

Spits en Keeper: Den.nis Lapke
Dennis is een voetballer in haÍt en nieren, maar door blessures kon hij nict altijd aanwezig zijn, maar als hij er was da.n hoorde ik
hem overal Nj was lcttcrlijk cn Íiguurlijk echt aanwezig. Zijn specialíteit was éen neusje iooí de iuistc posiiie en als het wen kon
dal scoorde.hij crop los, maar zijn echte specia.liteit was_ toch wcl kccpen. Jk vind hetjdrnmer dat iÍj mei voetballen stopt, watrt hij
was toch zeker een aanwinst voor het voetbal. Detrnis ik zal je missén. Voor het keepen krijg je «in dikke l0 en als spéler een í
U2.

Spits en Middenmid: Lcroy Straub
Lèroy heeft net 4ls de rest vïn het team een hckcl aan verliezen en zal er als het aan hun ligi ci altes aaa doen.om te l*imerg rnaar
dat lukt.niet altijd. De specialiteit van Leroy is dat hij perfect de bal bij zich kan houdcn èn vaak op onnavolgbaÍE wijze twee of
soms_drie tegenslanders passeert _€n dan ook tr99 gevaarlijk voor de kceper kan komen. Door zijn iositie opit veld ii hij samer
met Ricir_do de topscoordcr van dit team. En ook Leroy ka-n met de juiste training een hele waardev-olle spelèr worden inien "D"

Dit waren de spelers van E3 van dit seizoen, rnet nog cen aantekening, dat wij in de meeste toernooien bij dé hoofdprij z.e\ z.atet\
vooral in Brabant waàÍ wij overtuig,end le wcrden. Jongens ik heb génoten van jullie.

LENS E4 seizoen 1997 - 1998
Na het einde van een seizoen denk jc rveer eens terug hoe alles de afgelopen periode is gegaaa. Ik denk dan uiteraaÍd aan de
onhvikkeling van de spelers, maar ook aan andere zalen, zoals het tijdig verzamèlen, de aanwézigheid van dc ouders, het veNo€Í,
de competitie-indeling etc.

Om_met dit laatste le bcginncn, de competitie-indeling. Na de eerste ÍvedíÍijd -uit tegen Laakkwaíier (12-0) - was het al
duidelijk: we waren veel te hoog ingedeeld. Tot mijn veÍbazing viel het in het bCgin nogal mee, we verlorcn wcl bijna alles, maar
iedere keer met ccn klein verschil. Erg goed speelden we to€n tègen Quick Slcps. Het vertrek van Ricardo vd Broek iraaÍ de É3 was
echtcr rvel te merken in onze resultaten. Door een fout van de K.N.V.B. werd de competitie-indeling niet in oktober 1997 herzien,
doch pas in februari 1998. De indeling daarna was ecn stuk bctcr.

Eoe speeldetr we als team?
wisselend helaas. Het "opje plaats bluven" is toch wel erg moeilijk. De ene speler had daar overigens wel meer moeite mee dan dc
gldcre..AJs icder wél zijn_pleA hield -ik denk daarbij_ bijvooóeeld aan alle wèdstrijden tegen Quick Steps, de eeÍste helft. uit tegen
HW, de wedstrijd tegen RAS- dan gtng h€t erg goed. Er werd dan ook on-uriddellijk goeii oveigespeeld en de tegenstander kràm
zelfs niet van de cigen helft. AIs ieder een beetje voor zich zelf ging lopen voeóallen (voetballeíis -och 

ecn tcamiportl!) dan werd
het echt e€n zootje. Denk daar voor het volgcnd seizoen aan: Alsje wilt winnen, blijf da.n opje plek lopen. , l

, Eoe ging het verzameleo? :

Ik ben hiér dus nict tcvÍeden over. En_ dan druk ik mij ook rog heel netjes uit. Voortdurend kwamen dezrlfde joÀgens veel te Iaat
aan, regelmatig moest er worden opgebeld om er toch evcn aan te herinncrcn dat er een wedstrijd rryas. Als we óm àcht uur moeten

_ vetzamclen, dan_betekent dit wel dat we om acht uuÍ AANWEZIG moeten zijn. AIsje daa om-kwart over acht opb€lt en hoort dar
Jantj€r'Pietje_of Klaasje al.onderueg is, dan klopt er ccht icts nict. Te laat verzamelèn betekent te laat vertrekkeir, waaÍdooÍ onze
wedstrijd te laat bcgint. Dit.leleí voor-dc andere vereniging veel problemen op. Gelukkig -dat zouje haast veÍget-en- waren cr ook
jongens voortduÍend op tijd. Zo hooÍ let.

De aanwezigheid van ouders / bet vervoer.
Voetballen o! deze lecftijd.va.lt of stiat_bij de aanwezigheid van ouders. Zonder vervoer kun je echt geen uitwedstrijdcn spelen.
Met het vervoer was het triest gesteld. Een wedstrijd naar Vredenburch: geen veryoer (getukftig konden we met ouóers vàa E5
meerijden - het was wel erg vol. in dic autQ. Hct toerno,oi bij_RAS; de heer Alrlik moest twce keàr rijden. Als leider voel jeje dan
etht in de steek gelateo. Gelutkig waÍcn cr ook oudeÍs die er bijna altijd waren en bereid uaren om tè rijden. Namens de Énïeren,
bedanlí.

