
l. I

;

I

rt

I

rl

.l

I

t

II

^-
-

-Port betaald
Poí payé
's-GÍavenhage

t?t,t/z *
L.,4 4-,a-

è.4.,

2
WEEKBLAD V.V. LENS SEKBETAHIAAT: Fegentesselaan 49, 2562 CN Den Haag
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Verkeersschool

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

I Voor alle riibewiizenI Optelding 6romÍielsceítiÍicaat
I l0 daaose sooedooleidinoenI Diversdcale'godeëh moto-rÍijlessen

Fah ren hell8traal 266, 256í EJ D€n H6ag

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

Lensleden speciale korting:
Voor inlichtingen: Arno v. Blitterswiik
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urc k-service
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Télefoon 070 - 380 70 70

i

I
Motor-onderdelen van de vakman

1e v.d. Kunststraat 288
25124V Den Haag
TeleÍoon 070 - 380 70 70
Fax 070 - 384 00 23
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. ,FYSIOIHERAPIE . I'IIANUETE THERAPIE .

MEDICAI. IITNESS. HOUTWIJK

Gespecioliseerd in het geven von odviezen en poromedische
behondeling von de wervelkolom en lsporll lelsels.

Dogeliiks spreekuur: 08.00 - 18.00 uur

J.J,A, Zoulendiik - Fysio-Monueel Theropeut
E.P.A. Coret - Fysiotheropeut

Eehondeting volgens ofsprock.

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

Kelzerstroot 112

2584 BL Schevenlngen
Tel.efoon 070 - 5550005
Fox 070 - 5505112

J.;o h a n n i s.s e nIE"de ltèw?

Lens leden 157" korting

. Zoveel mensen, zoveel hypotheken. Als onalhankeliik
hypotheekspecialist qoet de Hypotheker daarom zaken met

. vrijwel alle banken en hypotheekinslellingen.
Pas als hii uit het enorme aanbod

. de hypotheek gevonden heett die bij u past,

, sluit hij die ook aÍ. Zijn dienstverlening is
- volledig gratis

De Hworh.le,

Koninginnegracht 36G/hoek Javastraat
.2514 AC Den Haag

tel. (070) 362 11 88 fax: (070) 364 13 93

f,{II

VOOR EEN

HYPOTHEEK

GA JE NAAR

HYPOTHEKER

DE

Weimarstraat 343 - D.enHaa;g
Telefoon 363.63.23

(Tusscn Valkenboslaan en Beeklaàn)

VOOR AL UW SPORTKIEDING

LENS-LEDEN 10% I(OftTINóIII

Free-Kick sport

n
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i coloÍon

Terrëtn & clubtebouw
GEEN POSTAI'RNS

À

SpoÍtcomplèt "EscarDP l"
Il.ns.lolarn 600
T.l. 070 - 366.13.14

AIpèm, *cFtarlaÍrt
I hvcru posÍadres
t.
P.F-GÍens

I Reg.íresrelaar 49
12562 cN DÈn Hoae

lTcl. o7o - 363.54.18

Contrthud€ betstirrt

P;s6aík 33.6?.tf
R bobaík 129.924.229

S'amcnstelllng bestuur
T

F-veÍeeer tel. 070 - 366.13.44
F-Crrens tcl. 070 - 363.54.18
D.v.dstEen tel. 070 - 440.06.03
2.coneor trl. 070 - 390.03 33
F I-anà 1ll. 010 - J21,39.80
Lv.Rijn tEI. 070 .356.15.8r
I
SIiKO: S€ntor€n d. @Ír4 / u.D

{v.J.t i.H"iineÍt È1, 070 - 3,16.10.88

§enl orelza&.dsr.

J.C-Ha.rfl tel. 070 - 367 .96.47

dUKO: JeugdaÍdelipg

P.J.M.v.dstcm l,cl. 070-,140.06.03

tf.HopPÈÍrbÍouueÍs tel, 070 - 325.07.89

]ÀRKO: AccommodtÍlcconl,maÍcr.

ll.ooor.

DE LE'U§REV UE
Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

72e imrgtng, nummer 01

- 30 iuli 1998
opgericht

lt december 1920

àe Chb van 100

EEN TERUGBLIK !!
Even een terugblik op de afgelopen periode. Bcgin

' juni de berichten Íondom WM. Zij zouden' 
mogelijk bij ons komen voetballen stotrd er in de

. tlaagsche CouÍant te lerzcn. Er zijn inderdaad

: gesprekken geweest op verzoek van Vv,tvÍ- ZU
' moeten weg van hun komplex en zagen ons kom-

plex als een ideale mogetijkheid om tt gaan voetbal-
' len. De zoÍLdag gd geen probleem maar de trai-

- ningsruimte was niet aanwezig en de tijd- te kon om

e.e.a. goed op elkaar af tc stemmen. Besloten werd,

ook na overleg in de a.lgemene ledenveÍgaderhg, om er vanaf te zie[ De algemene

ledenvergadering gaf het bestuu van LENS wel de opdracht om met een bcloidsplan te komcn
- voor de komende vijf jaar. LENS zal in dit kader ook met VCS rond de tafcl gaan zitten om

gezamer iik de problematiek rondom het beshrren van e€n voetbalvereniging in Den Haag i
Zuia-West te bespreken. Verder kwam Daar voren op de ALV dat LENS afgelopcn seizoen !
financieel aardig heeft gedraaid (mede dankzij de bar). De kontributies blijven zorgen baren. Het ,/
geld komt rvel binnen, de.snoods via eetr incassobureau, maar het kost wel onnodig veel moeite.

Ook voor komend seizoetr moetËn wij echter een zuinig beleid voor ogen hebbcn. De uitgaven

kunnen niet verd teÍug dus zal aan de inkomstenkant gewerlÍ moeten worden. Dit kan door

het oÍganiseretr van ev€nemetrlen waardoor dc bar nog meer hkoDsten opbtengt. Hier is echter

wel voldoende kader voor nodig. Ook dooÍ het aantÍekken van meer scniorÉnteams kurlen wij

onze inkomstcn vergroten (kontributie en bar). Een nieuw LENS 3 van buiten de vereniging is ii
daar een goed voorbeeld van (welkom op LENS ll) maar er is zeker nog ruimte voor 3,4 of 5

andere seniorenteams op LEN§. Daanaast is het ook noodzaketijk om het aarial spo$oÍs te

vergÍoten. Dit is det alleen de taak van de spousorkommissie maar van alle leden van LENS.

IedeÍe€n he€ft imners wet relaties in de zakenwcreld. Een reclamebord plaasen op LENS kost

echt niet veel geld. Maar vele rcclameboÍdetr op ors komplex geven ons rvccr extra i[komsten.

Doe dus eens je best ïoor je kluppie l! Daarnaast blijft het me€spclcn itr de lotto via LENS een 
.

malketijke inkomstenbron voor ons. Gewoon doen dus. InfonnaÍe oveÍ dcze zaketr of gewoon l

zin om de ha:rden urt de mouwen te steken voor LENS ??? Neem dan nu kontakt op met iemand

van het bestuur. Wij brengen je àn wel weer in kontakt met de juiste personen binnen LENS.

De medewerkersavoud was gezellig maar helaas misten wíj toch nog cen te gÍoot aantal

medewerkem. Onder het genot van een drankje, een saladebufiet en een overhe€rlijke baft€c1le

werd er tot in de woege uurtjes geboomd over van alles en trog wat Volgend seizoen hopen wij

toch op alle medewerkers. Over medewerkers gesproken. Een aantal is gewoon weer àktief

gebleven op LENS in de afgelopetr periode. Kijk eens goed om je heen en je ziet een schoon en

opgeknapt klubgóouw, oen mooi nieuw hekwerk om veld 2, het vo€tbal- en trainingsmateriaal

is aangevutd etc. etc. Te veel om op te noamen. Dank harde medcwerkers van LENS. Zonder .

jullie steun zijn wij als amaterwereniging nergens. Wij hopcn er dit seizocn veel bij
te kdjgen want vele handen maken lichter werk is eEn bekend spreekwoord dat zcker

ook bij LENS opgaat. W;i hebben vertrourven in het nieuwe seizoen en hoP€n dat

iedereen met yeel plezier aan de slag gaat bij LENS.

tcl. 070 - 390.03.33

stronroiz"k€n

fr-vd.Hoek lcl. 0182 - 52.13.53
jq.KooyergÀ t l. o70 - 3Y7.72.94

Í]06 lnotoÍ technlsche r-gL.n

Lv,Rijn Ll. 070 - 356.15,tI

[!1!RI(.QLBETG0EEIé!È

H.ten BcÍgc rè1. 010 .366,21,64

EKO: Fvenementencommfu slc

D.v.Rijrhoven El. 070 - 361.52,0t

T.orneFs:

ZondÀp i
P.v.oo-sten lil,. ol5 - 310.78.46

I

n

Ade Kct

1c1..070 - 356.15.81

tel. 079 - 316.49.94

Redrkde

W.J.v.4GÉcí scma 06 - 597.00.082
M.v.OoÍt
H.v.d.Smrn

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

Van de Redaktie
tavcr uw koPU in vóór zondaE 9 oug.

RedactiebÍiEvcÉbus ií hst clubgóouw of bij
W.J.v.4Geest Winkclslcdc 92,2543 BS Dsn Haag

F-m.ii : vard.mcutcÍrAho&lail.com
Fax : O7O - 36?.05,22 (tJ"an ií1rÍdag l/m wijdag)

SLUITINGSTIJD \MUZIGINCEN
KOPIJ:

Maandag 10 aug. 19:00 uur.

''ALLEEN WIJZIGINGEN !! !!"

Het bestuur.
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LenS in de zomervakantie

De voetbalvelden liggen er troosteloos bij, na e€r seizoen intensief bcspeeld te zijn
gcrveeí.
De kantinc zicl er uitgeleefd uit, kotom her voctbàlseizoén is afgelopen, wat nu ???

Maar wacht e€ns! Er is toch nog leven op knS, even kijken.
Ongelooflijk wat we te zien kijgen, een gÍo€p vrij\yiligers is bezig met allerlei
weÍbaaffheden. 

:

I.-

J

G\tr "+
Eén groep is bezig met de kantine, sfukadorcn, schilderen( deflk erns wat eíl,erplaatí en
gedemonteerd mocl worden voordat je kan beginnen),
Een aantal mensen zijn bezig ( j4 echt waar) met de aftastcring rond veld twee.
Er word zelfs nog vergderd, door het bcstuuÍ, jeugalb€stuuÍ, om de nodige
zaken voor het nieuwe voetbalscizo€Íl op de rit te zettelt.

Hoe is het mogelijlg eeh echte ballenjongen ( hij lijll een beetje op PauI), nieune ballen
oppompen, in het vet zetteq merken en zorgen dat ze op de goede plaatsen ( kasten )
terechtkomeIL
D€ wasautomaat en droger maken overuren, om de voetbal tenues u.eer schoon en netj€s te kijgen.
Konom jc hoefje als LenS lid niet te vervelen.

WdÍ hoor ik nou ? Een noofueeliit lllaterloo, rennen.
\ryal rye nu zien is echt het vermelden tvaaÍ4 hrec jongens, samen nog geen 32 jaar oud, met de radio
of CD op íandje 10, met rampe stamp muziek ( hardroc,k ofzo) zijnbczig om de verlichting in
Watedoo te vcrandercn. Het moet wat g€zelliger wordeq was het antwooÍdt. Maar toch zo dat het

bestuur nog kan veryad€ren met voldoende lichl . .

De tube TL verlichting eÍ uit, sfe€rverlichting crirq natuurlijk
niet veÍgeten, DE tube TL verlichting hcrplaatsen fur de 'oude
opmerkingen van de trainer gonoteerd worden. Nc€m van mij
was.

f,ï
\( ")i\,

ffï.

r

gedimd €n zelfs het banetje wordt
bestuurslomef' zo kmlen de aan- cn

, aaÍL dat dit niet een éénvoudig klus IF
He1 was niet de bedo€ling om de namen ran allc vrijwilligers tE vermelden, maar dit was ccht bijzonaler.

", Dolf en Rahied, bedar C

Mocht jc, na het bovenstaande gelezen te hehben, denken. Góh, §at leulg dar zou ik ook wel rvillen doen. Meld
je dan aan bij Zia of Leen, één van de twee is er altijd op LenS.

Ë. Rohied jij doet ook alles hè, on in één te konen (geintjc)

SUDMEUER ZONWERTNG

thonsonlaan 85 DB{ IIAAG tet.r 162 OZ N
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Senioren ZONI)AG #
Wedst rij dp rog ramma S enio ren Z o ndag

zon 9 aug 14.00 uur HMSH I - LENS I
zon 9 aug I l.00 uur HMSH 2 - L,ENS 2

don 13 aug 19.00 uur LENS I - JAC I V3
don 13 aug 19.00 uuÍ JAC 2 - LENS 2

zon 16 aug 14.00 uur LENS I - LMO I V2
zon 16 aug 11.00 uuÍ LENS 2 - LMO 2 V3

din 18 aug 18.30 uur Rvc/Rijswijk (zat) - LENS I (zon) le bekerronde
din 18 aug 19.00 uur LENS 2 - RvCiRijswijk 2 V3

don 20 aug 20.45 uur StaÍ training niet geselecte€Íden

vrij 2l aug 20:15 uur Concordia I - LENS I Delfia "9le jaar toemooi"

zondag 23

12.00 uur
14:00 uuÍ
I1.00 uuÍ
14.00 uur

augustus 1998

kleine finale 3/4e plaats
finale l/2e plaats
LENS 2 - le bekerronde
LENS 3 - Ie bekerronde
LENS 4 - le bekenonde
LENS 5 - Ie bekerronde

din 25 aug 18.30 uur Loosduinen I (zat) - LENS I (zon) 2e bekerronde
din 25 aug 19.30 uur Die Haghe 2 -LENS2

don 27 aug 19.30 uur LENS 3 - Westlandia 5 V2

znndag 30 augustus 1998
14.00 uur LENS I - Quick-Steps 1 3e bekerronde
I1.00 uur LENS 2 - Westlandia 3

LENS 3 - 2e bekerronde
LENS 4 - 2e bekerronde
LENS 5 - 2e bekerronde

zondag 6 september 1998

Sun competitie

CONTACTPERSONEN
Wedstrijddag:

W.J.M. Heijncn
B,Vierling

tel,
tel.

070- 346 10 rE
06 -55 1351 60
06-59588954SCIDA

AFBELLEN
LENS 4 :

LENS 5 3

LENS 6 :

E.Eoppenbrouwers
E.Gedek
J,Muns

tel.: (070) 325 07 89
tel.: (070) 3625335

tel.: (070) 397 54 s9

Pagina 3
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cant'

('mln. .rnt l í00 rtule, oxcl, Èrw)

Fotokopir ln klàuÍ, dlgltrle kwallteltll

AL 25.'AAR EEN BÉGRIP IN DEN HÀAC

l(Erkatuinènweg 6 25{4 CW Den Heag

Íel.: O7O 35s 07 07 Fax:070329 51 68

VanderYelde
'tVeenqje v E R HU t zt NG EN

NÀIIONALE EN INTERNAÍIONALE VÉBHUTZINGEN

5393

Vraag

+rmou'ur''""

Í

:
G.Th. VAN DER VETDE

R

TclcÍooD 070 - 3460707
Tetcfax 070 - 3469755

OtnpAcecnd.IÍ E.Y
Koballsltaal26 2514 Ev Oèn Hatg

' APK.n WN K'/u.rtslion
' Ropar.lks wn tle ,íe^6tt
' garulsn- on dlb,abrtvlc.
' Pbrl. an .puMt

Nasr6upJci n 2 I
?5E5 EC !4ravcnhagc

"Alc het ooht om sooÍcn gtll,

voor uw incassovorderingen

wl,, BtcoE}{ DE f,ocEurxfluo or 24 uua ?En
OÀG TE IAITTCII VI  EElr CFEDITCABO5Y8TEEI{

' etJfa, + .tso I O,t2 MnEe Nt litat
' öassl I Ol2 koaitlg pet tut

\rooÍ ínlomallè:
lfleí(pllalr: OZO-1?1OE Zg

Pla.tYrG*eÍll: Ífr0-321 17 í3

elke dag VER§ uit Limburg
DicÍelrsetaan ll - Den Haag

tcl. .-i637845

l-cywcg 94ll-b - Dcn Haag
rcl.3212089
,a.t 15l401lír

Í

*# a

Iitu't r.Ífi*iAi$ i:,, i*,.d'ri:

a

ÀlqoÉencdiikloon' Leyweg

t.1

| -\/lt-Aj\ilivtll"Jil.lÍ I



Senioren ZATERDAG,h,ë,

lledstrijdprogramma

l

i

i

i

t

l

zzl 08 aug
woe l2 aug
zat 15 aug
din 18 aug
zal 22 arur
din 25 aug
zat 29 avg
\voe 03 sep

14.00 uur
19.00 uur
14.30 uur

14.00 uur

19.30 uur

RAS I
Marine I
AÍchipevornas
LENS
DI{B 1

LENS 1

LENS I
LENS I

- LENS I
. LENS I
. LENS I
- le bekerronde
. LENS I
- 2e bekerronde
- 3e bekenonde
- Duno I

zat 5 sep start competitie

W RZAMELTITDEN WE DS TRIJDE N

FBELLEN

Thuis

uit
: I uur Yoor aatrvarg

: 11/2 uur voor aanvang

;:ï*
J.Ean

BIJ AI'KEURING: VERZAMELEN 13.00 UUR OP LENS.

tcI.

tel,

tcl.

z (079\ 316 49 94

: 06 - 5ll 96 881

: (070) 367 96 87

'' DE VOLGENDE LENSREVT]E KOMT WEER UIT OP 13 AUGUSTUS''

W E D,S TR IT D P R,O G R A M IVT A JEUGD
( {tijds} wijzigitr!èn voorbehoudor)

elftal

A1

BI

B2

CI

drtug

15 aug
17 a:ug

20 aug
20 aug
12 avg
15 aug
20 aug
15 aug
19 aug
15 aug
l'l atrg
20 aug
15 aug
l7 aug
15 aug
19 aug
15 aug
19 aug

aanvang

14.30
I9.00
15.00
19.00
19.00
12.3 0

19.00
14.30
19.15
I1.00
19.00
19.00
12.30
18.30
I1.00
19.00
14.00

19.00

Í\1

DI

D2

tegenstandeÍ

Jodaa loys Al
Vredenburch Al
StaÍ trainingskamp op LENS
SJC AI
RKAWBI
Jodan Boys Bl
SJC BT
Jodan Boys .B2

RAS BI
Jodan Boys CI
DWO CI
SJC CI
Jodan Boys C2
VCS C2
DHC DT
SJC DI
ODB DI
SJC D2

uit/thuis

thuis
thuis
(zie stencil)
uit
uit
thuis
uit
thuis
.uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit

veld/ieneir

v2
v2

Noordwijk
'Kastelenring/L'dam
Y?
Noordwijk
V3
Albadaslraat
Y2
V3
Noordwijk
v3
DedemsvaaÍtweg
V3
Noordwijk
AlbardastIaat
Noordwijk

sam.k r.ENS

t3.00
18.00
15.00
17.ls(au!o)
17.3 0(auto)
11.30
17.1s(auto)
13.30
I8.00(auto)
10.00
18.00
I ?.ls(auto)
11.30
17.30
10.00
17.1s(auto)
12.45(auto)
17.15(auto)

R T I 7,fl N II I: P HÍ', TT Í', N.