De spelers: . 
, 

,.Mohammed -dinges- Ahlik
Mohammed speelde bijna het hele jaar op het middenveld. Je speelde daartij in het algemeen verdedigend. Aan het einde van het
laar speelde je, wel ÍechtsachleÍ. Dat ging best_w€l Cqcd, a.l vind je zelf van niet. Je moet wcl wat vlugger overspelen.
O ja, met voctbalschoenen spccl jc wel makkelijkcr. Lct goed op je plaats

Stefatro Ainoel
Stefano heeft het hele.jaar gekeept- Er waren weclstrijden qrj met we*elijk sublieme reddingen. Hij keepr goed op de lijn, komt erg
goed uit en is zeker _niet bang_. Tijderu het toernooi bU RAS stopte hij rclfs cen bal met zijn neus. Dit dèeduiteriara er.! ii.jn, maai
de volgende w-edstrijd. dacht hij daar aI niet meer aan! Er waren ook wedstrijden bij dat het je er metje aandacht nieib:ij-was. De
meesteenvoudigeballengingenerdanin.ProbeerjuistdangoedopteIetten.

Willeke Brittijn
Willckc speelde bijna het helejaaÍ laatstc "man". Je bent erg sterk in het afuakken van dc bal en je bent ook niet te beÍoerd om ie
tegenstander met een stevige schouderduw opzij te zetten. Als je de bal dan verovcrd had, dan wóje onzeker in je spel en speelàe
dan rvel erg snel de bal naaÍ de dichtstbrjzijnde mede speler. Maakte je een aktie langs de zijlijn, daa was je moeiiijk af te stóppen.
Jc bent zeker niet bang voór de bal. Probeer wat rustiger te worden, fouten malen mag hoor[

Danny van Gils .. 'i..

Danny kwam hakerwege 
. 
het,seizoen bij LENS Damy werkte keihard cn ticp daarbij erg vect. Eigenlijk een beeÍje te veel,

waardoor je dan last van je ademhaling kreeg, Denk er rlel aan, dat qls je een bal naar voien schief de Éal er vlugfer is, dan
rranneer je hem brengt, Je speelde op het middenveld en aan het eind van het seizoen ook regelmatig als rcchtsachiàr. Dóor ie
snelheid konje da-n vaak nog ccn tegenstander inhalen. Je spel is nog erg onrustig. lk denk dat iioor recl\tsachter te gaan spclcnjc
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Kevin Eendriksen
Kcvin sP€elde tot halverweSe heL seizoen bij oru als linksbuiten. Ziin harde schot zal ik nict vergeten. Doordar Kevin vecl te lichtrvas. werd hct voetbal tc zwaar voor hem. -

Nacer Oukbih
Ni..i t*am iónA feUn ari bU ons team. Naccr s?eelde in de spits. Hij is een beetje lui. Hii vindt hct wel orettie als de bal bii hemtvordt gebracht en hij niet zo v-cel hoeff te lopc;. AIs trij dari de tai heen, aan'is ovciJpel;;;[ 

".'i',fi;"*ï"iiË. 
Ëiï irï Ëï

ill'^"1,Y^"1:-t djj{_ qan e€Í,t (bryHte) koÉal .aclterover..tegjn Vredenburch. BU het'LENS toernooi "was.1ie ióorrirr.;à l;
ï:ffflflfl iirTfr"JÏ.Jfiiïï'"1ffiffï'i[ï,,:Ïjl#il',',j1,]1']"",:%iïT:iJllïïffif"' was (hardrópenr) had ik nict

Arvind heefr tot aan april bij ons team. gespccld. Je hebt eetr uitgesproken faloriete p!ek: rechtsbuitcn. Je bent dit jaaÍ erg vooruit
ggp".l_;,!:l,l.l:1t_..*!!j9 !Er,!loop1iígry{ y"Íb99d, Ie steltJe goed op. rk deni:Èije;ó;-v;;-iËiJira,i,'it à"r** ài",óíàriizel oesrrsscn 0rJe^o.eP9?a4., ?9t Deslissen datjejc diÍecte tegetrslander Íranvalt. Je spel is nog ie afrvachtcnd. jc moet dus wat-meer,Il,jy9l 

19-91_. !.: Ja,, de lerder kan Je ook wel eens op een andere plek opíellen dan de rechtsbuirenplaars. Dar is a.lle€n maar
goeo voor Je ontwlld(etlng.

Roman Rasta

l,if ll.l;,+;p,lnksbenige. speler in dit tcam. Je hebt een sterk schot met.dat.linker been. Jc was graag aanvoerder, je ging dan
T!ls,_99ter 

sPelen. Je kon op clkc positie aan de linkcrkant spelen. Soms speeldc je laatste man. Je bcit er! vooruit gegónl at"s Iret
aan het begln van het jaíu tcgenzat, dan deed je nict ve€l meer. Arn het èind và he[ seizoen bleefje doórgaan, HéeI gocd. Denk
wcl aan je plek!l

Omer Sabah :

Omar spe€ld€ het hele jaar linksachter. Daarbii hebje wel de neiging wat meer naar voren te gaan en linkshalf te gaan spelen.
vgf91 kon je heel goed. je plek houden. Je lei goed op je medesÉle;s en je overspelen gaat b"cst goed. Het overne'ínen vàn de
posltle van €en medespclcr in de verdediging ging goed.
Je kar een ltele gocde voetballer worden, cr is ech-tei één ding waaÍje dan wat aan moet doen. Maar daar hcb ik het met je vader
a.ls over gehad, , .

Levcnt Sahin
Lcvent speelde bijna.het hele jaar rechlsachteÍ. Kon je vorig jaar nog wel eens staan dromen, daar was dit jaar niets meer van te
merken. Je hebr het helejaaÍ heel hard gewerkt. Je luistcrdè èrg goeil. Bij tocmooien speelde ie ook oo het-middenr€ld. Bii I{AS
ging dat erg goed.. Waarje wel aan moet denken is datjc als rec-htsachtei vlugger moei overslelen ed niet moet pingélen."A.ls 1è
op het middenveld of in de aanval speelt, dan kan je u,el wat meer risico ncmen.

Ju.llie leider, Frans Brinijn.

LENS Fl
Wat een schitterend jaar hebben rvij achter de rug, als
\iiij tÉrug kijker naar het voetbalseizoen 97198, hebben
ju.llie Fl goed geprcstecrd dc ene keeÍ iets mo€iliiker
dan de ardere keer, maar door haJd te knokken hebbcn
jullie F-eentjes toch de 3e plaats bereikt in jullie poule.
Onderling waren juLlie toch een fijn team, dat als het
erop aar krvam jullie elkaar steunde. Hieftij wil il jullie
allemaal bedanken voor de leuke brief die ik heb gehad
rnet jullie handtckening, ik ncet niet hoe hel volgend
jaar wordt met jullie, maar in ieder geval voor het
volgend seimen ve€l sterkte en een leut seizoen bij de
E. Nog allemaal gefeliciteerd met de prestatie op de
spoÍdag en het behalen van de wisselbeker.

LENS F2, Beste LENS vrienden
Als lcidcr van het team LENS F2 wil ik het graag in dc Jong-LENS
over het team hebben. Ecrí kort over het tcam. dit team rvas-
afgelopen seizocn buitengewoon goed cn gezellig, urij vodtba.lden zo
goed dat iedereen kans hecÍl gezien om tcscorcn, diiis heel gocd.
NOU JONGENS DAAR KOMTIE DAN!!!I!I!!!
Imran rasul
Met deze jolgemaa had ik een speciale band, want wij konden zo
leu-k met elkaaÍ bekvechten. Door zijn spel hctlï mijn hart wat te
verdurcn gehad, toch ben ik gek op hem.

Romano Sookhoo
IIet was moeilijk Romano iets duidelík te malen, maar uiteindelijk
is het toch gelukt om hcm met de Íest van de jongens samen te latèn
voetballen. Ik heb van hem genoten als hij ging GABBEREN!!!Steef Otterspoor.
Semi Gungor
Die ken ik nict, gcintjclll Semi moet nog leren dat hij niet moet

afuachten, maar ook moet meehelpen verdedigen. Maar tegenstanders opgelet, a.ls hij een hoe.kschop treemt is het voor ons dolle
pret-

Orhan Gogtas
Ik wil over hcm heel kort wat zeggen, mijn speciale vriend en harde werker in het veld. rrVat was hij blij als hij scoorde.

Olkan Gogtas
Olkan was cen steunpilaaÍ op het middcn€ld, zola-og Olkan in de buurt was ging het wel goed. Het koppie ats hij iets wilde
vngen, zal ik nooit vergeten.

Yuri van Leeuwen
Onze spring in het veld. Aan het einde van het seizoen had hij pas zijn bestemming gevonden als keeper. \{ie was er blij met de
beker PA of YLIRI????????

Jair Santos Freiaas
Jair gebruikt zijn lichaam letterlijk en Íiguurlijk. Als hij niet scooÍt met zijn voeten doet hij het met zijn mond. (SPUGEI0 IK
WERD ER GEK VAN!!I!!

Favaàz Samsocdien
Fayan is laler gekomen in het seizoeq in het begin moest hij zUn ptek vinden. LaleÍ werd hij met Imran reddeÍs in nood als
kccper en echter een lekkere kletskous.
PS. Imran, Orhan, Olkan, Fayaaz, Yuri, Romano veel succcs in de E klasse.
Às leidcr van dezejongens, bedank ik de ouders voor de steun tijdeÍs dit lange scizoen cn het kado die ik als leider heb gekrcgcn,
zal ik op een speciale plek bewaren.
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Cemaalrt door de leiders: Guner Karabocek en Ibrahim Gezgin

\{e waren bijna vergeten om iets tc schrijven voor Jong LENS,
STOM !!!!, maaÍ op het laalste moment hcbbcn wc toch
geprobeerd om cr icts van Le makcn.

Het huidigc team is cigcnlijk ontstaan in ongeveer oktober/
november, de me€ste speelden in andere teaÍns en ccn aaÍtal
waÍen net ingesckeven. Het was in het begin ook heel erg
wemen aan elkaar, waardoor we nict veel wcdstrijden konden
winnen. Na een aantal rommelige weken en gÍote nedcrlagen,
zijn we wel heel srcrk begonnen aan dc tweede helft van het
seizoen, We bleven in de tweede helft van het seizoen alsnuar
groeien cn groeien, leíerluk en trguurlijk llll Wedstrijden
vcrliczen was cen uitzondering, we waÍen een echt TEAM
gerryorden. Niet allefn de spelers, maar ook de ouders waren
een sterke eenhcid, Eén minpuntjc moe(en we hierbij wel even
vermelden, het viel wel heel erg (egen met de opkomst van de
moeders, hopen dat dit in de toekomst veranderd

Het geheim van deze sterke groei is cigenlijk heel simpel;
iedereen kwam altijd trainen, wc *"Íen bljna altijd compleet.
Ook tijdens de wedsrijden, we kunnen ons eigedijk det
herinneren dat we met minder dan acht man hebben gevoet-
bald- Het enige wat eigenlijk teBenviel tvas de trainer (grapje).

Gelukliig konden rve de huidige selectie tot hct cinde van het
seizoen behouden, dit vonden wij als leiders hccl belaagrij(
groot verloop is nooit goed voor een team. Dit rvas natuurlijk
niet zo makkelijk, rrye warcn op een gegeven moment m goed
aar het voetballen, dat de meeste spelers wel hcel crg begomen
op te vallen.