- De overige teams zijn deze week nog wij lll Volgende week spelcn alle teams !l!
- Opstellingen worden door de trainers na de laatste training bekend gemaakt.

- Neem allemaal eigen LENSbroekje en LENSkousen mee ll!

Pagina 4



TER INFORMATIE 
:

Met ingang van het nieuwe scizoen bangt er in de hal een prikbord waarop een ieder die iets aan te bieden heeft met betlelddng tot
voetbal e€n kaaíje kan ophangen ftaanjes tc verkrijgen in de administÍatiekameÍ).

Medewerkers gevraagd
Als u naar uw kind komt kijken wilt u een drankje gebruiken. Hicrvoor zijn vrijwilligers nodig om de bar te Íunnen. Mcldt u aan !!

DE START VAN HET SEIZOEN 199811999
Wimbledon, de WK en de Tour de Frarce zitten er op. Ook de schoolvakanties vorderen alweer een eind. Tijd om weer eens aatr
LENS te gaan denken. Veld 3 en dc trainingssuook zijn al wecr mooi groen en de ballen en de hesjes Liggen te wachten op de e€rÍe
trainingsgroepen. De doelen zijn ook we€r opgekrapt en uacbten op de eerste sohoten. Kortom: LENS is cr klaar voor I

Wlj hopen datjullie er weer zin in hebben en farutiek aan de slag gaan om je voor te beÍeiden op een nieuw rcizocn. I{ard trainen
en goed voetballen zijn de ingredienten waaÍop de taineÍs gaan selecteÍon. Wic komt er in het eerste en wie niet ?? Altijd een
moeilijk proces en altjjd aanleiding voor teleuÍgestelde en boze spelers. Bedenk dat de trainers echt eerlijk kiezen voor in hun ogen
het íerkste elÍial. Hoor je daar (trog) niet bij wees dan sportief en probeeÍ via de training en het twe€de elfral terug te lookken.
Heus, lopende het seimen komen er nog legio karsen voor je. Succes ll

DE JEUGDKOMMISSIE
Dit seizoen is de jeugdkommissie van LENS uitgebreid tot zes peÍsotren.
De taken zijn ínmiddcls vcrdeeld en zijn als volgt:

Al gemeen kontaktpcrsoon:
Hoofdleider A-jeugd:
Hoofdlcider B-jeugd:
Hoofdlcider C-jeugd:
Hoofdleider D-jeugd:
Hoofdleiders E-en F-jeugd:

Paul v.d.Stcen tel:
Ilans v.Rijthoven te[:
Paul v.d.Steen tel:
Diana v.Rijthoven tel:
Ruud v.Herp tel:
Monique Bouwmeester lcl:
ko Straub tel:

TnanrrcnsNrpuws
Zo heb je de rrainerstaf rond en lever je de kopy voor
de JONG LENS in en dar krijg je plotseling. een
telefoontje va-n Rob Ypey, trainer van LENS A2, dat
hij er varaf moet zict omdat hij bij de KNVB aan de
slag gaat als scout en leider van ecn regioteam.
Jammer, maar wij zijn direct op zock gegaan naar een
andere traincr. Aangezien de kopy voor de eerste
LENSrevue al in juni aalgelwerd moest worden
kunncn wij nog niet vermelden of het al gelukt is om
cen nieuwe trainer/coach te vinden voor LENS A2. Is
dit niet gelukt dan verzorgt Fred Grens voorlopig de
training voor AI en A2.

4400603
3615208
4400603
3615208
3679858
3670121
3670121

Bij vragen/problcmen bel dan 's-avonds na 19.00 uur naaÍ bovenstaande
personen aftarkelijk van in welk team uw zoon sp€elt. Bij geen gehoor
mag er gerust geb€ld worden naar de algemecn kontaktpersoon. Doen ! ! !

Nrs. van niet opgehaalde prijzen,
van zaterdag

Geel 30 mei'98
8l
r t0
l8E
33r
432
58t
652
663
668
685
7s0
785
795
977

Oranje

Roze
589
608
708

Sokken
Bido
Kaars

l9
78
139
186
187
232
345
379
404
405
523
541
623
704
793
818
987

T-shirt
Radio
L€euwtie
!otolrJst
Range met€r
Thermoskan
Shawl
Autoa.larm
Videoband
Vieux
Bueausel
Videoband
Shawl
Konmar

Sokken
FilteÍ
Ful camera
Fitter
Filter
Filter
Fotoalbum
Peer
Ketting
Pet
Sokken
Fotoalbum
Fototoeslel
Larnp
FotolU§t
Beertje Hadbo
Sokken

Club,,n 100
Het ORANJEzonnetje. Het is een beetje gewe€§ en we moeten nog e.en hoop krijgen, Iedereen is nog niet helemaal bekomen van het
voetbal en het begint alweer. Dus ook de Club van Honderd. We hebben het afgelopen seizoen geliad cn een nieuwe start .

De Clubleden van het, afgelopen seizoen k4jge,n allen een brief met daarin een financiecl oveÉicht. De brief is onderweg maar
vanwege d€ w_elbekendevakantiep_erikelen he€ft deze !,vat oponthoud. Voor het niexlve jaaÍ konen er nieuwc uitnodigingen.
Mocht u al vakantie hebben gghad jammcr dan en als u nog met vakantie gaat heel veci plezier. Wordt vewotgd.
Uitspraak van de y2 m?Énd: Vakantie heimwee naar rustig

Gegroet
Henk Hoppenbrouwers
0'10-32507 E9 voor alle vakantieinfo
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HET TRAININGSSCHEMA
Het voorlopige trainingsschema is vastgesleld en ziet er als volgt uit:

maandag t6.45
I6.45
18.00
18.00
19.00
t9.I5
17.00
18.15
r3.30
14.45
16.00
16.45

18.00
18.00
19.l5
17.00
18,15
17.00
18.00

- 18.00 uur LENS El en E2
- 18.00 uur LENS D3 en D4
- 19.15 uur LENS Al en A2
- 19.00 uur Keepers D-E- en F-jeugd
- 20.00 uur Ke€pers A-B- en C-jeugd
- 20.30 uur LENS Bl en 82
- 18.15 uur LENS DI en D2
- 19.30 uur LENS Cl cn C2
- 14.30 uur LENS Fl t/m F4
- 15.45 uur LENS E3 Vm E6
- 17.15 uur LENS El en E2
- 18.00 uur LENS C3 ím C5
- 19.15 uur LENS Al en A2
- 19.15 uur LENS B3 en B4
- 20.30 uur LENS Bl en 82
- 18.15 uur LENS Dl en D2
- 19.30 uur LENS Cl en Cz
- 18.00 uur facultatief
- 19.30 uur facultatief

dinsdag

woensdag

donderdag

wijdag

lok 5

IokTen8
Iok3 en4
lok 6
lok 5

lokTen8
lok5en6
lokTenS
lok 5,6 en 7

lok 2,3 en 4
lok 5
lok 6,7 en 8
lok3en4
loklen2
lokTenS
Iok5en6
lokTen8
lok5en6
lokTen8

/')
\r
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A-KLASSERS SEIZOEN 1998/1999
De totale seleKie voor AI en A2 uaint voorlopig nog samen
maaÍ al snel in augustus wordt deze gloep ges?litst in twee
groepen. De voorlopige selektie voor Al en 42 bestaat uit:

B.KLASSERS SEIZOEN 1998/1999
D€ totale selc*lie voor BI en B2 lràint voorlopig nog samcn
maa.r al snel in augustus wodt dczc grocp gesplitst in trvee
gÍoepen. Ook vallen eÍ nog speleÍs af Íuulr de det selektie-$oep.
De voorlopige selektie voor Bl cn Il2 bestaat uit:

S.Ablay, B.Aygun, A.el.Boustati, W.de Bruin, N.Dameri,
J.DÍosten, D.Elsing, P.v.Fessem, V.v.d.Geest, C.Genc,
S.Gombau.lt D.Gonesh, R.Janse, W.Kallan, T.Kamouni, R.ten
Kate, Rde Klerck, S.Lingolo, N.Muns, J.v.Nierop, RPostma,
J.Pronk, O.Raeise, N.Ranpone, W.Rangoe, M.Riedewald,
A.Sahin, tlSahiq C.Schmits, R.Uluc, RVergeer, S.Yilmaz en
A.Zambib.

K.Abaazia LAkachar, M.Akachar, A.Azahnoun, Rv.BeuÍden,
P.Bodaan, S.Boughanam, J.Brittijn, F.Cijntje, P.Dahoe,
F.Elkadiri, M.Essiad, A.Faulon, P.FÍanco, K.Gedek, S.IIaiouli,
K.Iliev, D.Jurawan, R.Kok, J.v.Loon, N.Mahmoo( B.Memis,
G.Ncungi-Diwa, S.Omaaza, A.Oosterveer, A.Otmane,
R.v.Oven, H.Sahin, F.Sbaa, D.v.d.Steen, E.Tokmak, Rv.d.Tol,
T.Yildirim en V.Yildirim.

Eerste trainitrg: zondag 9 augustus van 16.00 t/m 21.00 uur.
Necm allemaal wat brood mee !!!
Trainers: Fred Grens (Al) en ????? (zie kopy hiertoven), Eerste training: maandag 3 augurtus om 19.15 uur.

Trainers: Reno Vorkink @1) en Leo Meeuwisse @2).

Niet in de voorlopige B-selelÍie zitten:

O.Aras, I.Cicek, O.Duman, R.Gungor, D.Hoos, W.Jabbar, S.de Jong, H.KaEkoc, RKipp, F.Kuilq B.Pamuk, S.Sbaa, K.Vereecken,
D. Verschuyl, M.v.d.Voort,

Eerste trainiDg: woensdag l2 augustus om 18.00 uur.
Traioer: Ziya Gungor.

1
ij

Ook vallen er nog spelers af naar de niet selelitiè-gróep. De voorlopige selektic voor Cl en C2 bestaat

K.Akay, O.Aldemir, M.Altunbas, N.Amlhaou, R.BaIgit, Rten Bergg J.Bnrystens, Rv.Bunderen, S.Dura.lq K, C.Fenies,
H.Gedck, M.Geldcrman, M.Hcndriks, I.KaÍabulut, R.Kaynak, S.Kraayeveld, S.v.d.Kruk, B,Lamers, T.Leids C.v.d.Linden,

gnE.Lopes de Brito, B.Nettcn, G.v.Oon, J.Pronk, Y.Salters, D.Terrones, E.Terrones, B.Unal, MVissers, M.Vo
M. Vrouwenvelder.

C-KLA§SERS SEIZOEN 1998/T999
De totalc selektie voor Cl en C2 traint voorlopig nog samen maaÍ al snel in augustus wordt deze groep

Eerstc training: ditrsdag 4 augustus om 18.15 uur.
Trainers: Peter Vonk (Cl) en Dudley Stuger/Gutro VaIieS (C2)

Niet in de voorlopige selektie zitten:

n twee groepen

K.Izidogru,
R.Nijhuis,

B.el Aroussi,
S.Éladdoeche,
J.Molier, N.N

J.da Costa Gomez,

S.el.Ayadi, K.Badal,
K.Izidogru, Imraan
orde, J.Otterspoor, P

Jahangir, Irfaan Jahangir, D.Jankig D.de Jong, K.Kalay, U.Karakoc, M
.Pelissier, J.Ponciq A.Rauaruing[ G.Rijkers, R.Sóin, M.Sarioglu, R.S

RBal.,ker, P.Banos, A.el.Boustati, J.Burgmans, H.Cicek, J.da Cosla, K.Fal M.Guenero,
ter Linden,
R.Staas,

twee groepen

F.Tastan, P.v.Wingerden en E.Yilmaz.

Eerste training: 12 augustus om 16.45 uur.
Traincrs: Peter van Fesscm, Earry Íer Linden en ??
(nog lvacature). Aanmeldcn s.v.p. bij de hoofdleider.

D-KLASSERS SEIZOEN 199811999
De totale selellie voor Dl en D2 traint voorlopig nog samen maaÍ al snel in augushrs woÍdt deze BÍoep gespli
Ook vallen er nog spelers af naar de niet selektie-gÍoep. De voorlopige aelektie voor D t en D2 bcstaat uit:

A.Ancharad, T.Ayyadi, Rv.d.Broek, R.Dayan, M.Driessen, M.v.Eersel, G.Eiflaar, J.de GraaÍf, H.Habibi,
M.de Jong. F.el KanÍaoui, S.v.d.Kruk, Y.Kul, D.Lopcs de Brito, l.Lgpcq. de Brito, M. el Mahi,
R.Oostervècr, A.Oufrighe, D.v.Poorten, U.Turhan, I.Unlu, N.Vcraar en Rde WiL

Ecrste training: dinsdag 4 augustus om 17.00 uur.
Trainers: Jcr0en Eoefnagel @1) en Jeroen Buis @2)

A.Loilargosain, O.Lopes
S.Sahin, C. SpitsbaaÍd, L.

J,V

Nict in de voorlopige selel«ie zittcn:

M.AbaÍqi, M.A ilq T.Ahmad, S.Ainoel, B.Batista, IvtBousani, J.Bouzhriba, W.Brittijn, T.Cav, G.Chamman, Cosku,
N.Essiad, D.v.Gils,
Sabaouni L.Sahin,

, N.Oukbih, A.Prahladsingh, G.
Straub, O.Ural en N. Verschuyl.A.Rango€, RRast4

RDuyndam,
O.Sabah, Z.

Eerste training: maandag 10 augustus om 16.45 uur.
Trainers: Peter van tr'essem en Ruud van HeÍp.
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E-KLASSERS SEIZOEN 1998/1999

onderstaande E-klasseÍs staan op otrze ledenlijsl De voorlopigc seleKie vooÍ Et en E2 bestaal' uit:

v.Autar. V.Das,li, D.Dokovic, T.Fisher, olkan Goglas, Rv.HerP, T.Inan, N.Meijer, H.Rahiembaks, I.Rasul, R.Roch4

eLr"a.§Ét , AlTliohamachzun' F.Tirrkoglu en I'Yonyul'

EcÍcte traininE: woensdag 12 augustus om 16.00 uur.
Trainer: Theo Hoefnagel

Niet in de vooÍlopige selektie zitten: 
I

s.Amauam, A.el Arkoubi, s.Baraq Rv.d.Berg, w,v.d.pPe\ !,!urkan, M.cet!1e! P.Pewkali,-M.Duran, O-rhan Gogtas,

Ë:il"rËi:'S5-*, t.6zu, n.Mó.r*asi"ÈJ'S.M"uatri4 M.Neto, tvÍ.Omd, M.Oukhattot! M.Pengel, F.Samsoedien,

R.Sookhóó, R.Soor, i.Verschuyl en Q.de Zwart.

Eerste training: woensdag 12 augustus om 14.45 uur.
Tràiners: Ziva Gunqor cn ??