Het is nu uel jammer dat we uit elkaar moeten, we waren net
aan elkaar gervend en iederecn had z'n plekje gevotrden in het
tearn. De laatste wedstrijden vonden we elkaar zelfs blinde-
lings, iedereen wist namelijk waar l j moest spelen.

We zijn in de competitie uiteindelijk TWEEDE geworden, een
GOED resultaat !l!!.
'Wc hebben totaal vijf toernooien afgerond. De eerste en de

. t*eede tocrnooi zun rrye (door een wat minder doelsaldo)
tryeede geworden, het derde toemooi zijn we ook tweede
gewordcn, maar bij de laatste nvee tocmooien hebben we toch

_ de eerste plaas behaald.

Een gczellige en een enthousiastc team die ook nog goede
Íesullaten haalt, wat wil je nog meer als leider?

Wij willen als afsluiting nog eveD het team voorstellens

De achterhoede beslond uit drie volmaakte veÍdedigers:
Thomas, Doruk en Jessie die wel heel erg moeilijk te passeren
warcn, je moest wcl heel goed ku len voetballen etr ook trog
eens geluk hcbben om hun voorbij Í.c komen. Ze hebben heel
braaf het hote seizoen in dc achteÍhoede gestaan, soms viel dit
natuurlijk niet mce, de dÍang om ook doelpunten te maken is'
heel groot.

Middenveld bestond ook uit klasse spelers: Mustafa aan de
linkerkanl, Mehmet aan de Íechterkant en Cengiz in het
midden. Deze spclers hadden echt longen als een paard, ze
moesten een kepr rnar voren en d;rn weer snel naAr achteren,
dit viel natuurlijk det altijd mee. Ze waren de ene keer
verdediger en dc andeÍe keer stonden ze ineens voor de doel
van de tegenpaÍlj, deze omschakeling ging altijd he€l erg
soepel. Zr pikten daarom vaak een doelpunt mee.

De voorhoede is ook perfecL te noemen: Hichem aar de
linkerkant, Kagan aan de rechterkant en Patrick in het midden.
We hoeven eigenlijk weinig over deze spelers te zEEEe\ zE
rvaren net doelpuntenmachines. Wat we eigenlijk nog belatrgri-
jker vinden is dat ze ook gewoon kwamen verdedigen warneer
dit nodig bleek,

Ter afsluiting willen we LENS met al zijn vrijwilligers
bedanken voor een gcslaagd seizoen. Ook willen we even kwijt
dat de sportdag goed georganiseerd en heel leuÏ is geweesl,
zekcr de moeite waard vooÍ herhaling.

TOT KIJK !!!!!!

Jong-LENS ver§lag Yan LENS Fs
door: JufBrigitta van Herp.

Na een paaÍ trainin8en, een toernooitje en een paar oefenpar.
tijtjes werd LENS F5 geboren. Gelukkig hadden wij al i
spelenjes (Raymon en Gayaad) in ons tcam dic al wat ervarirt
hadden opgedaan bij LENS F6 in het vorigc scizoen.

CaÍto, FaÍouk, Adnan, Wesley, Gino, Michael en Zckai waÍen d(
nieuwe aalwinsten voor LENS F5 met ecn gcmiddcldc lccfrij(
van 6 jaar. In het begin van het seizoen kregen wij behoorlijkt
nederlagen te verrverken, vaak moest er gespeeld woÍden teger
een Fl team, maar ik moet rvel édn ding tocgcvcn, jullic kwamer
altijd weer vol goede moed cn Tonder gcmoppcr naff d(
volgende wcdsGjd toc. Ook had ons team nog wat ande(
tegenslagen: CaÍlo mocht een tijdje niet voetballen van zijr
$siotherapeut, Michael lras vanwege een breuk in het sleutel
been ook een behoorlijke tijd uitgeschakeld, leider Manoj gill
2,5 maand voor een w€rkvakantie nasr Suriname to€. Maar tocl
gingcn jullic icdere week een stukje beter voetballen, verdedi
gend íak dit team goed inelkaaÍ.
Z.o dan nu dc opstelling vatr LENS F5: ,

Michael v. Herp rvas onze vaste keeper, deze clor.vl liet soml
leuke acties zien. Hct uitschieten van de bal ging soms er1
moeizaam, hij werd nerveus van al die kinderen vooÍ zun neus
lol maken was belalgrijker dan goed uitschieteq met de bal ir
de handcn van links naar rechts lopen cn dan alsnog de bal ove
links schiete4 resultaat iedeÍeen op het verkeerde been, inclusie
Michael. De laatste weken gaat dit allcs beter, het lijh wel o
Michael serieuzer uordt

In de verdediging hadden rvij drie leuke knullen lopen, Weslel
v.d. Broek, Zekai Akdogan en Gino Roos. Ik begin met dr
eerstgenoemde, Wesley met achtjaar de oudste en grootste spcle
van F5 vicl crg op, hij liep veel sneller en soepelcr dan dc andcÍr
spelers, hij kon hardcr schieteq tvist als geei ander dc bal var
de tegenst4nder te onffirtselen, speelde èen mannetje uit o1

snelheid, liep door en pikte menig goaltje mee, hij wai echt eei
belangrijkc ipeler vooi ons team,-ilij wënsen íed daa ook vce
sucges _in de E-klasse. Zekai is echt een bijtertje, hij kan somr
spijkerhard verdedigen, soms bleef het r èt alleen bij de bal
maar irat er ook wel een§ ecn voetje tussen, maaÍ dat kon Zeka
niet deren, hij kwam altjjd mét een iood hoofd van dr
inspanning van het veld af, en vroeg dan "Juf', hebben u
gervonnen of niel De penalty's !"n Zèkai sloegen soms in alr
granaten, waar ccn klein mannetje groot in kar zijn. Gino is eel
leuk kereltjc, dic al aardig een balletje kan trappen, wil rvel vaal
alles zelf doen en dat kan niet altijd in een ieam-spo4 Gint
gebruiliÍ ook graag zijn handjes bij het voetbal, sonrs-wil hij d(
bal met z'n handjes oprapen om deze aan zijn keepei «
overhandigen, val de ene scheidsreclrter hoorje niets, een andet
geeft dan ccn pingel tegen. Gino probe€r hier vooruan een beetjr
op te letten, dan redt jij het wel in de toekomí.
Het middenveld bestond uit Carlo Gemaerd, Raymon Stronks
Farcuk Mustapha en Adnal Derna. Het viel ons op dat Cark
beslist voor niemand bang is, a.ls een ware karatekid haalde hi
sorrui €en glote tegenstan-der nesr, niet expres natuurlijk, CaÍli
kan a_l Fel goed storen, zijn tegenstandeÍs waren hier iiet altijc
even blU mee, de laatste rijd gaat hij íeeds meer naar dc bal tór
en daL is cen goed teken. Raymon was in het begin nog ecn beetjr
dromcrig, maar ook h.ij gaai de laatste weken b-ehoorÍik vooruít
hij werd zelf nog een keer man of thc match, een aàrdige tite
yoor zo'! klein kcreltje. Farouk probeert altijd mooi te voetbal.
len, hij heeft aI aardig wat techniek in huii, dczc kleinc knu
komt er wel, let maar op mijn woorden. Adnan is de komischr
noot in ons midden, hij kan zoveel schijnbewegingen, trapt er
zelf ook needs in. Laatst op het toemooi 6ij GDS:A/VP dacht ld.
cen scheidsrcchter in de nàaling te nemen] maar de scheids hai
Adnan door en gaf een wijc sóhop tegen. Adnan was hier nie
blij mee bleek later.

In dc spits íond heel vaak Gayand, soms had hii wat moeire or
de bal onder controle te krijlen, lukte hem dit, dan kon hi
levensgevaaÍlijk zfn sluw als een vos besloop hij dan de keepei
cn tikte dan de bal behendig in het net.

Nou jongens, het einde zit erop, veel pleler makeo in dr
zomervakantie en allemaal weer gezond terug komen op LENS.

Dociiii Juf Brigitta.
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Op Nlln HEr sEIZonN 1998/1999 tt
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In ausushls start de voorbereiding op het nieuwe seizocn' Er wordt momcntccl veel

ii,'"iiiilïrriïr'rËu's.-rt,Íai".iàt"t oït r*sevuld en/of vemieu§vd want ook nu wccr

fiiikt ËïË;ïií;àid*rr* ttfVoorrt met àe trainingsballen gaan spelers cn trainer§

ffi:ËA;.;ï'óiai tA;" "u 
biilitt nos op terug Í ook hetr ons komplex al.wat

ilr-"Ëiï'r:Beïïíd*cö.'öni-t*t,ilgèuourï ri'oldt [eurig opgeknapt De gcvaaÍlijke

d;ffiËe-;d hririè veld woraen ïervangen door een p-rofèisioneiere afzetting ook
;"ï;;';;;i;" ,rken voorzicn va-o éen hél mooi ver1lè. zo maaÍ e*ele akliviteitcn
Ë;'.Ji"ï.Iï"?-Ë'i;öíh.dà 

"m 
;n indruk te geíen wat er in ecn voetballoze

Iiï3àË"ieËi'ïdiàà'i i,iË,ilÉir!. tnil t 
"men 

tÍo§ zÏn oP al deze wijwiltigers' Mcde

ÍilËij "hilË ÉftS strats LiÉairooihet seizoetr 1998/1999' Bedankt !ll

WBT,XOw1 . NIEIIWE GROEPEN

NrBuwr LBnBx l,i"'ffi,Ë''H'ïi,lrË'H[",]-*l*i*:
In mci merden zich altijd ."n eiooi fi:Ëffi:ï'ff1":'trÏffïiïtÉJ:,'#Éi:
aatrtal leden aan bii onze íereniging. wcdstriiden làten zien in welkteam zij thuis
Ook dit keer was 

-het 
weer het geval. horen. I,liet alleen door goed te spelen maar

Wii hadden echter b€sloten om slechts ook korrelí gedrag en aa$vezigheid tellen
moïdiesmaat nieuwe spclers aan te nafirurliik mëe. Dé tainer bepaalt in welk
nemeí. we zaten iÍnmert al behoorlijk ' team jeïiteindelijk komt te spelen en/ofje
vol en teams met 15 spelers zagen wij in dei:elektie blijft mee trainen of niet. Doe

niet meer zitten. Behorirlijk tat spelers ie bcst en acceptér ecn eventuelo teleuÍstel-
moesten rvii hierdoor teleurstellen. De iine als e€n óortman. Kan je niet trainen
nieuwkomó die toch nos lid kondcn b"l" dao onsèveer 30 minuten voor de

worden willen wij heèl harteluk rainine af öp LENS (3661314) en geef
wglkom heten bij LENS. Wij ver- duidelij-k dooiwaarom je niet komt tÍainen.
wachtcn dat jullie cr geen sPUt van
krijecn. Zijn er vragen bel dan geÍust
op-iaar een van de hoofdleiders van dc
jeugdkommissie.