(2 vacatures). Aanmelden sv.p. tii; de ho-ofdleiders L'eo er Monique !!!

F-KLA§SERS SEIZOEN 1998/1999

Onderstaande I-klassers staan op onze ledenlijst:

ïàlliik5#iï;5Hfi ,?Y*:Ë,#r,'fc#iiï''X,ïË""ï,fi :,ï:[ïH#h.t:i?ë',5n['fi Ïàö&:'-ï'
iJ.«iv"à,- D.Kelekci. J.Kh-ouíati, o.Mawete-Ítbóte, F.Misópha, J.Neungi, E.Nóoitrneer, K.oran, A.ozdilek, M oztas'

RBeddam; J.dos Santós Freitrs, S.Toprak en M.YaImon.

': Eerste training: wo€osdag 12 augustus om 13'30 uur-
. Trainers: Ziya Gungor en Rui dos Santos Freitas en ??

(ook hier 2 vacatures). Aatrmelden s,v.p' bij de hoofdleiders.

.,1

EXTRA AKTryITEITEN KLEDING OEFENWEDSTRIJDEN

In de maand augustus woÍden er door diverse
uainers veel extÍa-aktiviteiten georganisecrd. Zaak
is het om e.e.a. mct elkaaÍ af te stemmcn en indien
nodis ook de baÍkommissie in te lichten. Kijk goed
welkó klccd.lokalen er eventueel vrij zijn. De oor-
spronkelijke Foepen gaan altijd voor. Met een
bètjc goède wil èn overleg komen we er echteÍ
altijd uit.

KLEDING RETOUR
Een aantal jeugdspelers van LENS moet nog kleding van LENS thuis

',hebben liggen. Wii missen nameliik nog:

- 4 Mazdashirts van LENS 82
- I Spashirt van LENS C2
- 2 TiompsNns (wit met zwaÍe opdruk TROMP)
- I Trombshirt (blauw met witte opdÍut< TROMP)
- 2 UnicomsNrti (rood met witte opdn* IINICORI'o

Daamaast misscn we nog diverse inloopshirts van Al,Bl,Cl,C2 en Dl cn
diverse aÍlder materiaal (-tÍainingspal..krin,tassen). Heb je thuis ict§ wat van
LENS is lever het dan z.s.m. in bij iemand van de jeugdkommissie.

De snelers val Al ym F4 zorgen in de oefenperiode allcmaal voor eigen
LEN§kousen en een geheel frt voctbalbroekje. De trainers geven dil in
deze Dcriode nog-niet uit l!l Wcl krijgen de spelers van
Al.A2.:È1.82.83.84:C1.C-2.D1 en D2 alsmede àlle E- en F-teams shiÍts
via'de ieidèr. Eeí verzoét aÍ de leiders is het om alle shirts na alloop in
te nemen omdat dc samenstellingen van de teams nog regelmatig zal
rvisselen.

DE JEUGDTEAMS
Dit seimen saan we staÍten met 2A, 48,5C,4D,5E
en 4 F-teami. De eeÍste week spelen veelal alleen
dc seleltieteams. Nog lang nict iedeÍe€n is im-
mers teÍug van vakantie. Vanaf 22 augustus is het
echter wtcr wekelijks voetballen vooÍ alle
jeugdteams. Voor AI t/m D4 zijn er bekerpÍo'
graÍlrrn s vastgest€ld op 2218 en 2918. Poules vari
4 teams en slec-hts do winnaar gaat weer door naar
de volgende ronde. Dit wordfdan een knockout
systeem. Er tegeman dus en eerst goed Eaineni
Ook wordt er in de oefenperiode nog regelmatig
doordeweeks of op zondags gevoetbald. Even
attentie van iederecn en een verzoek aan de
leiders om steeds de spelers en ouders attent te
maken op de volgende wedstrijd. Als de kompeti-
tic begonnen is op 5 september sloppen we ook
mecíàl met de àvondrvedstrijdcn en de wed-

Kampioenen voor Kampioenen
Tot onzc srote sDiit moeten wij mededelen dat de B-3 niet aanwezig kan zijn
bii de fees-telijke cÉg van lGrnlioenen voor Kampioenen o! 16 augustus a.s.

in dc fuena. Er waren teveel aa-urragen waardoor door loting wij en met ons
vele verenigirgen buiten de boot zijn gevallen. Ter compensatie is
aanscboden-bii de eerste wedstrijd van Jong Oranje aanwezig te zijn.
DeÀenen die weUgeen belangstclling hebben voor deze wedsuijd kunnen
contacl opnemen met Willem v.d. Geest.

strijden op de zondag. Veel plezier
1998/1999 t!!

De Jeugdkommissie van LENS.

in het seizoen

DE VOLGENDE LENSREWE VERSCHIJNT OP DONDERDAG

13 AUGUSTUS 1998
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ColoÍon

T.rrcin & c:uterlau{
(:EEN POSTADRES

SpoícoÍnplcx "EscllÍrp l'
HcÍBclolmn 600
'1ul. 070 - 366-13.14

Altem. sc.cftllrtnst
tcvcns postadrt3

l'.I:.Crms
RegcntcsgElarn 49
2562 CN D€n ll,r.18
'lel.070 -:163-54.18

lCortrlhual€ 
hat llng

l'o$h"nl 33 67. I I

Ittabotunt tzg.lzq.zzl

§lErlstEUiou bestuu.

it,t "rge", lel, 0?0.366,13.44
I.(ir.rs tel. 070 - 363.54.18
P.v.d.StclYr trl- 070 - 440.06.03
Z.(iontor lcl, 070 - 390,03,33
lf.l-ancel tel.0l0 - 521.39.80
J-v.Rijn tcl- 070 - 356.15.81

§XKQ.i,§strloÍsle[L t-nd"c r ,,"r)

'W,J,M.IIciin!ï lljl. 070 - 346.10.88

J.C llam l'tl. O7O . 367.96.47
(

ÉtlxorJ§lsC.lE3[trs
1,.:.u,r.d,sreen ter. ozo - 440,06,0J

i!3ltutënloo
i l.l loppenhrouwcr.r tcl. 0 7O - 325.07 .a9
!

hKK(): Accommodaliccom,/mstcr.

2,.t;ttngoi rcl. 070. 390.03.33

Snonsorzrkcn

R,v,d.lloÈk tcl. 0182 . 52.13 53
ll.Kooyrnga tel. O10 - 397.72.94

íjí'6rdinator technischc 
",akcÍ!

L.v-RiJn tcl- 070 - 356.15.81

PnBf\()riaE(oD4lrsle

PItO.E ""*rLr.rrr.l§§L
ll,llnrijstcns ts|, 070 . 366,13,14

tr-" ,
Zonrhe
lr v ()oskn tcl- 015.310 ?8.46
iz.onllag :

l).Iinkclnbrrg tel. 070 - 155-45.?0
f,aterdag :

Itd§ }i.l tel.079 - 316,49,94

+sd.tHtc
W.J.v.d.(icrst scma 06 - 597.00.0t12
À'l v Oo,1

ll.v.d.Smrur

pffi {,Eru§RF)i§§Ë
Twceweketijks blad van de voetbalvereniging LENS

72e jaargang, nummer 02

20 augustus 1998

WIST U DAT

opgcricht
l8 dccember 1120

- CoÍ Pe€tcÍs wc.cÍ gesignale€Íd is op LENS.
Hii herstelt momenleel van suikcrzickte in de
Soïhiastichtine aan de Vredenisdaan 180. Met
nainc zijn becíspicrcn moeten nog aansteÍken.
Cor was ecltter zeer positief gestemd. Dat gaat
dus wel lukken.
- Huub lcn Berge helaas is gestoPt in de
barkommissie omdat zijn gezondheid en
drukke we*zaamhcden hct momenteel niet
meer toe laten om zovccl tijd in LENS te
stcken.
- Wij nu naaÍslig op zoek zijn naar iemand
andeis die zich m.n. bezig g&1t houden met het ,
werven van barmedcwerkers.
- GeinteresseeÍden (ook barrnedewerkcrs) zich
op kumen Seven bij Fred Grens (3635418).

- De gcmeente goed rverk hceft geleverd v.w.b. de trainingsstÍook en veld 3. Dcze liggcn cr z-ecr .

Soed bij.
I We dii niet kunnen zeggen van veld 2 en zeer zeker niet van veld l. Overleg is rceds Saande en

akties zijn gestan maaÍ of dit alsnog kwalitatief goede velden gaat opleveren is voor ons nu nog
de vraag.
- Er asÉst is vcrwijderd door de geme€nte in diverse ruimtes binncn LENS (administratiekamer
trainingsmalcriaalhok,WC's in de kletdlokalen). Wij nog wel wachten op het heÍstel.
- De gehcente wil dat wij dc kleedlokalen overnemen maaÍ dat er nog stccds problcmcn zjjn met
dc wàrmwalervoorziening. De vorige rveek hadden wij echt kokcnd watcr in gebouw I en in
gebouw 2 hadden wij helemaal geen warm water i.v.m. een lekkage aan dc nieuwc boiler, Dezs
week gccn warÍnrvaler in gebouw l.
De jeugdkolnmissie dringend behoefte heeft aan mederverkers t.w:

- twee trainers op woensdagniddag van 13.30 t/m [6.00 uur.
- een trainer voor LENS C5.
- lciders voor divcrse jeugdteams.
- sclreidsrech(ers voor diverse jeugdteanls op zaterdag.

- Geintcrcssccrden zich op kunnen geven bij Paul v.d.Steen,
- We enlele vrijrvilligers zoeken voor de seniorenkommissie dic op zondag de teams en de
scheidsrechters willcn onsangen en er voor z-orgcn dat allcs vlckkcloos verloopt op zondag.
- De kontributiebrieven allemaal veÍzonden zíjn maÍ de leden, donateurs.vrienden ctc. van
LENS die geen achterstand haddcn over vorig seizoen.
- Wij helaas ook het incassoburcau wccr hcbben moeten inschakelen om ook onze laatstc centen
over vorig seizoen te ontvangen.
- Wij hopen dat iedereen die een kontributiebrief heeft gehad z.s.m. over gaat tot het betalen van
de kontributie over dit seizoen. Foutjes in de brief ?? Bel geÍust even op !l
- Het bestuur vanaf deze week weer regelmatig op LENS aanwezig is en dat wij altijd
aanspÍeekbaar zijn voor goede ideeen, suggesties en andere positieve kritick.
- Wij hopen dat het een erg gezellig en een spoíief seizoen zÀl wordcn op LENS.

Hel bsstuur.

Namens LENS
van hanc gefeliciteerd

met de geboone van jullie
dochtcÍ en zusje.

ESMEE

de Groot

op 25 juli 1998 j.l

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

Van de Redaktie
l.cvcr uw kopij in vór rqlrhg3o jug-Ujroorsr

l{cda!'liebrievcnbus in hel clubgebouw of hij
w.J.v.d.(ie,:sl. winkclslcde 92,2543 BS Den I'laa8

I j.rniil : vand.Íncutcnfdholrniil.cotn
Iirrx : 070 - 36?,05.22 (v:'Íl maaíd.g t/m vrijdag)

SLUITINGSTUD WUZIGINGEN
KOPU:

Maandag 31 aug. 18:00 uur.

i''ALLEEN WIJZIGINGEN ! !! ! "

DE VOLGENDE LENSREWE KOMT UIT OP 3 SEPTEMBER 1998 Pagina I



Q"r, vAryE.NDERn
t

MSSEN. Dat wÀs voor Cocu en R d€ Boer niet zo moeilijk lvatze gemist hebben. Zullen cle Boeíjes Ajax gaan missen ? Heefl u deg:iIT-FlF^ g:1. gras semist ? Zullcn dc selgg.tiespelers-de trainifu_heuben gemist 't oJst,r.;Àv"an dJ'&iw- nó-"ïi,ioÀïriii ïl
y^Hl]:91 918a, ruet het club van llonderd litunaatschap.missen ? \ry€t is nou honderd gulden. Gewoon goed parkcren, g-eld in depafl(eeraubmiutl" met boven de 50.rijden in de bebouwde konr, niet doo_r rood licht en j-ustitie moet een-hoop missen.'Èan ie a
worden var een bevoorrechte Club bij Lers. DE CLLJB VAN HONDERD. Mag je niet fiissen 

------

Uitspraak vaa de % maand: U kunt niets missen, dan mist u toch wat I

Gegroet
Henk HoppenbÍouwers

;070-3250?89 voor a.ls je wat mist
p.s. Ham, heb je het nog gemist ? Je weet wel !

LENS 4
V€ndaag, dotrderdag de 20e au-gustus , mo€ten.we hct maaÍ 

-weer 
is proberen een beetje trainen voor cen geweldig nieurry seizoen. Om

20J0 uur aanwezjg op Lens. Loslopen (net alsjonge honden), oeieningetjes, partjjïe, biertie, afsoraaËie over"het nieuwe ieiioÈn.
Lijk me aardig. Het is niet helemait duidelijk crÍ ilàelf aanwézig tran a]n. MrÈt nóÉ Íaruseï'assiherèri.

Gegroet
Èèti Èoppenurouwers

Senroren ZOND G f$,ï,

I
,.

i
I
;r

,
I

1i

I
I
I

lltedstrij dprogramma Senioren Zondag
don 20 aug 20.45 uur Start training niet geselecte€Íden

vrij 2I aug 20.15 uur Concordia I - LENS I (Delfia-tocrnooi)

zollagzS augustus l99t
12.00/14.00 uur kleine fi nale/finale

LENS I
LENS 2

14.00 uur LENS 3
LENS 4

12.00 uur Quick Steps 5

diD 25 augustus l99t
19.00 uur LENS I
19.30 uur Die Haghe 2

dotr 27 augustus 1998

19.30 uuÍ LENS 3

- Delfia-toemooi
- vrij
- \Vestlandia 9
- vrij
- LENS 5

wdm.itl. scheidsr.

(bekeD

(bekeÍ)

v3 249ust9

7453t828

J.v.Vliet

NN

{'I

- Loosduinen (za) (beker)
- LENS 2 (rt.)

Westlandia 5 (w.)

E.M.Jelgerhuis
Swildens

L.Wagner
H.Taal
S.G.v.d.Togt
NN
NN

v2

v2

3t7155

zondag 30 augu§tus l99E

14.00 uur LENS I
10.30 uur LENS 2
10.00 uur DHL 4
13.00 uur SOA 4
10.30 uuÍ LENS 5

zondag 6 sepaember 1998

Start competitie

- Quick Steps (zo)
- Den Hoom 2. LENS 3- LENS 4- Dynamo'673

v2 320155
v2 20431110

24941519
2890t62E

v3 7456t828

(beker)
(beker)

@eker)
@eker)
(beker)

LTGGING TERREINEN

Concordia
Quick Steps
Die Haghe
DHL
SOA

B rasserskade, Delft 015 - 2126600
070 - 3635050
070 - 3235178
0t5- zt3t572

Nijkerklaan,
Ockenburgh, Wiindaelerweg

DelfrB rasserskade,
M.Vrijenhoeklaan
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Alsemene informatie
Training overige senioren elke donderdag aanvang 20.45 uur

Conlactpersoncn W.J.M.Heijnen
wedstrijddag B. Vierling

tel. : (070)- 346 I0 88
tel. : 06- 55 l35l 60

sema: 06- 59 5889 54

Albellcn: LENS 3
LENS 4
LENS 5

A.Golali
H.Hoppenbrouwers
J.Muns

tel. : 06- 53 1222 t4
tel. : (070)- 325 07 89
tel. : (070)- 397 54 59

Alkeuringsinfornralie (niet bij wiendschappelijkc wedslÍijdcn)
INFOTHUIS/relerekr iag. 603 of
alkeuÍin8§lijn KNVB district West 3: rel.: 0900 900 8000

OPSTELLINGEN

LENS I en 2: Zoa.ls altijd worden dcze opstellingen door de trainers bckcnd gemaakt. Zij zullen vast en zeker binnenkon de
spelcrs aan u vooÍstellen!

LENS 3:

V.4kytia S. Gil:cl, H. Golcli, A.Yasar, E.Golali, S.Aslan, S.Karabag,
E.Ciirel. A.Hashimov, S.Koca, H.Golali, V.Cimcn,

aanvocrdcr: Aliesref Golali (tel: 06- 53 1222 14)

Een nieuw eftal op LENS. LENS 3 is al enkele wekcn in training.
Veel succes en plezier bij LENS.

LENS 4:
E.Arnmerlaan, J.Buitelaar, H.Dielz, F.Disseldorp, W.FÍantzerL K.de Graaf,
A.de Groot, W.Heijnen, H.Hoppenbrouwers, 

- 
H.Kooienga, W.Kouwenhoven, M.Mol, M.Molleman, L.Reesink, L.v.Rijn,

F.Schuurman. T.Vierling, E.Warmenloven

aanvoerder: Henk Hoppenbrouwers (tel: (070) 325 07 89)

Hcnk heeft opnieurv niet stilgczetcn op de transfermarlí. Hij kocht uit de selektie van LENS Wouter l-rdntzen (net voordal VVM
rvildc toeslaan) en Leo van Rijn (ovcral inzctbaar: bestuur, trainer, keepert, etc. etc.). Helaas werd zijn keeper Marcel Knops door
Jan Murs weggekocht. Ook Jan Bckker kon hij niet behouden (naar DSO). René Keus heefl om lsieke redenen zijn
voetballoopbaan beëindigd.
Gaat het LENS 4 dan dit jaar wel lukkcn?

LENS 5:
C.vd.Boogaardl, R.vd.Boogaardt, P.Hcijncn, J.Heyink, D.Holt, W.Klumen, M.Knops, C.Lipman. J.Muns. D.Nauta.
A.v.Rijthoven. F.Siliakus, N.Siliakus, L.Straub, A.Tewaric, G.vd.Velde, H.Vermolen

aAnvoerder: Jan Muns (tel: (070) 397 54 59)

Jan rvas rnet llet aanlÍekken van MaÍcel Knops, LENS 4 duidelijk te sncl af. Hij verkocht Ivlarco Spa (met winst) opnieuw aan dc
iaterdag; Iiet Jos Rozema afvloeien en wil vroeger voetballen in de 9c klasse. En dit alles om op twee fronten te kunnen strijdcn
Oeker cn compelitie).
(ps. sorry Jan. de 9e klasse bestaat niet me€r)

advEn6 c

suDMErlER ZONWERING
Thomsonlaan 85 DEN HAAG tel.: 362 02 90
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f$,ë,

zrl22 Lt g
din 25 aug
z^t 29 aag
woe 3 sep

zat 5 sep

19.00 uur
14.30 uuÍ
19.30 uuÍ

S

traincn
LENS I
LENS I
Duno I

a

Oekc0
(beker)

enloren

Wedstrijdprogramma

ZATERDAG

LENS I
Duno (zo)

DOF.R (za)

LENS I
start competitie

168132
169132

M.A.Terol
R.P.H.vd.Vliet

y2

Ligging terreinen

Duno : Mgr.Nolcnslaan 9,
DORR : Es-camp I bij Spoorwijk

070 - 3685363

OPSTELLING:

LENS zat l: M-er informatie volgt ix de volgende LENSrelue.

UITSLAGEN

RAS1 - LENS I
Marile 1 - LENS I
ArchipeVomas - LENS I

6-t
6-0

Senioren ZAAL

W RZAM E LT I J DE N WE D S TRI JDE N Thuis

uir
: 1 uur voor aanvang

: lU2 uur voor aenvarg

FBELLEN
Trainer

b.s*
J.Eam

BIJ AFKEURING: VERZAMELEN 13.00 UIIR OP LENS.

tel.

tel.

tel.

r (079) 316 4e 94

: 06 - 511 96 881

: (070) 367 96 87

,h,ë,
Voor de zaal-teams geldt het volgende programma

7-.1I september
l4-18 september
2I-25 september
28t9 - 2fi0

Z^tcrdag
5e Klesse C

B

Znndrg
4e ldasse I)

1e bekerronde
2c bekcnonde
3e bekerronde
start competitie

Dehnitief programma en competitie-indeling in de volgendc LENS-Íevue

Indeling competitie 1998/1999 Senioren zaterdag en zondag

Zandrg
Re§. 2c ldaise

LENS 2
Blauw Zwart 2
IIBS 2
Velo 3
Laakkwartier 2
Wcstlandia 3
DTil.2
Quick 3
Scheveningen 2

Quintus 2
vcs 3
Vredenburch 2

Znollag
Reg. 5e klassc G

Tardag
Res. 6e klasse G

Zaada;E
Res. 8e klasse Q

1.
1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LENS 1

HTSV I
MVO'72 I
PGS I
Postalia I
wanica Star I

WIK I
PAN I

lo.Quick Steps I
I I.VCS I
12.[IDV l

LENS T
GSC ESDO I
Quitrtus I
RKSVM I
SVH I
Quick Steps I
LYRA I
RAVA I
GONA I
NaaldrYijk I
Hoek van Holland I
Cromvliet I

1. LENS 3
2. Celeritas 4
3. Cromvliet 4
4. HBS 5
5. HMSH 4
6. LaakkwaÍtieÍ 4
7. Znel4,Ímef'Í 4
8. VCS 4
9. GDA 5
l0.Wesfandia 7
I I.Erasmus 4
I2.DVC 2

LENS 4
GT.WII VAC 6
Wippolder 3
RAVA 4
DI,JNO 2
ITMSH 5
RKSVM 5
Cromvliet 5
TIBS 6
Delft 5
RVC/Rijs!,Yijk 5
SEP 4

LENS S
SEP 9
Velo 14

Quinhs 9
Full Speed 6
LYRA 7
RKSVI!Í 12
Triomph 6
TauÍus 7
Oliveo 12
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Promotieidegradatieregelin g

LENS I (zat): De kampioen prornove€rt naar de 4e klasse, alsmede dc nummers 
-1 

t/q 3 .Yqn ecn beslissingsreeks tussen de

il;#pi.'à;/alnp];ï;'í;;í;E-kËè ÀÍm E. Er zijn 3 periodes van 8' 7 en 7 $'edstrijden'

L'iff#1à?ii*Hï':',i*:ï'"f"trittrli,li,*ïï;3",#'ffiliJ#'HÏ3'tr[ï]H*jÍ',"rHïS:ïiïÏiii
rvedstri iden.
ö!ï,ïÏàïl rz, armede de vcrliezer var de beslíssingswedstrijd tussen de nrs. I I van 4C en 4D degraderen naar de 5e klasse'

LENS 2 ízon): De kampioen pÍomoveert naar de resewe le klassc De nuÍuner 12' alsmede de verliezer van de

Ëiiiiriióti1"àít iu-Gïiiïè ntslti "* 2A e\28, dcgraderen naar de rescwe 3e klassc

LENS 3 (zon): De kampioen promove€rt naaÍ de resewe 4e klasse'

De nrs. li eí l2 degraderen Iiaar de resewe 6e klasse

LENS 4 + 5 (zon): De kampioenen promoveÍen naaÍ Íesp. de reserve 5e en 7e klasse. Geen degradatieregeling (Paul Schulten'

LENS 4 nu al veilig!l).

VandCrt&íde
tt&entje v E R H u t rt N(i Ë N

IIAïIOI{ALE EN ITIIERTIAÍIO}IÀTEVERIIUIIffIGEN

1ËÉ:.rttomt$*"

- DNECT MAIL

- cofriPuTÉRcENTRUt

.FULFILilENT

. FOTOKOPIE SER}íICE

kopieën a,anar 6
ook in &n enkele klsut mogellikl

('min. aantal 100 Etuks, sxcl. btw)

Fotokopte In kleur, dlgitale kwallteltll

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

KeÍketuihenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel.: 070 359 07 07 Fax: 070 329 5í BB

ag!§nnf{

cent'

MsoÉensdiikloon I ley.tteg

§g
É

NTP

GerageAceonöafftE,U.

$r1., AËEÀ DË,ll0§ElJ,ríHelb OH a{ UUR PER
DÀG TE TÀHKETI YIA EE$ CAEOjÏCÀRÍ}AY§TEEII

' dtësét I O.l2 i1Èt1tfi9 Pal,itèí

Voor ÍnÍormate;
Werl(Plsnts: Ífr6331 05 23

Plfldt1,veÍt(otlr: {l?0-S21 ,? ÍB '

2514 at o&n HaagKobaltslradt 2Ë

'APK afl WN K*uÉlaro.
' Ss@.tàtíaË uo, alë n?1rt<aít

'fuNEn dr aifuaÉcryi§
' PIg.àt- on cpu wsrk

DE VOLGENDE LENSREVUE KOMT UIT OP 3 SEPTEMBER 1998 Pagina 5

(AlrT00F

vEnPAX(,llGEll l,ooF oy[FzËE

IUSIÍGEVËEft O COIIPUIEïï{EEVOEB

!,IEUEELOP§I.A0 Sl Co]lí*ltlgÀs

n



K van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider B jeugd:

Paul van den Steeq ChopinslÍaat I03, 2551 SV Den llaag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider A-jeugd Hans van Rijthoven
telefoon (070) 361 52 08

C-jeugd Diana vaa Rijthoven
telcfoon (070) 361 52 08

Hoofdlcider D-jeugd Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58

E/F-jeugd I*o Straub
Monique Bouwmeester
telefoon (070) 367 0l 2l

Hoofdleider Hoofrlleider

datum

WED,STR IJDPROGRAMMA
({tijds} wijzigineen voorbehouden)

tegenst{nder uiUthuis veld/terÍeinelftal

AI

BI

B2

B3

cl

c3

c4

18.30
14.30
t9.30
13.00
t9.15
09.00
t9.00
12.00
19.00
14.00
19.00
u.00
19.00
r 1.00
12.30
12.30
12.30
t4.00
t8.30
12.00
t 8.00
I r.00
09.30
13.00
19.00
14.30
l2:00
09.00
19.00
09.30
t2.45
I t.00
18.30
18.00
09.30
13.45
09.30
12.00
10.45
13.00

B4

c2

29 auC
30 aug
22. a\E

17.15 auto
t3.30
18.15 auto
t2,15
18.00 auto
08,00 auto
[ 7.45 auto
I1.00 auto
18.15
12.45 auto
17.15 auto
10.00
17.00 auto
09,45 auto
t l. t5 auto
ll,30
I1.00 auto
13.00 auto
U.30 auto
10.45 auto
t7.00 auto
10. t5
08.30 auto
12.15
17.45 auto
13.45
I0i45 auto
08.00 auto
18,00
08,30
11.30 auto
09.45 auto
17. 15 auto
17.00 auto
08.45
12.45 anto
08.45
10.45 auto
09.30 auto
12. t5

RKSVM C2 (vr)
sv'35 cl
Quirhstoemooi
SV Er&smus C2
Cromvliet Cl
RASCI
GT.WII.VAC C2
GDA C3
Vredenburch C4
Arch/Omas Cl
Forum Sport C 4
Naaldwijk C3 (vr)
ODB DI
Soccer Boys Dl
Velo Dl
RI(SVMtocmooi
RVc/Rijswijk Dl
DHL DI
RAS DI
Momter Dl
Quintusto€mooi
ODB D2
Scheveningen D6
Scheveningen Dl
Duindorp SV D2

aug
aug
aug
8ug
aug
au8
aug
aug
au8
aug
8ug
au8
8Ug
aug
aug
aug
aug
au8
aug
sep
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
8ug

24 aug
29 aug

a-anvang ,

\ 15.00
19.00
14.30
19.00
19.00
14.30
12.30
11.00
14.30
19.00
19.00
l l.l5
18.30
19.00
11.00
t2.45

sam.k LFNS

15.00
17.15 auto
13.30
17.30 auto
18.00
13.00 auto
I l.l 5 auto
10.00
11.45
l8_15
17.15 auto
09.45 auto
17.t5
17.00 auto
I0.00
I l.l5 auto

z0
20
22
24
26
,o
30
22
29
3l
20
22u
26
29
30
22
26
,o
02

26
29
3l
22
24
29
20
'ta
26

,o
02
22
29
22

29
30
22
24
26
29
30
22
29
22
29

StEÍ lrainitrgskamp op LENS (zic stercil)
SJC AI uit
Fonrm Sport Al thuis
DHi, Al uit
socceÍ Bo)s Al thuis
Quick St4s Al uit
RKsvMtoemooi uit
EIasmus Al thuis
HDV Al thuis
RKAW A3 thuis
SJC Bl uit
ScheveningenBl uit
VCS Bl uit
Socter Boys Bl uit
VCS B2 thuis
RKSVMtoemooi uit
Spelers worden ingerleeld bij B I , 83 of B4
DIHL Bl uit
SWI Bl thuis
RAS Bl @eker) uit
Quick Steps 82 thuis
RAS 82 uit
SEVB3 uit
Archipeuomas Bl uit
KMD 82 (}T) uit
sv ErasÍnus B2(w) thuis
WIKBI uit
SJC Cl uit
LaakkwaÍieÍ Cl thuis
Soccer Boys Cl uit
RKSVM Cl uit
RK§VMtoemooi uit

Noordwijk
v2
Br83sErskadcJDeA
v2
Nijkerklaan
(zie kopy)
V3
v3
v2
Noordwijk
Houhustweg
DedeÍnsvaa.rtweg
Btciswijk
v2
(zie kopy)

Brasserskade/Delft
v2
AlbaralastÍaat
V3
Albardastmat
Kastelenring/L'dam
Waalsdorperlr/W'naar
Noordweg/!trlateringeny2
Zuiderpark
Noordwijk
v2
Bleiswijk
SpoÍtpark Polanen
(zie kopy)

Bri enenlaan/W'nasr
(zic kopy)
Erasmusweg
Rederij kerstraat
Albardastr8at
V3
Madesteijn
v3
Woalsdorperlr/W'naar
V3
Hoge Bometr Nasldwijk
Albardsstsaat
V3
v2
(zie kopy)
SportpaÍk Pr.IÍetre
Brassenkade/Delft
Albardaslraat
v3
(zie kopy)
v3
HoutÍustweg
Houkustweg
v2

D2

c5

DI

29 aug
30 aug
02 sep
22 alg

aug
8Ug
sep
aug
au8
aug
aw
8ug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug
aug

thuis
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
lhuis
uit
uit
thuis

D3

D4
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E3

09,30
18.30
I 1.00
t2.30
18.30
t2,00
t 7.30
09.00
r8.30
10.00
17.30
09.00
09.00
16.30
10.00

thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit

E4

E5

Vervolg programma

EI

L2

VCS EI
GDA EI
Wcstlandiq El
RKSVMtoernooi
Lyra El
RAVA EI
GDA E2
Tonegido E2
Llra E2
DHL EI
GDA E3
Tonegido E3
RAVA E2
GDA E4
Tonegido E5
Vrij lll
GDA E5
Westlandia E8
vcs Ft
VCS FI
DHL FI
RKSVlvÍtoemooi
Lya Fl
RAVA FI
vcs F2
Tonegido F3
Quirttustocmooi
Lya F2
RAVA F2
vcs F3
Tonegido F4
LENS F5
vcs F4
Archi peUOmas F I
LENS F4
Quick Stcps F6

v2
Madesteiin
Hogc Boiren/Naaldwiik
(zie kopy)
Sportpark de Zweth
Iloutwijk
Madestciin
RodelaarÍVoorburp
Sportpark de Zrveti
Brasscrskode/Deln
Madestciin
RodelaarÍVoorburo
Iloutwijk
Madesteiin
Rodel aarÍVoorburg

Madesteiin
Hoge BoírenÀIaaldwiik
v2
Dcdemsvaartwce
BrasserskadclDe"lÍi

22 arg
26 a\E
29 aug
30 aug
2 s.p

22 a\E
26 aug
29 a]d9
02 sep
22 a:ug
26 atg
29 aug
22 aug
26 aug
29 alug
22 aug
26 aug
29 aug
22 aug
26 aug
29 aup
30 aufi
02 sep
22 aug
26 aug
29 aug
30 aug
02 sep
22 aug
26 aug
29 arp
22 a.ui
26 aug
29 aug
22 aug
29 aug

r6.30
11.00
09.30
16.00
10.00
I2.30
18.30
10.00
16.00
10.00
t0. r5
18.30
09.00
t6.45
10.00
09.30
t6.45
t0.30
09.30
I t.00

(zie kopy)
Sportpark
HouMjk

de Zrveth

09.00
17.30 auto
10,00 auto
I I.30 aut!
17.30 auto
I I.00 Buto
I6.30 auto
08.00 aulo
17.30 auto
08.45 auto
16.30 auto
08.00 auto
08.00 auto
15.30 &u!o
08.45 aulo

15.30 auto
10.00 auto
09.00
| 5.15
08.45 auto
I1.30 auto
17,30 auto
09.00 auto
t5.l5
08.45 auto
09.15 auto
17.30 auto
08.00 auto
16.00
08.45 auto
09,00
16.00
09.15 auto
09.00
10.00 auto

rl
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit

D1

F3

F4

F5

Dedemsvaaíwce
Rorlelaan/VoorËw!.
(zie kopy)
SpoÍtp8rk de Zweth
Houtwiik
Dedemivaartweg
Rodclaan/Voorburp
trainingsstrook -
DedemsvaaÍtweg
WaalsdorpeÍl r/W'naaÍ
tÍaininBsstrook
Nijkerklaan

Albellen voor de wedstrijden: zo snel mogelijk en uiterlijk de a
19.(X) uur, bij de desbetrefiendc
rvedstrijd via de LENS telefoon

vond voor de wedstÍij d tussen I8.00 en
hoofdleider In uiterste nood op de d"g van de
(070) 3 66 I3 I4 (zaterdags vanaf 08.(N) uur

en doordeweeks + 30 minuten en niet eerder oor verztlmel tijd)
(0AÍbellen training

Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

+ 45 uten de traini alleenmm voor a:mvang Yan ng, op LENs tel 70) J 66 I3 I4
bel instantiem eerste de hoofdleider op

08
!

bel (ALLEEN OP ZATERDAG) tt I5 uur de LENS-afl<euringslij n (070) 3 67 05 22

BIJZONDERHEDEN
- Vragen, opmcÍkingen, albellen voor wedslrijden !l! Bel dan's-avonds tussen 18.00 en 19.00 uur naar de hoofdlcider.