DE JEUGDKOMMISSIE
Komend seizoen woÍdt dejeugdkommissie van LENS uitgebreid tot 6 personen Na de

"intrede" van Diana van Rijthoven halverwege het vorige seizoen Is nu weer e€n lTouw

tÀiÀiiicA.n tot de jeugdko-Ínmissie. Moniqrie Bou*méester komt ons versterkcn' De

takén zdn inmiddels verdeeld en zijn alwolgt:

Paul v.d.Steen tel:4400603
Haru v.Rijthoven tcl: 3615208
PauI v.d:SGen tel: 4400603
Diana v.Rijthoven tel: 3615208
Ruud v.Herp tel: 3679858
Moniouc Bouwmeester tel: 367012 I
Leo Siraub tel: 36?0121

.,'\\.--,.
^"\,<r

Bii vraseÍ/oroblemen bel dan 's-avonds na 19.00 uur naa.Í bovenstaande Personen
,fiiant eflit va, in welk team uw zoon speelt. Bij geen gehoor mag er gerust gebeld

wordcn n-aar de algemecn kontaktpersoon. Doen !!l

Algemeen kontaktpersoon:
Iloofrlleider A-jeugd:
Hoofdleider B-jeugd:
Hoofdleider C-jeugd:
Hoofdleider D-jeugd:
Hoofdleiders E-en F-jeugd

i
I

HET TRAININGSSCHEMA
Het voorlopige tainingsschema is vastgesteld en ziet cÍ als volgt uit:

maandag 16.45 - 18.00 uuÍ LENS El en E2 lok 5

16.45 - 18.00 uur LENS D3 cn D4 lok 7 en E
18.00 - 19.15 uur LENS Al cn A2 lok 3 en 4
18.00 - 19.00 uur Keepers D-E- en F-jeugd lok 6
19.00 - 20.00 uuÍ Kecpers A-B- en C-jeugd lok 5
19.15 - 20.30 uur LENS Bl en 82 lok 7 en 8
17.00 - 18.15 uur LENS Dl en D2 lok 5 en 6
I8.I5 - 19.30 uur LENS CI en C2 lok 7 en 8
13.30 - 14.30 uur LENS Fl tim F4 lok 5,6 en 7
14.45 - 15.45 uur LENS E3 t/m E6 lok 2,3 en 4
16.00 - 17.15 uur LENS EI en E2 lok 5

16.45 - 18.00 uur LENS C3 ím C5 lok 6,7 en 8
18.00 - 19.15 uur LENS Al on A2 lok 3 en 4
18.00 - 19.15 uUI LENS 83 en 84 lok I en 2
19.15 - 20.30 uurLENS Bl en 82 lok 7 en 8

I?.00 - 18.15 uur LENS DI en D2 lok 5 en 6

18.15 - 19.30 uur LENS Cl en C2 lok 7 en 8
17.00 - 18.00 uuÍ Nog in telullen
18.00 - 19.30 uur No in te wllen

dinsdag

woemdag

donderdag

wijclag

rl

I IIBS F3 :. l0
2 LENS F3 10
3 Vredenburch F2 I0
4 Graaf W II VAC F3 l0
s IrwF3 l0
6 VCS F3 , IO

F2

F5

t0
9
l0
9
l0
l0

z7
19
14

DI]NO Fl
RVC F2
Quintus Fl
Quick F3
LENS F2
Maasdijk Fl

l0
9
4

I
2
3

4

6

F3
24
79
l8
12
9
5

F4
I
')

3
4
5
6

22
l9
l3
l3
8
5

Quick Steps F4
GDA F3
Quick F6
Cromvliet F3
DUNO F4
LENS T4

9
9
E
10
10
10

28
t7
t4
9
9
7

10. l0
IO
l0
10
10

Rijswijk F2
RVC F7
Vredenburch F5
Scheveningen F5
HMSH F2
LENS F5

I
2
J
4
5
6

F6
27
18
l3
t3
12
6

I Duindorp w M3
2 RAS T2
3 I.IBS F7
4 Quick Steps F7
5 Quick Fl I
6 LENS F6

l0
l0
l0
IO
l0
t0

fl6
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Volgens onze gegevens staan er 284 jeugdleden op onze
ledenlijst voor het seizocn 1998/1999. Dat zijn er hcel wat en
dit aantal is tot stand Bckomen door de leden van vorig seizoen

' die niet schriftelijk opgezcgd hebben te vermeerderen met de
nieuwe leden. Simpel, niet waar !! Het kan echter zijn dat je
naam cÍ ten onÍechte wel of nict bijstaaL Niet diÍect reageren
is dan heel onverstandig ll Stajc eÍ niet op maar ben je nog
steeds lid (foutje van ons ?) of sta jc er wel op maar wilje dat
niet meer (waaÍschijnliik niet schriffelijk bedankt ?) reageer
dan diÍect naar Paul van den Steen (4400603). Doe dit wel
's-avonds na i9.00 uur.

JEUGDLEDEN SEIZOEN
199811999

KONTRIBUTIE.ACHTER-
STANDEN

sErzoEN 1997n998
gèt kan zijn dat we van onderstaande lijst nog ecn aantal
jeugdleden moeten afvoeren omdat zij ondanks vele verzocken
van onze kant nog steeds hun achterslallige kontdbutie niet
hebben betaald. Eind juni íttcn wij mct de penningmeesteÍ rond
de tafel en worden de (eugd)leden mel een kontributieachter-
stand afgevoerd als lid en de schuld gaat door naar het
incassobureau.