- De volgende LENSrewe veÍschijnt op donderdag 3 septembeÍ.

- LEES de kopy van het bestuur op bladzijde I eens heel goed door en natuurlijk ook dc rcst van deze LENSÍelue.

- Zorg allcmaal minimaal voorje eigen LENSkousen en brockje.
Hoor jc nies van je leider/trainer neem dan ook je eigen LENSshirtje mee. (Gcldt zeker voor C3,C5,D3 en D4).

- Nieutve 
-LENSkled_ing 

kopen bU FREE KICK SPORT op de Weimars[aat. Alteen zij veÍtopen het originete LENSrenue en
natuurlijk krijgen LENSlcdcn korting.

- Opstellingen LENS A1,Bl,B2,B3,Cl,Cz,Dl,D2,El en E2 woÍden via de trainers na de laatste training bekend gemaakr.

- pe gygrige opstellingen staan hieronder vermeld Dit zijn nog vooÍlopige opstellingen die in overleg met dc traineÍs, leiders
hoofdleiders nog kunnen veranderen. Sta je er niet bU of hó je mge;1'!rl ilan 's-avonds tussen 18.00 en 19.00 uur iaar de
hoofdleider.

LENS 42: R.Abaqtiz, M.Akachar, Rv.Beurdcn, S.Boughanam, F.Elkadiri, A.Faulon, S.Harjouli, K.llicv, D.Jurawan,N.Mah-
mood, H.Sahin, F.Sbaa, E.Tokmak, T.Yildirim, V.Yildirim + aanwlling vanuit de seletÍie.
Leider (en traineÍ): W.v.Boxtel (zie kopy).

LENS 84: O.Aras, I.Cicek, O.Duman, R.Gungor, D.Hoos, W.Jabbar, S.de Jong, H.Karakoc, R.Kipp, F.Kuik, B.pamuk, S.Sbaa,
K.Verccckcn, D.Vcrschuyl en M.v.d.Voort. (Er schuiven nog 2 of3 spelers door naar LENS 83 !D LeideÍ: E.Hoos

LEN§ C3: H.Cicek, K.Faloun, Imran Jahangir. Irfaan Jahangir, K.Ifulay, U.Karakoc. N.Nordc, J.Ponoin + aanvulling vanuit de
selekde: IÉiders: P.v.Fessem en G.v.Oon.
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LENS C4: K.Badal, R.Bakker, A.el Boustati, J.BuÍgnans, J.da Costa M.Guerrero, D.de Joog, M.Kuik, M.ter Linden,
G.Rijkers, R.Spiessens, R.Staas en E.Yilmaz. Leider: H.ter Linden

LENS C5: B.el Aroussi, S.el Ayadi, P.Barros, S.Haddoeche, K.Izidogru, D,Jarkie, J.Molier, J.Otterspoor, P.Pclissier,
A.Rattansingh, Rsatrin, fU.Sari-oglu, F.Tastan en P.v.Wingerden Leider: (aameldingen bij de hoofdleider s.v.p.l).

LENS D3: M.Abarqi, M.Boustani, T.Cav, G.Chamman, C.Coskun, J.da Costa Gomez, RDuyndaIIL N.Essia4 A.PralrladsingJt,
Z.Sabaouni, L.Straub, N.Verschuyl + aanvulling vanuit de selelitie. Leider: L.Straub

ALLE SPELERS VAN IT3 EN D4 MOETEN EEN EIGEN LENSSEIRT EF'BBEN !!

LENS D4: M.Al ik, T.Almad, S.Ainocl, B.Badst4 J.Bouzhriba, W.Brittijn, D.v.Gils, A.Loilargosain, N.Oukbib G.Quinteiro,
A.Rangoe, R.Rasta O.Sabalrq L.Sahin, S-Sahin en C.Spitsbaard. Leider: (aanmeldingen bU de hóofdleider s.v,p.l).

LENS E3: Rv.d.Berg, U.Kuzu, O.Lopcs, R.Mocnnasing, M.Pengel, F.Samsoedieu RSookhoo, J.Verschuyl en Q.de zwaÍI.
Leider: (aanmeldingen bij de hoofdleider s.v,p.l).

LENS E4: S.AmaUan, A.cl Arkoubi, S.Bamn, P.Dewkali, F.Imouhay, S.Mouahid, M.Omri en M.Ouklnttou. Leider:
(aanmeldingen bij de hoofdleider s.v.p.l).

LENS E5: W.v.d.Broeh M.Duran, C.Burkar, M.Cetinel, O.Gogtas, S.Kumar, Y.v.l.eeuweq M.Neto, M.dos Santos Silva en
RSoor. Lcider: (aanmeldingen bij de hoofdleider s.v.p.t).

LENS Fl: M.AIjar, B.Anlan, M.v.d.BuÍg, H.Faik, S.Gungof T.Jankie, P.Kapend er J.dos Santos Freitas. Leider: R.dos Santos
Frcitas

LENS F2l A.Dema, K.Gezgin, M.Karabocek, D.Kelekci, J,Khoulali, J.Neungi, RReddam en M.YaImon. Leider: (aanmeldingen
bij de hoofdleider s.v.p.l).

LENS tr'3: Z-Akdoga4 G.Chammaru M.v.Herp, M.Kaynalq D.Mawcte-Mbote, F.Mustapha, E.Nooitrneer en M.Vrijcnhoek.
Leider: (aanmeldingen bij de hoofdleider s.v.p!).

LENS tr'4: S.Abdalla, M.Ahjar, B.Altay, K.Chtatou, K.Dayan, A.Gungor, K.Orar, A.Ozdilek en S.Toprak. Leider:
(aanmeldingen bij de hoofdleider s.v.p.!).

LENS ['5: R.Chow, K.Driessen, O.Ergul, R.Ghisaidoobe, S.Ipak, H.Jansen, S.Moerland en M.Oztas. Leider: (aaamcldingen bij
de hoofdlcider s.v.p.l)

BEKERVOETBAL
Net als vorig seizocn he€ft de KN\IB weer een tweetal bekerrondes vastgesteld voor Al tlmD4. Tawel op 2218 aJs op 2918 zijÍt
het dus bekerwedstrijden die gespeeld woÍden met uitzondcring van LENS 82,84 en C2 op 2218 en C5 op 2918. Het vinden van
oefenwedstrijden ging zeer moeizaam. De laatste bekerronde in deze poules is op 24110. De winnaars van elke poule gaan dan in
april 1999 door ruar de volgende ronde (knock-outsysteem). Succes !!!

RKSVMTOERNOOT VOOR A1,B1,C1,D1,EI EN Fl
Op zondag 30 augushs gaan wij met bovenstaande teams pÍoberen de *'isselbeker weer te verovcren die wij vorig jaar met veel
overmacht women. De punten van ieder team worden bij elkaar opgeteld en de vereniging met de meeste punten wint de Siem
Barendse wisselbcker. De tegenstanders van alle teams zijn: RK§VM, 's-Graverzalde W, Oliveo en TOGB. Om 16.30 uur is
het toernooi afgelopen. lrVe vernzchten voldoendc ouders met vervoer. Opstellingen via de trainers !!

QUINTUSTOERNOOMOR C2,D2 en F2
op zondag 30 augushls gaan bovenstaande leams ruuÍ Kwintsheul aan de lreuwerik. Veryoer is echt noodzakelijk. De
tegeNtanders zijn:
C2 : Quinh§, Westlandia, Verburch en Schipluiden. Einde toemooi: 17.00 uur.
D2 : Quinh$, Westlandig Verburch en Dale llaal FC. Einde toemooi: 17.00 uur.
F2 : Quintus F3 en F4, Westlandia en RKSVM. Einde: 12.30 uur.
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WEDSTRIJDFORMULTEREN
Ook dit seizoen moetcn er zowel voor dc bekenvedstijden als voor de kompetitiewedstrijden wedstrijdformulieren rvorden

i"r.*ia. Wi u.È*t"n de lciders om dit steÉds heel zorgwldig te doen. Iàere fout koat ons namclrÈ geld. Na alloop van

;;""-;Ë.àjd;Íjà irei Íóii*eàsrt:or"rmulier afgeven-op LFNq. B.U ,q4 kq+I zowel.voor LENS.ds voor dc

t.gdp-,il oi LEIÍS eu.n éï su-afoimutler inwlle-n (mckien bij.Paul v.d.Stcen).Nieurv dit seimen is.het dat ook voor de

iioïittiiË*ËaJfija.n van ae e- en n-ièugd weer wedàrijdformóieren moeten wotden ingevuld. Via de hoofdlciders krijgen
jullie de instruclie.

OEFENPROGRAMMA
Zoa.ls het wedstdjdprogramrna laat zicn heel veel rvc<lstrijden voor onzc jeugd en soms op. rare dagen 

", 
tijdJl, yj- Tf9:I:l

dé iciaers orn ste.édi diÍdeliJï de volgcnde wedstrijd door te Beven aan dc spelers en de ouders. Tcvcns vrage. *J 9?:P:l:::-91
àuders om dit wedsrrijdprofralnma goed te bewaén en stecds op tijd te komcn verzamelcn. (OudcÍs zorg eens voot het vervoer

ffiA $;Ë-ö. ffijàke? ro.tUAÍ"n Uel dan de dag ewoor ei,eri naar de hoofdleider en dus niet naaÍ LENS !l

KX-,EI}ING OEFENWEDSTRIJDEN
Dc snelers van Al t-im F4 zorsen in de oefenDeriode allcmaal voor eigen LENSkousen cn een g€heel rvil voetbalbroekje Wel

í,iriËïÏi àïi"ii'"ï;'Ài.Àr.Ëi:Ér.Ë3.iii.öi,ö-1,cl,ot en D2 alsri-ede alle E- en F-tcams s[irts via de leider. Een verzoek

;ï'ë;-diilË"dï;í;,il;i;'iti;i;;;à-öfiirhÀen omdat de samenstcllinsen van de teams nog regelmatiq zu-llen

,rirà.n. p"r roerbeurt worden aeË ifrirts aooïae ouders thuis gewassetr (dus nict oÈ LEN§-!!). De spelers van C3,C5,D3 en

ö+ioiÀ"n óoÈ*oieen eigen shirt. Sponsors voor de:rc teanu kunnen zich melden op LENS'

EEN TRAINEzuCOACH VOOR LENS A2
Afgelopcn zateÍdag kwamen w[i rond mct een nieuwe tÍainer/coach voor LENS 42. Wim van Boxlel is 5_2 jaaÍ-enfl^e^e-ft cr zin

i"%ii iràï triiàï:d gcvoetbaia èn hij heeft menig trainingservaring achtcr de rug zorvel bij de jeugd (bv wSE) maaï ook bU

*-"limi"*t:.y;i.r*'ËrÏ*'*ir"'"!;:*.t$:xlltl'.*.'xu"$t;"Ji1,'#f !.,r'öiïÏo'ffi,Ë1ff,xïot '
i,n,Í.Èö5gË!Ër;'uói LËN§ai Wij Éop"n dat de spclers zijí enthousiasine overnemen. Succes !!!

HET TRAININGSSCHEMA
Het vooÍlopi8e trainingsschema ziet eÍ als volgt uit:

maandag 16.45 - t8.00 uur LENS El en E2
16.45 - 18.00 uur LENS D3 en D4
18.00 - 19.15 uur LENS Al en A2
18.00 - 19.00 uuÍ Ke€pers D-E- etr F
19.00 - 20.00 uur Ke€pers A-B- en C
19.15 - 20.30 uur LENS Bl en 82
17.00 - 18.15 uur LENS Dl en D2
18.15 - 19.30 uur LENS Cl en C2
13.30 - 14.30 uur LENS Fl Um F4
14.45 - 15.45 uur LENS E3 t/m E6
16.00 - 17.15 uur LENS EI en E2
16.45 - 18.00 uur LENS C3 t/m C5
18.00 - 19.15 uur LENS Al cn A2
18.00 - 19.15 uur LENS 83 en 84
19.15 - 20.30 uur LENS Bl en 82
17.00 - 18.15 uur LENS Dl en D2
18.15 - 19.30 uur LENS Cl en C2
17.00 - 18.15 uur facultatief
18.15 - 19.30 uur facultatief
18.15 - 19.30 uur LENS 84

lok 5
lokTcn8
lok3en4
lok 6
lok 5
lokTenS
lok5en6
lokTenS
lok 5,6 en 7
lok 2,3 en 4
lok 5
lok 6,7 en E
lok3en4
loklen2
lokTen8
lok5en6
lokTenS
lok5en6
lokTenS
lok 4

- dinsdag

- woensdag

- donderdag

- vrijdag

KONTRIBUTIES
A[e ieuedlcden hebben afgelopen week de kontributiebricf over dit seizoen gchad. Nee ?? Bel dan cvcn o! want hierbij ut
ook Ëet ioegangskaanle vór LENS, Een verzoek aan a.lle oudcÍs is om z.s.m. tot betaling over te gaan. Alvast beda (t.

GROTB KLUBAKTIE
He Gelde hebben emand gevonden die deze alitieNatuurlijk doet LENS wecr mee

binncn LENS gaat coordineren.
voordat allc 1000 loten verkocht

aan de Grote KIubalÍie, In rman rman we
hebben begepen dat hij tBinnenkoÍt hoÍen jullie er mc€Í van. Van Herm an we nrc

zu n wU juichen dit to€
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KLEDING RETOUR
Een aanral jeugdspelers van LENS moet nog kleding var LENS thuis hebben liggen. wij missen namelijk nog:

- 2 lvÍazdashirts van LENS 82
- s vo-tteaieJsets óroekje,shirt,trajningspak en tas) val Cl
- I Soashii van LENS C2 + alle voetbaltassen
- 2 tàininssDakken val LENS D2
- 3 voetbaiÍaisen van LENS D2
- 2 TromDshiÍts (wit met zÍvaÍe opdruk TROMP)
- I Trom'oshirt ftlaurv met witte opdÍuk TROMP)
- i u"ico^rnstriÈ (rood met wiÍe óPdÍuk IJMCORN)

Daaruaast missen we nog diverse inloopshiÍs van Al,Bt,cI,C2 en Dl en diverse ander materiaal (trainingspakken'tassen)' Heb

í.fffiï.1;*".t il-LÉtis islJuei tr*^dan z.s.m. in 6ij ièmàa van de jeugdkommissie'

LEDENADMINISTRATIE

lHtr$,ii,:rffil.tl#ï#ï#aÉ:Jï..".J-iiH.,",kïil§;,#iil,ïi#iï',iïg,I's1tfriïs'#,ffi4ilï:'sff*+
iil"ËïËffiffiffi;rï;;Ë-í;Ë.;.'wu kilË ilnaa iËníand nieftereikcn of kijgen post onbr

níAà. Diaoa ,eet succes met dezeielangriilie klus'

MEDEWERKING
Misschien zijn er nog meer ouders die iets willen gaan doen bij LENS. Alle kleine beetjes helpen er-e',ï:#9"Í;l§iJf,3fr: 

rY:;"li;il;;;iïid;; v"oor diverse teams, trainers op-de woensda;zniddag en later op deze dag voor-C5'.r

schcidsrechrers voor jeugdwedstdjden. Konom È veel.om op t. oo.,ieï* t" reei voor heiaantal huitligc medewcrkeÏ'5q1-oJ

ói,t!Ë-sié.ri a" tÀríen'uit a" ,.óríËn vöi de ilreniti;g'va" uw kind. Het is ook in u-w belang zoxder trainer geen tÍarmng'

A;à;11i4;r ÀqenuËbàr'.n roniËiË.àÉi*i.iiiiis"Éïnuugetouw seslolen' Aanmelden kan op LENS'

BLESSURELEED
Dudley Stuger, trainer van LENS C2, heeft in -de vakantie de ziekte van pfeif-fer opgelolen. Dit betekent hecl vcel rusten'

Voortopig laat hij het rrainen ci i"ïà.ïràri-cï ov.. àro cu"ó"viË 'noarr- n"Àitíii:Ë is hij wel regelmatig aatwezig'

Marco v.d,Burg, een F-speler, heefl een liesbreuk opgelopen en moet voorlopig even nEt houden. Dat is he€l vervelend'

Ruud vereecken, al jarenlalg een vaste kracht binnen het jeugdkader, brak op vakantie zijn enkel. Hij werd in Nederland

geopereerd en herstclt nu thuis.

Alle drie heel ve€t steÍlde toegewenst en een sPoedig heÍstel.

De jeugdkommissie.

-,
Ziekenboeg.
Onlangs bereikte ons het bericht clat An Bergenhenegouwen opgenomen was in het ziekenhuls voor een kleine opcratie. Eenmaal

thuis wilde het herstel nict erg vlotten en eenïwerae íezoek aal het ziekenhuis was het gevolg,. Na wat ondeÍz oeken is hct nu thuis

afuachten geblazen op de uitstag hierval. Wachten duuí lang en is vewelend..

An namens alle LENS+rs vafl haÍte beteÍshap en we hopenje weer spoe.dig op LENS te mogen begrocten, I

Cee s Alting.