B-KLASSERS SEIZOEN 1998i1999
Onderstaarde B-klasseÍs staan op onze ledenlijst. De voorlopi-ge
seleklie voor BI en 82 bestaat uit:

S.Ablay, B.AygurL A.el.Boustati, W.de Bruin, N.lameri,
J.Dros[en, D.Elsing, P.v.Fessem, V.v.d.GeÉst, C.Genc, S.Gom-
bault, D.Gonesh, RJame, W.Kallan, T.Kamouni, Rter Kate,
R.de KIercK S.Lingolo, N.Muns, J.v.Nicrop, R.Postnu, J.Pronk,
O.Raeise, N.Ramfone, W.Rangoe, M.Ricdewald, A.Sahi-n,
H.Sahin, C.SchmiG, R.Uluc, R.Vèrgeer, S.Yilmaz en A-Zambib.

Eerste trainiog3 maandag 3 augustus om 19,15 uur.
Trainers: Reoo Vorkink en Leo Meruwisse.

A-KLASSERS SEIZOEN 1998/1999
Ondenlaande A-klasscrs staan op onze ledenlijst en worden
allemaal uitgenodigd om op zondag 9 augustus naar de eerste
traidng te komen die Fred Grers dan geeft (Rob Ypey is t/m
l5/8 op valantie). Aanwezig 16,00 uur en einde 21.00 uur.

. Neem bÍood mee M Verder is het raadzaam om het (op 9i8
nog te) ontvangen stencil go€d te bewaren ll !

K.Abaaziz, I.ÀkachaÍ, M.Akachar, A.Azahnoun, Rv.Beur-
den, P.Bodaan, S.Boughanam, J.Brittija F.Cijntje, P.Daïoe,
F.Elkadiri, M.Esiad, A.Faulon, P.Franco, K.Gedek, S.Har-
jouli, K.Iliev, D.Jurawan, R.Ko§ J.v.Loo4, N.Malmood,
B.Memi§, G.Neungi-Diwa, S.Omaaza, A.OosterveeÍ, A.Ot-
mane, R.v.Oven, H.Sahin, F.Sbaa, D.v.d.Stc€n, E.Tokmak,

, 
R.v.d.Tol, T.Yi]dirim en V.Yildirim.

Niet in de voorlopige B-selektie zitten: 
,

O.Aras, I.Cic+k, O.Duman, R.Gungor, D.Hoos, W,Jabbar, S.de JoDg, H.Kankog RKipp, F.Kuik, B.Pamuk, S.Sbaa, K.Vereeckcn,
D.Verschuyl, M.v.d.Voort,

Eerstc traiDing: woensÍlag 12 trugustus om 18.00 uur.
Trainer: Ziya Gungor. .L I

C-KLASSERS SETZOEN 1998/1999

' Eerste training: 12 ougustus om 16.45 uur.
Trainer§: Peter var tr'essem, Earry ter Linden en ??
(nog lvacature). Aanmelden s.*p. bij dc hoofdleidcr.

Onderctrànde C-klassers staan op onze ledenlijst. De vooÍlopige selelÍie voor Cl en C2 bestaat uit:

K.Akay, O.Aldemir, M.Altunbos, N.Amkhaou, R.ten BeÍgc, J.Bruystens, Rv.Bunderen, S.Durak, K.Fait H.Gedek,
M.Gelderman, M.Hcndriks, I.KaÍabulut, RKaynak, S.Kraayeveld, S.v.d.Kruk, B.Lamers, T;Leidsmar, C.v.d.Linden, E-Lopes de
Brito, B.Netten, G.v.Oon, J.Pronk, Y.Salters, D.Terrones, E.Termnes, B.Unal, M.Vissers, IvLVoigI en M.Vrouwenvelder.

Eerste tÍainingl dinsdag 4 augustus om 18.15 uur.
Trainers: Peter Vonk en Dudley Stuger/Guno Valies

Niet in de voorlopige selektie zitten:

B.el Aroussi, S.el.A1adi, K.Badal, R.Bakker, P.BarÍos, A.el.Boustati, J.Burgmars, H.Cicek, J.da Costa, K.Faloun, M.Guenero,
S.Haddocchc, K.Izidognr, Imraan Jahangir, Irfaar Jalungir, D.IaÍkie, D.de Jong K.Ka.lay, U.Karakoc, MKuik, Mter Linden,
J.Molier, N.Norde, J.OtterspooÍ, P.Pclissict J.PonciÍL A.Ratta$ingh, G.Rijkers, RSahin, M.Sarioglu, R.Spiessens, R.Staas,
F.Tastan, P.v.Wingerden en E.Yilmaz.

D-KLASSERS SEIZOEN 1998/1999
Onderstaande D-klasseÍs staan op onze ledenlUst. De voorlopige setekie voor Dl en D2 besraat uit:

A,Ancharad, T.Ayyadi, R.v.d.Broek, R.Dayan, M.Driessen, M.v.Eersel, G.Eiflaar, J.de Graa.ff, H.Habibi, A.Izidogru, K.Izidogru,
M.dc Jong, F.el Kanfaoui, S.v.d.Kruk, Y.Kul, D.Lopes de Brito, J.Lopes de Brito, M. el Mahi, J.v.d.Merkt, R.Nijhuis,
R,Oosterveer, A.Oufrighe, D.v.Poorten, U.TuÍhan, I.Unlu, N.Veraar en R.de Wit.

Ecrstc araidng: dinsdag 4 augustus om 17.00 uur,
Traincrs: Jeroen Hoefnagel en Jeroen Buis.
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Niet in de voorlopige selellie zitten:

ld1{pgqr. 14 Ar,tt, T.Ahmad, s.Ainoet, B_.Barisq M.Boustani,J.Bouzhnta w.Brittijn T.cav, G.chamman, c.coskun,
L.Sahin, S.Sahin, C.Spitsbaard, L.Straub, O,UraI en N.Verschrily'.