Hclaas ontvingen wij het bcricht dat Nico de Groot al zes weken in hct ziekennuis ligt. VanafLENS wensen wij hem veel slerkte en

b€terscbap toe

Denk aan de sluitingsdatum voor

uw

kopy
rrrr VOOR ZONDAG 30 AUGUSTUS 17:00 UUR.""

daarna alleen maar

wijzigingen.
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Colofon

T.rr.ln & Cluhg.borí
GEEN POSTÀDRES

SFncomplex 'Bcnmp l'
Heogelolao.o 600
Tcl. 070 - 366.13.14

Algern. rmrrlxrLnst
ic]e porÍldrc!

P.F.GÍcn5
RegcíltcsselE oD 49
2Í2 CN Dcn Hssc
Tcl. 070 - 363.51.1t

Cohhihuilc b.loling

Postbsnk 33.67.11
Rabobonk 129.924.229

Snln.nrl€lling hcrluur

ST'I(O: ScníoEFsfd. (..d4 / zol)

W.J.M.Heijneo tcl. 070 - 346.10,8E

S€nl6r.Í ,qÍerd!É

J.C.!lnE tel. 070 - 367,96,87

P,J,M,v,d.Steen tel. 070 - 440.06.03

dc Ctub vsn r00

llHoppmbÍDurvcs tel. 010 - 325.07.89

À KKO' Accomlrrodatlecol'i/mrt.r-

Zc0ngoÍ rcl.070 - 390.01,33

Sp.íroP"kon

R.vd.Uek tel. 0182 - 52.13,53
ll.Kooyorga tcl.070 - 397.72.94

Co6rÍllnrtor tccrurirche 
"Íkcn

L.v.tujn tel. 070 - 356.15.t1

B^RKO: RnttoÍnmllrl€

1'.t

EKO: Ércnemrntt,rconmirric

R.Bruijstens (e1.070.366.13.14

scma 06 -

tcl. 015 - 310.?8.46

rel. 070 - 355.45.70

tel. 079 - 316.49.94

Zandag :

P.uOosto
Zondag :

D. FinlelrhÍB
ZllcÍdag :

A"de Ket

Rcd'rkdc

W.J,vd.Gcssr
597.00,082
M.v.Oon
H.v.dSman

R.Vergccr
F.GÍcDs
P.v.dSle€n
ZOoDgoÍ
F.lanccl
L.vRijo

tel. 070 .366.13.44
tel. 070 - 363.54.18
tcl. 070 - 440.06.03
tel. 070 - 390.03.33
tel.010.521.39.80
tel. 070 - 35ó.15.81

í
I

OE T,E'U§REV UE
Tweewekelijks blad van de'voetbalvereniging LENS

72e jaargaag nummer M
Noodeditie 17 september 1998

opgericht
l8 dccember 1920

LENS STAAT BLANK:

EEN
NOODEDITIE

AI}REPAK -

Het eerste probleem was snel opgelost. De rest moest echter nog geregeld worden na het inleveÍen
v-an de kopy voor onze LENSrewe. Wij vragen al.onze leden om d=eze-week attest te zjjn. De kans
da er. komend weekend op LEN-S_ gevoetba.ld kan worden is klein. Ook bij diveisen andere
verenigingen is de schade enorm. _Of de telefoon op LENS het deze week nog jaat doen is op dit
moment nog maar de vraag. LENS kan dus echt onbereikbaar blijven voor deleden. Het antwàord
op de waag ofhet voerbal komend weekend doorgaar of niet is lvellicht slechts te veÍkijgen via:

- INFOTEIIIS blz 603
- De lG{NYB-aÍkeuringslijÍ 0900-9008000
- De Haagsche Courant van a.s, wijdag
- Wellícht via 3670522

Bij
led

Van de Redaktie
[JrtÍ utv kopÍ in \'óór ,ondrr ,7 rcpt l7:0O rrur

Redactitbderenbus in het clubrchouw o[bii
W.J.v.d.Geesr, WiEltclsrÈdc a2, 25:13 BS Dcn Èaag

E.Euil : postbus@cvidrtadesigndcrnoo.nl
Fax : 070 . 367.05.22 (raa ruoadag r/m rrij<iag)

SLUTIINGSTUD TilIJZIGINGEN
KOPIJ:

Maandag 28 sept I8:(X) uur.
iIALLEEN WIJZIGINGEN !!I !''

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

Het bestuur.



REGELTJES MOETEN SOMS
Regeltjes horen blj iedere organisate en dus ook bij eea
voetbalvereniging. Soms is hèt aak deze regeltjes nàdru-
kkelijk uit te dragen en het beste middel hierb-ii is natuurliik
de LENSrewe. Niet alle regel$es worden altijd even goód
begÍepen c.q. opgevct door alle leden. Helaas geeft dit
daardoor soms ook exEa gemor aan de bar erloflanes de
lijn. Toch menen wij dezi keer ankele regeltjes in ïeze
LENSrevue op te moeten nemen. Lees ze eènsnutie door
en handel eÍ öok naar is ons verzoek. Onbegrip ??- Kom
gerust eeÍls lÀngs om eÍ over te prateÍr.

BARMEDEWERKER§AVOND
Op maandag 21 september nodigen wij alle barmedewerk-
ers van LENS uit om naar LENS te komen. Om 20.30 uur
staat de kofre met wat lekkers klaar in ons klubgebouw.
De bedoeling van deze avond is om de barproblaiatiek te
besprekeq afspra-ken te maken en ideeen en suggesties vaÍl
de mederverkers aan te horen eÍr te besDreken. Wii hoDen
dat iedeÍeèn aanwezig is (wellicht ook ,'oird,' barmeàewàk-
ers), Ook kandidaat barmedewerkers of ander geinteress-
eerden zijn van harte welkom. We stseven er naar- om 22.00
uur kJaar te zijn. '

KONTRIBT]'IIES
AIle leden ontvingen in augustus de konhibutiebrief met
het verzoek om of automatisch te bemlen of om uiterlijk in
september minimoal de helft (iever alles) van de konÈbu-
tie te betalen. We zijn nu op de helÍI van september maar
nog lang niet alle le-den heÈben aan dit veÉoek voldaan.
Begin ol'1ober komen we hier op terug bij deze leden.
A-fgesproken is binnen het bestuur om -niet-meer lang te
wachten met het nemen van maategelen. Laat het niei zo
ver komen en betaal nu snel.
p.s. Gebnrikt u de ontvangen acceptgirokaart van LENS als
tetaalmiddel zet da:r a.u.b. wel uw naam en adres er op.

.TRAINERS:
DOE LTJES/DOUCHBS/LICHTEN ! !

We verzoeken alle tainers om na aÍloop van de haining de
verpla.rtsbare doelen aan de zijkant uan de bainingssttok
te zetteÍL WanneeÍ de gemeente orze velden wil gaan
bewerken (ro[en rnaaierLiuchten etc.) en er staan doeÏtjes
op dan werken zij hier om heen ofdoen als het er veel àjn
helemaal niet. Dt is zonde. Daamaast verzoeken wii de
trainers om na afloop van iedere tsaining te kontolere-n of
d9 lichten uit zijn eri of de kranen dichïgedraaid zijn. Dat
dit nodig is bleek afgelopen maandag en dirudag wel. Bij
het verloten van ors komple>r moesten wij meerderè
lampen uit doen en ook sEoomdefl er nog water uit twee
kanen. Dit kost veel geld en dat heeft bijna geen enkele
sportver-eniging.

KLUBGEBOUW GESLOTEN (1)
Met ingang,von deze week gelden er een aantal regels m.b.t. de
openingstijden van ons klubgebouw. Op maanàag, dinsdag,
donderdag en vrijdag is ons klubgebouw g:esloten toii6.00 uuri.
Slechts Inge v.d.Berg, Joop Heynen en Ibrahim Tagi hebben op
de dag toegang tot ons klubgebouw. Om 16.00 uÈ opent Rinà
Bruystens het klubgebouw en dan is deze toegankèliik voor
iedereen. Op de woeasdagochtend is natuurlijÈ de verzend-
ploeg van harte welkom als de LENSrewe de déur uit moet en
v.anaf 12.00 uur iq ors l:lubgebouw op deze dag geopend voor
de woensdagmlddagKub.

KLUBGEBOITW GESLOTEN (2)

t-orige week ook voor een gesloten klubgebouw gestaan ???
Vervelend maar het kan op dit moment soms echt iiet anders.
Orze opro_epen in de vorige LENSrewes hebben geen reakties
opgeleverd. Dt beteksnt dat we nog steeds ein vacahue
hebben voor een coordinator bardiensten en een te kort aaÍr
barmedewerkers. KoÍnt eÍ geen oplossing voor dit probleem
daÍl zal ons ldubgebouw birutenkort vaker gesloten zijn.

ALCOHOLISCHE DRANKEN
Met ingang van heden schenken en verkopen wij doordeweek
(maandag t/m vrijdag) geen alcoholischè dranïen Gncl.bier)
meer op LENS voor 17.00 uur. Wij verwachten dat de
barmedewerkers zich hieraan houden en natuudijk geven zij
zelfhet voorbeeld.

ZATERDAG KONTRIBUTIE
BETALEN OP LENS !!!

lvij r.gepgn a.s. zaterdag uit tot de grote betaaldag van de
konhibutie. Vaaaf08.00 uur kan er oD LENS kontant?e eehele
ofeen deel van de konhibutie worden betaald- De komodÉtie is
begormen en in pdncipe moet ieder jeugdlid (oudersj dan de
heh van de kon-Eibutie hebben betaÉId-als hij geen'automa-
tische betaling heeft. Niet vergeten hoor en even naar LENS
komen. U kijgt natuurlijk een kwitantie van ons.

p.s.l: wil de heer Mosselink die Fl. 50,- konhibutie betaalde oD
LENS zich met de ontvangen kwitantie evan melden op LENS.

p.s.2: betalan met de accepgiro van LENS; vergeet dan nietje
; eigen naaÍn etc. in te vullen op deze accept.

JAAR.VER,SLAGEN
We verz-neken de secretarissea van de diverse kommissies
om hwr jaawoslag over het seizoen 1997/1998 uiterlijk l8
oktober in te leveren bij de algemeen secretaris van LENS:
Fred Grens. De algernene jaarvergadÍing zal dit jaar
gehouden worden op:

DE GROTE KLI]B ÀIffIE
ZateÍdag 12 septembeÍ werd het startsein gegeven vooÍ de
GROTE KLUB AKTIE. Via voorintekenlijsten proberen de
jeugdleden van veel sportverenigingen zoveèl mogelijk loten te
verkopen. Natuur.lijk doet LENS ook mee en dit jàarhopen we
alle 1000 loten ook echt te verkopan. Lukt dit daÍl is LENS Fl.
4000,- rijker. Alle C-,D- en E-klÀsers alsmede de spelers vaa
Fl en F2 kegen een voorintekerdijst mee naar huis. i ii hopen
dat iedereen minimasl 5 loten verkoopt Dit moet met eèn kiein
beetie irzet voor iouw kluooie eèht seen orobleem din.
Natriurlijk mag je erïok meer verkopen. draag ielG en voor'de
vier beste verkopers heeft LENS een leuke venassing in petto.
Aan de slag nu-en zijn er A-, B- of aadere F-klassàs diè ook
Ioten willen 

- 
veÍkopen kom dan a^s. z;teÍdzg even naar de

administratiekamer.

Het bestuur.

- maandag 1.4 december 1998 -



Senioren ZONDAG ,h,{,

I]rrsu.cBxt
LYRA I
BLZwaÍt 2
Zoetermeer 4
RKSVM 5
LYRA 7

LENS I
LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5

. LENS 1. LENS 2
- LENS 3
- I-ENS 4. LENS 5

- Quick Steps I
- DHL 2
- Laalikwanier 4
- HMSH 5
- Full Speed 6

3-0
?-0
5 -2
afs
5-0
afg.
afg.
afg.
afg.
afg. PROGRAMMA

veld wdnr.zondag 20 september 1998

14.00 uur SYH I - LENS I
10.30 uur Vredenburch 2 - LENS 2
I 1.00 uur HMSH 4 - LENS 3
10.00 uur DUNO 2 - LENS 4
I I.00 uur Quintus 9 - LENS 5

LENS 4 bij aÍkeuring trainen op LENS om 11.00 uur

scheidsr.

H.J.H.Klaverveld
J.P.Peeters
C.Boom
NN
NN

donderdag 24 september 1998

20.30 uuÍ LENS 4

zondÀg 27 september l99E
'14.00 uur LENS I
'10.30 uur LENS 2
14.00 uuÍ LENS 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uur LENS 5

veld wdnr. scheidsr.

-? (w) v2

- RKSVIVI I
- Westlandia 3
.HBS5
. RAVA 4
- Velo 14

Rijswijk

Kwintsheul

scheidsr.

B.P.Poedai
W.N.A-W.Zondag
J.C.Dekker
NN
NN

veld

VI
vl
Y2
V3
v2

wdnr.

38012
29692
31778
32966
36903

LIGGING TERREINEN:
SWI : Erasmuswea
Vredenburch : Julialaantje ÏSb,
HMSH : Vrederustlaan
DUNO : Mgr.Nolenslaan
Quinlus : Leeuwerik,

rel: 0174-29661I
tel:3952288
tel: 3675770
tel:3685363
tcl: 0174-294208

Algemene informatie

Training overige senioren elke donderdag aanvang 20.45 uur.

CoDtaclpersonen W.J.M.Heijnen
wedstrijddag B. \4erling

tel
tel

(070)- 346 r0 8E
0É 55 135t 60
0É 59 5889 s4seÍnÀ

Aftellen: LENS 3
LENS 4
LENS 5

A-Golali
H.Hoppenbrouwers
J.Muns

tel. : 0G 53 1222 t4
tel. : (070)- 325 07 89
tel. : (070)- 397 s4 59

AÍkeuringsinformatie (nict bij wiendschappelljke wedsrrijden):
INFOTHUIS/teletekst pag. 603 of aÍIizuringilijn KNVB disrrict West 3: rel.: O9OO 900 SOOO



Seniorem Z,{TERI}AG
1.isl,rff,

Ë

zaterdag l9 sepaember 1998

14.30 uur LENS I

zaleÍdng 26 septem ber 1 998

14.30 uur Wanica Star I

Ligging terreinen:

Wanica StaÍ

veld
y2

veld

wdnr.

48237

wdnr.

scheidsr.

C.T.Vogelesang

scb€idsr.

A.vd-Burgh

PROGRÀMMÀ

- RAS I

- LENS I

Guntersteinweg, tel: 3678514

UITSLAGEN:

LENS 1

WIK I
- Pta
- LENS I

afg
afg

YE RZAM ELTIJ D E N WEDSTRIJDE N Thuis

uit
: I uur voor aanvang

: l1/2 uur voor aanvang
FBELT.EN

Trainer
hco

J.IIam
BIJ AFKEURING: YERZAMELEN I3.OO UUR OP LENS.

tel,

tel.

tel.

: (079) 316 19 94

: 06 - 5ll 96 8E1

. (070) 367 96 t7

Seraiorems ZAAL,,fu7àn
:#o
Ë

I)atrrm

maandag 2l septcmber 1998
19.00 uur Quintus 3
19.00 uur LENS I

. 22.O0 uur Hoogvliet 2

rnaardrg 28 september l99E
19.00 uur Gymnova I

woensdng 30 september 1998
19.00 uur LENS 2
20.00 uur LENS 3

maandag 5 oktob€r l99E
19.00 uur LENS I

dinsdag 6 oktob€r 1998
22.00 uur Jai Swadesh 2

vrry-dng 9 oktobcr 1998
19.00 uur Snoekie 2

LIGGING SPORTIIALLEN:

PROGRAMMA

Tegenstander

- LENS 1

- Exac/, Z
- Honselersdijk

- Forum Spon I

- LENS 2

. LENS 3

wdnr. veldyterrein scheidsr.

42145 De Fluit H.J.J.Gillet

- LENS 2 (beker)
- Cromvliet I (beker)
- LENS 3 (beker)

463721213
46l07trts
46360t2t2

Lipa
Oranjeplein
de Schilp

H.Boxhoom
C.I.Hangring
I.C.vd.Velden

421s0

42969

43101

tel: 070-38009t I
tel: 070-3209314
rel: 070-3941507
tel: 070-3671508
tel:070-3893330

Oranjeplein
Oranjeplein

Oranjcplein

Zuidhaghe

Transvaal

NN
F.B.Bauman

E.v.Maanen

RG.AVermeulen

42964
43096

: Slicherstraat I l,
: Fluitpolderplcin I,
: Schaapweg 2,
: MeÍis Stokelaan 1201,
: Majubastraat 41,

Oranjeplein
De Fluit
de SclÍlp
Zuidhaghe
Transvaa.I

Leidschendanl
Rijswijk,

J.W.v.Geen



JUKO van het jeugdfront
ALGEIUEEN COI{TÀCTPERSOON en hoofdleider B jeugd:

Paul van den Steerl Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

Hooftlleider

Hooftlleider

A-jeugd Hans van Rijthoven
telefoon (070) 361 52 08

C-jeugd Diana van Rijthoven
telefoon (070) 361 52 08

D-jeugd Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58

E/F-jeugd Leo Straub
Monique Bouwmeester
telefoon (070) 367 0l 2l

Hooftlleider

Hoofdleider

WED ^STÀ IJDPROGRAMMA
({tijds) wijzigingcÍr vooÉchoudar)

uit/thuis vcld/terreinEmÀl

AI
L2

BI
B2

B3

B4

cl
c2

c3

c4

c5

DI
D2

D3

D4

EI
E2

E3

E4

E5

E6

FI
F2

F3

F4

F5

T6

da$E

l9 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 *p
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
l9_sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
?6 *p
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 sep
19 sep
26 ep
19 sep
26 sep
19 sep
26 *p
l9 sep
26 *p
19 sep
26 sep
l9 sep
26 sep
19 sep
26 sep

aaII}:!trS

14.30
14.30
r2.00
I 1.00
t2.45
12.30
12.00
t4.30
13.00
11.30
r 1.00
15.00
12.00
12.30
10.00
12.00
t2.30
12.00
09.00
I3.00
I l.l5
14.30
10.00
I t.o0
t0.00
09.30
09.30
09.30
14.30
vnjn?
09.30
09.30
09.30
14.00
Il.t5
t0.00
10.00
I l.l5
13.00
I I.15
14.30
10.00
I1.15
I1.00
13.00
09.00
09.30
09.45
09.45
10.00
t2.45
09.00
14.30
09.30

uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit

. .uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
lhuis

thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
Íruis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis

sam k LFNS

12.45 auto
13.30
l r.00 t{Dv
t0.l5
I1.00 auto
I1.30
10.30 auto
13.45
12.15
10.15
10.15
13.45 auto
11.00
I I i00 auto
09.00
10.45 auto

.l5
10.45
07.45 auto
12.15
09.45 auto
13.45
08.30 auto
r0.00
08.30 auto
08.30
08.45
08.45
13.45

tcgenstander

DSVP AI
Duindorp SV Al
HDV AI
Wassenaar Al
Lyra B I
Delft Bl
ODB BI
DHL BI
Triomph B I
PEC Den Haag Bl
Laakkwanier 83
DI,]NO BI
DHC CI
ADO Den Haag C2
Cromvliet Cl
Kranenburg Cl
YIOS CI
Spoorwijk Cl
Scheveningen C2
TAC'90 CI
DWO C9
PEC Den Haag C2
ZoeterÍneer Dl
DHCDI
Futl Speed Dl
Oliveo D1
LaakkwaÍier D6
vcs Bl
sv'35 D2

BMT EI
DI,]NO EI
Laakkwaíier E2
ODB EI
Laskkwaíier E4
VCS E2
LaalkwsÍier E6
Cromvliet E2
HBS E8
Quick E9
ODB E3
Cromvliet E3
HWF2
Vredenburch I I
Quick F3
RvC/Rijswijk Fz
GDA F5
Quick F8
vcs F4
HMSHF2
Quick Steps F6
Maasdijk F2
Veóurch F3
DUNO F4

Groene Wijdter'Pijnackervl
Zuiderpark
v3
Sppark de ZwethlDe Liervl
Albardastraaty2
v3
Melis Stokelaan
v3
Mr.Nolenslaan
vl
Zuiderpark
VI
Wrjndaelerweg
Melis Stokelaarl
Melis Stokelaan
Houtrustweg
v3
Sppark West/Z'meer
v3
RokkeveeÍL/Z'meervl
KerlaolderlDelft
V'I
v3
v3
v3

v2
vz
Y2
Albardastraat
Y2
Dedemwaanweg
J.v.Be€rsstÍaat
v2
v2
YZ
v2
Rederijkersraat
Y2
Vredenburóweg
v2
Sppark Pr.kene/Rwk
Madesteijn
Savominlohmanlaan
Dedemwaiartweg
Vrederustlaan
Nijkerklaan
I*nge KruiswegÀíaasdijk
Y2
v2

09.00
09.00
09.00
13.00 auto
10.45
09.00
08.45 auto
10.45
I2.30
I0.45
14.00
08.45 auto
10.45
10.00 auto
12.30
08.00 auto
08.30 auro
0E.45 auto
08.45
09.00 auto
I1.45 auto
07.45 auto
14.00
09.00



Albellen voor de wedstrijdenl

Àíbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

zo snel mogelijk en uiterlijk de a
19.00 uur, bij de desbetreffende
wedstrijd via de LENS telefoon

vond voor de wedstrijd tussen 1E,00 en
hoofdleider. In uiterste nood op de dag van de
(070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur

en doordeweels + 30 minuten en niet eerder voor verzaàeltijd)
+ 45 minuten vooÍ aanvang v-an de training alleen op LENS, tel.- (070) 366 13 14
bel in eerste instantie de hoofdleider op!!
bel (AI,tEEN OP ZATEBDAG) na 08,15 uur de LENS-aÍkeuringslijn (070) 367 OS Zz

BTJZONDEREEDEN
- Vragen, opmerkingen, aÍbellen voor wedstrijden !!! Bel dan 's.avonds tussen 18.00 en 19.00 uur naar de hoofdlcider
- De volgende LENSrewe verschijnt pas op donderdag I oktober.

- LEES de kopy van het bestuur op bladzijde 1 en 2 eens heel goed door en natuurli;'k ook de rest van deze LENSrevue.

- Do opstollingen van LENS Al,A2,Bl,B2,Cl,C2,Dl sn D2 worden via dc taincÍs na do laatsto training bckcnd gemaak.
Ben je niet op de laatste training aaawezig bel dan even op naar de hoofdteider.

- De overige opstelliflgen staan hieronder vermeld. Dit zijn in principe de vaste opstellingen.

Natuurlik lornnen de tÍainers en hoofdleiders hier in de loop van dit seizoen beí nog wel eens wijzigingen in aanbrengen.

In de volgende LENSrevues worden alleen nog maar de wijzigingen opgenomen.

LENS 83: P.v.Fessenq W
T.Yildirín, en S.Yilmaz.

Jabbar, S.Lingolo, J.Mufunko, B.Pamuh O-Raeise, G.Requen4 H.Sahirl S.Sbaa" E.yildiÉn,

Lcider: T.de Klerrk

!$-fS {n: p.ar-a1 I.Cicch O.Dunrarl D.Hoos, S.de Jong H.Karakoc, Rten Kate RKipp, F.Kuih lvlMeÍtens, K.Vereecken,
D.Verschuyl en M.v.d.Voort.
Leidersl J.Groos en E.Eoos,

LENS C3: H.Cicelg K.Faloun, C.Fenies, Imr
A.Veeren, M.Vissers en M.Vrouwenvelder.

an Jahangir, Irfaan Jahangir, K.Kalay, U.Karakoc, N.Norde, J.Poncin, B.Unal,

Leiden: P.v.Fessem en G.y,Oort

LEN-S C 4: K.Badal, R.Bakker, A.el Eouíati, I.Burgmans, J.da Cost4 M.Guenerq D.de Jong M.Kuik, M.ter Lindeq
G.Rijkers, R.Spiessens, Rstaas en E.Yilmaz. -
Leider: H.ter Linden

LENS.C5: B el tuoussi, S.elAyadi, ?.Barros, S.Haddoechq K.Izidogru, D.Jankig J.Molier, J.Ot-terspoor, ÀItattansingh,
M.Sarioglu, F.Tasta.n en P.v.Wingerden
Leidcn: RMolicr en P.v,Wingerden.

LENS D3: M.Abarqi, T.Ayyadi, M.Boustani, G.Chamman, C.Co
H.Habibi, APra.hladsinglL Z.Sabaouni, L.Straub en N.Verschuyl

skun,.J.da,Costa Gomez, RDuyndam, M.v.Eersel, N.Essiad,
Leider: L.Straub

LENS D4: lvl.AhIilq-T.Ahmad S.Ainoel, B.Batista {.8_oqz-hÍibq W.BÍittijq T.Cav, D.v.Gls, ÀLoilargosain, N.Oukbih.
A.Rangoe, R.Rasr4 L.Sahiq S.Sahin en C.Spitsbaard. Lciderg: ICuGils en y.Sahin.

Y.AtdellalL D.Dokovic, T.Fisher, Rv.Herp, N.Meijer, R.Roch4 AThohamachsun en F.Turkoglu.
.Eoefnagel

!.f.{S f!: VÀtar, V.Dagli, O.Gogtas, T.Inan, H.Rahiernbafts, I.Rasrn, E.v.d.Spek en l.yonyut.
Iaidcn D.v.d.Stcen.

LENS r'{: Rv.d.Berg P.Dewkali, U.Kuzu, O.Lopes, RMoeunasing M.Penge[ RSookhoo, J.Verschlyl en Q.de Zwart.
Leiden P,Franco en ÀOostervecr.

LENS E4j S.BaÍaq C.Hanse$-F-Imouhay, Z.Ipe( Y.v.Learweq S.Moutahid, RNandkoemarsing M.Omri en U.yildiz.
l,€ideE: N.v.L€cuwcn €n E.MouÍrhid

Amala4 Ael tukoubi, M.Cetinel, M.Dura4 S.Felter, O.Gogras, MOuHranou, G.Sulcis en V.Taóa.

LEIS E!: S.Aloialiti, C.Burkaq Y.hzi S,Kumar, M.Neto, S.Resodiwirjo, Ivl-dos Santos Silr"d, G.Samburkan en RSoorI*idcn F.Chaudoe.

LENS E5: S.Akbal, S

LENS El:
IÉider:Th

l*iden ???

LENS Fl: M.A.hjar, B.
Lciders: Rdos Sa.ntos

Arslarl M. .d.Burg
M.Fslk

H.Fai( S GungoÍ, T ankiq P Kapend etr J dos santos Freitas
Freitas en

I,EI.YS 
F2j +Dqn4 K GezgÍt M.Kardbocéh D.Kelek{ J.Khoulali, J.Neungi RReddam en M.yalmon

Iridens: l.Grzgin €n G,Kal"boceL
LEiIS F3-: 

-Z-AkdogarL G.Cbammar\ Mv.Herp, MKayna.lq D.Ivíawete, K.Mawetg F.Mustaph4 E.Nooitmeer en M.vrijenhoek
Leiders: lVt-Chamman cn B.v.Eerp.

LENS tr'4: S.Abdallq MAljar, B.Altay, I(Chtatoq I(DayarL ÀGungor, K.Oraq Aozditek en E.sóajr. kiden ltd.Oran.
LENS F5: R.Chow, K.DriesseÍt O.Ergul, Rchisaidoobe, H-Ipe( S.Ipelg §.Moerlaad, lvtOzras en Àv.Riel. Lciden p.Chow.

IJNS F6: M.Chaaibi I.Ethaddouchi, D.Gezelq M.Gungor, Lldris, B.Ozkaq M.OzkaÍL Ii ReddaÍq S.Sayeed en AThakoer.
I.ciilen ?????2
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Mededelingen
Vanuit Het
Bestuur

Tcrreh & C-IEbr€bouw
GEEN POSTÀIIRIS

Sponcomplcx "Eicrmp I"
Hcngelolarn 600
Tcl. 070 .366.13.14

Algcm, sccr€lrtloxa
tavcnr posÍodras

P.F.Grcrs
Régen!Èssclaan 49
2562 CN D.n Hs.ag
Tel. 070 - 363.54.18

Contdhlttle bets.ling

Poíbank 33.6?.1I
RabobEI,k 129.924,229

Samcnslelling h€ltuur

SEKO: Scniorensfd. (rond,r / z!I)

W.J,M.Heijnen Í.1, 070 - 346.10.8t

Scriorcn zaterdo?.

J.C.Haln tal.070 - 367.96.a7

.ruKO: .,cugdrfd€lhg

P.J,M.v.d.Stccn !4l, 070 - 440.06,03

dc Clrb van t00

H.HopFnbrouwers tcl. 070 - X25.07.a9

AKKO: AccorhmodatlesoÍÍL/moter.

Z.OnnBoÍ rcl.070 - 390.03.33

Snonsoiztrkcn

R.vd.Hoek tcl. 0182 - 52,13,53
H.KooyeÍga tcl. O70 - 397.72.94

Coördinrtor technlsche rrkcn

BARXOT Brrfommirsle

Vaclture

DKOr Evcnementancohmissie

R.Bruijsters tel. 070 - 366,13,14

Tminers:

W.J.v.d.Gccst semt 06 .597.00.082

Colofon

de Ket

t€l. 0?0 - 366.13.44

tel.0l0 - 521.39.80

H,v.d.Sma,l
vOoÍt

FinkilnbeÍg

tel,0I5 - 310.78,46

tel. 070 - 355.45-?0

tel. 0?9 - 316.49.94

RVeÍgceÍ
nCÍens
P,v.d.Steeo
Z.CiinBoÍ
RtnnEEl

- 363.54.r8
- 440.06.03
- 390.03.33

t l. 070
tel. 070
lcl- 070

Zondag :
P.v,Ooíen
Zondag :

Lcvcr uw kopl in vóór zondoE 13 sept l7:oDuur
Rcàctichricvenbus in het clubgcbotrw of bij

W.J.v.d.GeesL Winkelste de 92, 2543 BS Dcn l{6at
F-mail : r,andcmcutcn@hohnail.com

Fax I O70 - X67.05.22 (var maandag ím rrijdaS)

SLUIÏINGSTUD WIJZIGINGEN
KOPU:

Maandag 14 sept. 18:00 uur.
IIALLEEN WIJZIGINGEN !!!!''

Van de Èedaktie

OE LE'U§REVUE
Ttveewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

72e jaergang, nummer 03

3 september 1998

Àg.topen week heeft het b€stuuÍ weer veÍ-
g€deÍd. De sporuorkommissie kwam langs en
daarmec werden nafuuÍliik alle soonsorzaken
besproken. Hel blijft eeri moei[ji<e zaak om
sponsors voor LENS te inteÍesseren. Vanuit dc
vereniging is er niet. al te veel animo, buiten de
vaste q)onsoÍs, voor sponsoring bimen LENS
eD buiten LENS hebben wii op dit moment
duidelijk te maken met de ririnàerc prcstaties
van LENS I in de laalste jaÍen. Toch bo€kt de
sponsorkommissie regelmatig sucesjes en bin-
nenkort verschijnen er we€r enkele nieuwe
reclameborden langs het eeríe veld. We€t u
iemaad van een bedrijf die een reclamebord op
LENS wil plaatsen neem dan kontakt op met
iemaad van de sponsorkommissic. Daamaast

opgerlcht
l8 dccember 1920

datie besproken. H€r.bedanken van H,r,h,", r".rï3'.olt,*3iÏ,llïHu:11iïifr 
''ËlïiHrÏ;moment ge€ft. duidelijk coordinatieproblemcn roidom de bar, Zcker ook speelt rirec íat te wéinig

barmedewerkers bcschikbaar zijn om alle dagcn e€n volledise bezening oà te kunnen stellen. DË
druk-ligt bij c€n paaÍ vaste krachten die nu óvenren makeí. Kom opjeden cn ouders van onze
jeugd geef u op voor ecn paar uur barwerk in de maand. Gezocht wórtt naar een bes$urslid die
zich uitsluilend gaat bezig-qouden met de bar en de evencmenten. Als laalste vemamcn wij op
deze-avond dat _Leo van lujn met direkte ingang gaat stoppen met zijn bixtuursfunktie ei dè

lnvuffing. ya1 zun poícfcuille (technische zaken). Ook Ziya Grungor- gaf !e kemen op koíe
termijn zijn bestuurfunktie neer te zullen leggen. VervangeÈ moeten op-korte termijn gevonden..
worden want ook nu rrye€r komt er te veel diik op de schóuders van te heinig mensén íe liggcn. ''
Perikelen di,e we er eigenlijk niet bij kunnen hebben. Wij zouden graag onle aandacht ii'Ílen
ric.hten op dc loekomst van LENS en door al deze probleriren komen wiJ hier echt niet aÍrn toe.
prj,hopen op uat hulp vanuit de vereniging. Interesse, neem dan eens koritalÍ op met icmand van
het bestuur.

DE KOMPETITIE GAAT STARTEN !!!

Het bestuur.

LENS
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C"o* rnn

Uitspraak van de lz maand: Litl tan de Club van Honderd is ongehoorde ijkdom !
Gegroet

Henk Hoppenbrouwers

0'10-3250789 voor goed beleggen

p.s.: Hans, heb jij nog sigaren ?

Senloren ZONDAG #

donderdag 3 scpt€mber l99E

20.30 uur LENS 4 - ?? (w)

LENS 4

GeFo€t

Henk Hoppenbrouwers

PROGRAMMA
veld wdnr,

vcld wdnr.