EeÍste trainirg: maandag l0 augustus om 16.45 uur.
Trainers: Peter van Fessem en Ruud van Eerp.

E-KLASSERS SEIZOEN 1998/1999
onderstaande E-klassers staan op onze ledeÍ[ijst. De voorlopige selektie voor El en E2 bestaat uit:
v.Autar, v.Dag:!i, D.Dokovic, T.Fisher, olkan 

-Gogtas,_ 
R.v.Herp, T.lnan, N.Meijer, H.Rahiembals, I.Rasul, RRoch4

E.v.d.Spek, A.Thohamachsun, F.T\rrkoglu en l.Yönyrí.

Ecrstc trÀining: woensdag 12 augustus om 16.00 uur,
Trainer: Thco Emfnagel

Niet in de voorlopige selektie zitten: 
;

l.l*"1*,Agl tukoubi, s.Baran, R.v.d.Berg,_w.v.d.Broek, c.Burkan, M.cetincl, p.Dewkali, M.DuÍan, orhan Gogtas,
I'lmoP-ray, s.Kumar, u.Kuzu, R.Moennasing, s.Moutahid, M.Neto, M.ornri, M.oukhattou, M.pcngel, F.samso"aiËn, 

'
R.Sookhoo, RSoor, J.Verschuyl en Q.de Zwart.

Eerste training: woensdag 12 augustus om 14.45 uur,
Trainers: Zya Gungór cn ??

(2 vacatures). Annmelden s.v.p. bii; de ho-ofdÈiOirs f,eo cn Monique !

F'-KLASSERS SEIZOEN 1998/1999
Orderstaande F-klassers staan op onze ledenlust:

S.lbdalla, -MAhjar, M.Alrjar, ?.Akdoganr B_.A.lray, 8.4ÍstaÍ, M.v.d.Burg, G.Chamman, R.Chow, K.Chtarou, K.Dayan,
{.pem4.K.D_rieseq EEaik, K.Gezgin, {.Gungor, S.Gungor, M.v.Herp,-T.Jankie, p.Kapen4 M.Igrabocet<. M.Kay;ak.
! Ke§kci, J.Khoulali, !.Mawete-Ivlb_otg F.Mustapha, J.Neungi, E.Nooi-t-meer, E.Onur, K.OrirL A.Ozdilelq M.iÍÉ, nhe3Oam,
J.dos Santos Freitas, S.Toprak en M.Yalmon.

Eerste training: woctrsdag 12 augustus om 13.30 uur.
Trainers: Ziya Gungor en Rui doí Santos Ereitas en ??

(ook hier 2 yacatures). Aanmeld€n s,v.p. bij dc hoofdleiders.
V

PRETTIGE VAKANTIE
Zo, lekker de JONG LENS gclczcn ?? Bewaar hem allemaal goed want er staat heel vecl waardevolle informatie in en het is
voorlgjg_de laa§te LENSÍe-vue. De eerswolBetrde LENSrew€ïalt pas eindjuli in de bus. Eerder krijgen alle leden de toegangspas
van LENS en de kontributiebriefover het nieuwe seizoen in de bus. Dire*t bétalen is ons vczock dan-àj wij enjullic van à hïóp
gezeur in de IENSrevue af cn kal orye penningmeester wat makkelijkcr de rekeningen betalen. Vaodf oÉe kant wensen wij
icdereen een hele plezierigc vakantie toe met mooi weer en tot ziens írhet nieuwe seià,cn op LENS.

De jeugdkommissie var LENS

Bedankje
Namcns.de Sponsorcommissie rvillen wij aI onze trourve Sponsors & Adverteerders bedankcn voor het vertrouwen wat zij in
ons stelden over het afgelopen seizoen.

Adrepak
ATC Taxi
C-1000 Vers- en Voorde€lmarld
DombuÍg Sportprijzen Holland
Europcar Autoverhuur B.V.
Free Kick Soon
Gebr. Spa
G. Scholtes Groowerbruik
[Ials Verkerk Keukelu
Houtrust Catering
Morgenstond B.V.
Nukicia Exrtran
Pourv kase Nederland
fu ool Reinigings Service
Sudmeyer Zonweringen
Trade-Way Enterprisc
Vitrage Gordijn Cleaning
Wijnlteren

Autoschade Assendetft
Auto's Gravenburg
Comp.Discount Service Den llaag
Drukkerij Edauw & Johannissen
Fa" B. Arkenbout & Zn.
Fysio.-Mar.Th. -Med.Fitn.Hourwijk
Ger. deurwaardenkant. G.Th.v.d.Velde
G.J. Kempenaar
IIap Snap
Kinderopvarg Triodus
Multivlaai
Orso Horeca B.V. .

Reaal Verzekering
Ron Design
Tap Ta,ri B.V. l
Van der Veldg 't Veentje B.V.
VNP PaÍkecrsyíemen

Autoschade KeÍketuinen
Bakkerij P.M. RoodenÍiis B.V.
De Hypotheker
Eijgendaal & v. Romondt Verz.B.V.
Fratelli Ristorante Pizzeria
Gambling ENTERTAINMENT
GEO DESIGN B.V.
G.z.G. Auto{nderdelen B.V.
HADIBevciligingen
Len's Knipboetiek
Nebo
Otto Konekaas Project & Woningsroff.
Restauant De Gra.ud William
Sccond Home Service
Tendspark Houtflst B.V.
Verkeersschool "Philipps'
Vrolijk Groep B.V.
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