Het gaat gebeuren. Het seizoen 98199 Eaat van start. Met een hele frisse
Jonge' ploeg gaat rvij probeÍen dc kastanies uit het urur te sleDcn. Dat zal
niet gemakkelijk worden. Er zijn zelfs extra spelers aangelrokkei om op elke
positie een dutlbele bezetting tè hebben. Enoime concuirentie, je kon iet at
z,ien op de traini_ngen in d€ afgglopen weken. De prestaties zullén naar grote
hoogte gaan. Mooie wedstrijden 

- aÍlen er te zien zijn. Dus kom gérust
aanmoedigen. U mag met de spcleÍs praten.

zondag 6 september 1998

14.00 uur LYRA I
10.30 uur B.l.ZwaÍt 2
12.00 uur ZoetermcaÍ 4
10.30 uur RKSVM 5
13.15 uur LYRA 7

dinsdag 8 septcmber 1998

19.30 uur RKDEO I

zondag 13 scptember 1998

14.00 uur LENS I
10.30 uur LENS 2
14.00 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uul LENS 5

- LENS I- LENS 2- LENS 3. LENS 4
- LENS 5

schcidsr,

scheidsr.

R.J.Diamond
P.Labrujere
NN
NN
NN

scheidsr.

S.Ifrandi
A.Looye
D.M.Andrade
NN
NN

veld wdnr. scheidsr.

LENS I (!r)

- Quick Steps I. DHL 2
- Laakkwartier 4
- HMSH 5- Full Speed 6

De Lier
Wassenaar
?.aeÍcr:neÈr
Moníer

veld

VI
VI
v2
v2
V3

wdnr,

37999
29680
3t765
32953
36893

LTGGING TERREINEN:
LYRA : Veitingweg,
Bl.Zwart : Dr.Manweldkade,
ZoeteÍmecr : Scheglaan ll,
RKSVM :DuyvenvooÍdestraat,

tel:0174-5t3677
tel: 5l15787
tel: 079-3619218
.el:0174-245723

LENS 3

Quick Steps
LENS I
LENS 3
LENS I
LENS 2
DHL 4
SOA 4
LENS 5

- Westlaldia 9
. LENS 5
- Looduinen
- Westlandia 5
- Quick Steps
- Den Hoorn 2
- LENS 3
. LENS 4
- Dynamo'67 3

NB
3 -2
3 -7
1-7
0-4
NB
J.J
NB

4-5

Urrslecnu,
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Alsemene informatie

Training overige senioren elke donderdag aanvang 20.45 uur.

Contactpersonen W.J.M.Heijnen
wedstrijddag B. Vierling

tel. :
tel.:

sema:

(070)- 346 l0 88
06- 55 1351 60
06- 59 5889 54

Aftellen: LENS 3
LENS 4
LENS 5

A.Golali
H.Hoppenbrouwers
J.Muns

tel. : 06- 53 122214
tel. : (070)- 325 07 89
tel. : (070)- 397 54 59

Afl<euringsinformatie (niet bij wiendschappelijke wedstrijden):
INFOTHIJIS/teletokst pag. 603 of afteuringslijn KNVB disfict West 3: trl.: 0900 900 8000

advrÍtrndc

)

SUDMETIER ZONWERING
Thomsonlaan tS IIEN HAAG tel.:362 OZ 90

Senioren ZATERDAG,h"ff
PROGRAMMA

UITSLAGEN:
I

Duno I
DORR I

LENS I
LENS I

7 -l
7 -t

zaterdag 5 september 1998

14.00 uur LENS I - PZH I

zaaerdag 72 s€pt€mber 1998

14.00 uur WIK I - LENS I

Ligging terreinen:

WIK : Zuiderpark

Y2

veld

veld

wdnr.

14738

wdnr.

scheidsr,

F.A. Brant

scheidsr.

H.Imthorn

tel:3887428

Zaterdagselectie
N. Ameyi

V.Bnrijns

J.Diemel

A.v.Diel

P.I«ol

M..Spa

M.Bamboo

M.v.Croonenburg

M.Dogan

R.Ham

F.Larcel

B.Bruijn

E.Diemel

S.Draaisma

M.Keus

S.de Nennie

]]F, VNT ,GF,NDF I -FNSRF,VI M KOMT ÍIIT OP 'I7 SEPTRMRER I SgR Pzslna 1



VE RZAM ELT I I DEN W D STRIJD E N Thuis

uit
; I uur vooÍ aarvang

: 1Il2 uur voor aenvang

AFBELLEN
Trainer

b.&&

J'Ham

BU AFKEIIRING: VERZI\MELEN 13.00 UUR OP LENS,

tel.

tel.

tel.

2 (079) 3L6 49 94

: 06 - 511 96 881

: (070) 367 96 87

Senioren ZAAL,h,ï,

t

Datum

maaardag 7 sept

woensdaB 9 sept

maandag 14 sept

woeosdag 16 sept

woensdÀg 16 sept

maaandag 2l iept

maandag 21 scpt

maatrdlg 2I sept

PROGRAMMA

Teger|rtander

LENS I - RAS I

LENS 2 - Westlandia 8

SVII I - LENS I

LENS 3 - Wesdardia 6

LENS 2 - Cromvliet 3

Quintus 3 - LENS 2

LENS f - Cromvliet I

Hoogvlict 2- LENS 3

wdnr./veld/terrein/scheidrr.

(beker 46103/l l5) Oranjeplein
scheids: J.RAS

@eker 4637 41213) Oranjeplein
scheids: NN
(teker 46105/l l5) Oranjeplein
scheids: J.J.vd.Leek
(beker 46358/2 l2) Oranjeplein
schcids: NN
OekeÍ 46370/213) Oranjeplein
scheids: NN
@eker 463721213) Lipa
scheids: H.Boxhoom
(beker 46107/l l5) Oranjeplein
scheids: C,J.Ilartgring
beker 463601212) de Schilp
scheids: J.C.vd.Velden

riid

20.00 uur

22.00 uur

21.00 uuÍ

19.00 uur

20.00 uur

19.00 uur

19.00 uur

22.00 uuÍ

LIGGING SPORTEÀLLEN:
Oranjeplein : SlicheBtraat lI
Lipa : Paets van Troostwijkstràat 93a
dc Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk

Indeling competitie

2e klasse c

LENS T

OSC I
CDCPH I
Cha Cha I
Cromvliet I
RAVA I
Forum Sport I
Gymnova I
llalve Maar I
Snoekie I
wIKI
Baron de/Westrvood I

Be&-leilassen
LENS 2
Ilonselersdijk 3
RKDEO 3
SEP 2
Tutor 2
Exact 2
Dalco 2
lrVestlandia 5
Oliveo 2
Snoekic 3

Jai Swadesh 2
Bombers 3

Rcs. Íc ldasse C

LENS 3
Den HaaglTrimeur 2
Noordzee 2
RKDEO 4
Tutor 3
Honselersdiik 2
Westla-ndia 4
Buytenrode 2
DVO 2
Quintus 3
Snoekie 2
Bombers 4
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uAls 
het coht om soorco geet,,

voor uw incassavorderingen

G.Th. VAN DER VEI,DE
EIiRWAARDER srantooÀ

Nassaupl?in 2l
2585 EC !-Csavenhage

TclcfooD 070 - 3460707
ïctefax 070 - 3469755

-olnEcf tmrl
. COilPATERCEXTRAH

. FULF'LI'ENi

. FO|OKOPIE tEnUtCE

kopieën a,an* 6
ook io een enkele klour mogelijkl
('min. aantsl 1O0 6tuko, oxcl. btw)

Fotokopie ln kleur, dlgltale kwalttoltlt

AL zsJAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

KeÍketuinenweg 6 2544 CW Den Haag
Tel.: 070 359 07 07 Fax: 070 329 51 68

E-d.r§RI[

csnt'

GatsrgoA*sertdelfrB,V.
Kobaltstmdt 2§ p$*t W Dan Haag

lllht BEPEN nÉ i,lOOËLUl(ÍtElBOfi a4 UUR PER
DÀq TE TA'II(ETI UIA EEI' CRET'IÏCAAO€YETEEU

' 6lpar + aurIl I O,l2 xodvp per §tar
'd,e56í | A, t? BoÍtno pot litàí

Voor ,íÍormÉ§s,
WoÍletaatE: {rGAAÍ 0S Za

Pílatwetkerf: 070-321 
'7 

Í3

' APK 6n WN Ksuíslalor'
' ÈP,wtà(6È varl alà mgd<en
' funtlen- oo uitlaaÉawice
^ FlsÈt. on Epukwaík

{locilensdiikloàn' Lröyweg

J#
*F"

elke drg VER§ uit Limburg
Diere,§elaatr ll - Den Haae.. tel. 363?Ítl5

Lcywct 940-à - Dcn Hrug
Ícl. 32120Ít9
lirr 35l4Dtl6

lfundedèíde
tl6entje vËBH,tztNGEN

tarïofl ÀLE Et,l [rrEBÍtalto[Alt VERHUÍzff {6r}í

trfar
193§

i Í

..&it*o*otlt'*

nF Vnt aaFNT\F I ENQDË\/IIE IZ^I\íT ÍrIT í\D 'l? CED'TELÍEIïfD Iooa D-^i-^ <

I

I

I
I
I
I
!

i

l.

^',IiLli

t.I1rL

fit4EC 00n

t{l}ll00P. Ai SEDiUfSVES}N6|{.AS|
ruotÍ0ËltË§f,ocoaÍulÉfi EnoEB
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van he{ jeugdfront-
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofrlteider B jeugd:
Paul van den Steen, Chopinstraar 103, 255I SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider

Hoofdleidcr
Hoofdlcidcr

I K
Hoofdleider A-jeugd Hans van Riithoven

retefoon (07ó) 361 52 08

C-jeugd Diana van Rijthoven
telefoon (070) 361 52 08

D-jcugd Ruud van Hcm
telefoon (0?0)'367 98 58

E/F-jeugd Leo Straub
Monique Bouwmeester
lelefoon (070) 367 0t Zl

W E.D-S.T.R"IJ D*P.R,O-GR A-MIITA
( (tijtls) wijzigingcn voorbehouden)

B4

CI

elftal

AI
A2

BI
B2

B3

datum

05 sep

.. 12 sep
05 sép
12 sep
05 sep
12 sep
05 sep
12 scp
05 sep
07 sep
12 sep
05 sep
12 scp
05 sep
09 sep
12 sep
05 sep

aanvang

14.30
14.30
I1.00
14.30
12.45
I1.00
14.30
12.45
12.00
19.00
13.00
12.00
14.30
12.00
r9.00
1I.15

. 10.00
'11.00

12.30
11.00
13.00
I0.30
14.30
12.45
13.00
09.30

10.00
09.30
09.30
17.45
12.30
14.30
10.00
12.00
09.30
09.30
09.30
09.30
09.00
I l.l5
I0.00
13.00
09.00
I I.15
I1.15
09.30
14.30
13.00
14.00
0E.45
11.t5
12.00
10.00

ut
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uiI
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit --*
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis '

uit
uit
thuis
thuis
thuis
uit
uit
Èuir-.
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit

SpparkPolancn fivÍonstervl
V3
V3
Nijkerklaan
VI
't Kleine Loovl
Zuiderpark
Kastelendng/L'dam
v3
Vredenburchwes
v2
vl
Sp.park lVest Z'meer
v.TuyllspparUZ'meer
VI

v3
V3
Zuiderpark
v3
J.v. Be€ÍsíÍaat
v.TuyllspparUZ'meer
VI
BuurtwegnV'mar
v3
V3
V2

10.00 ' *-
11.30
10.1s
12.15
09.15 auto
t3.45
I1.30 auto
I l.15 auto
08.30
08.30 auto
08.30
0E.45
17.00
tl.l5 auto
13.45

08.30 auto
08.00 auto

__ .10.45. _. *_
09.00 auto
t2.30
08.00
10.45
10.45
09.00
I3.30 auto
12.30
13.00 auto
07.45 aulo
10.45
I1.00 auto
08.45 auto

" 
, '-Ë3,::f

12 sep
C4 05 sep

12 sep
C5 05sep

12 scD
D I 05 seir

12 sep
D2 05 sep

12 sep
D3 05 scp

09 scp
12 sep

D4. 05 sep
12 seDEI 05scb
12 sepE2 05 sep
12 sepE3 05 sep.'r 12 seD

E 4 05 selr. ,t2,,§eF,

E5 05 sep
12 sep

Fl 05 sep
12 sepF2 05 scp
12 sepF3 05 sep
12 sep

F4 05 sep
l2 seD

F 5 05 seir
12 sep

tegenstrander

RKSVMAI
BMTA1 .,
ZoctgÍIl;lef,Í A2
ODB AI
Quick Steps Bl
BMTBI
WCBI
Concordia Bl
Oranjcplein B I
SEV 83 @eker)
Cromvliet 82
Oranje Blauw Bl
Laakkwa rtier 84
Quick Boys Cl
DWO Cl (vr)
DSO CI
WIK CI
BMT C2 .

vcs c3
Quick Steps C2
RAS CI
I]DV CI
Delft C2 (vr)
Laakkrvartier C5
DSO DI
Quick D r
GraaÍWIIVAC Dl
ADO Dcn Haag D2
Quick Stcps D4
HMSH D2 (vr)
Rvc/Rijswijk D4
Quick D6
PEC Dcn Haap D2
Quick Steps Ei
RVC/Rij swijk El
Rvc/Rijswijk E2 -

RAS El
REMO EI
Rvc/Rijswijk E3
RAVA E2
RVgRij swijk'E6 " "-'
Duindorp SV E2
PEC Dcn Haae E2
Quick Steps Fl
BMT FI
Quick Steps F2
GDA F2
Duindorp SV F2
RAVA F2
Scheveningen F4
WIK F2
RKSVM F5
DHL F2

uiUthuis veld/terrein sam.k LENS

13.00 auto
13.30'
10.00
13.30
ll.15 auto
10.00
13.00 auto
I I.45
10.45 fiets
17.30 auto
t2.15
10.45 auto
13.45
I1.00
l7:30 auto
09.30 auto
09.00

'c2

Sppark
Y2

Pr.Ircne/Rwk

MelisStokelaanMoS) 09.00Nijkerklaan 11.00 auto
Y ? 09.00
v 2 o9.oo
Y 2 09.00
GnGrsteinryeg
Sppark Pr.Irene/Rwk
V2. -..*"-
Sppark Pr.Irene/Rwk
v2
Melis Stokelaan(VIOS)
vz
v2
v2
Madesteijn
v2
Hourwiik
Houtrustrveg
v2
SpparkPolanen [vÍonsteÍ
Brasserskade/Delft
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BIJZONDERHEDEN
- Vragen, opmerkingcn, albetlen voor wedstrijden l!! Bel don 's-avonds tussetr 18.00 en 19.00 uur rraar de hoofdleider.

- De volgcnde LENSrerue verschijnt op donderdag 17 sePtember'

- LEES de kopy van het bostuur op bladzijde I eens hcel goed door etr mtuurlijk ook de rest van deze LENSrerrue.

- Zors allemaal minimaal voor ie eieen LENSkousen en broekie.
Hoo-r je nietr van je leider/traiïer ieem dan ookje eigen LENSshiíje me.e. (Geldt zeker voor C3,C5,D3 cn D4).

- Nieuwe LENSkledirg kopcn bij FREE KICK SPORT in de Weimarstraat. Alleen zij verkopen het origirele LENStenue en

natuurlijk kÍijgen LENSleden kofl ing.

- Opstellingen LENS A1,A2,BI,B2,CI,C2,DI en D2 worden via de trainerc na de laatste training bekend Semaakt.

- De overige opstellingen staan hieÍonder vermeld. Dit zijn nog vooÍlopige opstellingen die in overleg met dc trainers, leider-s

en - ' hoofdÉiders nog kunnen veralderen. Stale er 
-niet bij óf-heble vragèn bel dan 's-avonds tussen 18.00 en 19.00

uur naar de hoofdleider.

AÍbellen voor de wedstrijden:

AÍbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ? 

,

zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en
19.fi) uur, bij de desbetrèffende hooftlleider. In uiterste nood op de dag van de

wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur
en doo;deweeks È 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
* 45 minuten yoor aanvang van de training, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14

bel in eerste instantie de hoofdleider op!!
bet (óILEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENS-afteuringslijn (070) 367 05 22

LENS 83:
A,Aydeed, P.v.Fessem, T.Kamouni, R.ten Kate, R.dc Klerck, S.Lingolo, M.Mertens,J.Muftnko, B.Pamuk, G.Requen4 O.Raeiese,

A.Sahin, H.Sahin, S.Sbaa cn S.Yilmaz. Leider:

LENS 84:
O.Aras, LCicek, O.Dunan, R.Gungor, D.Hoos, W.Jabbar, S.de Jong, H.Karakoc, R.Kipp, F.Kui.k (voorlopig afgebeld),
K.vereeckeq D.VeÍschuyl en M.v.d.Voort. L,eideÍs: J.Groos en E.Hoos

LENS C3:
H-Cicek, K.Faloun, C.Fenies, Imran Jahangir, Irfaan Jalmrgir (beide 5i9 afgebeld), K.KaIay, U.KaÍakoc, N.Norde, J.Poncin,
B.UnaI, A.Veercn, M.Vissers en M.Vrouwènvelder. Lciders: P.v'Fessem en G.ÉOorL

LENS C4:
K.Badal, RBakker, A.el Boustati, J

R.Spiessens, q.Sreas sn E.Yilmaz.
Burgmans, J.da Costa, M.Guenero, D.de Jong, M.Kuik, M.ter Linden, G.Rijkers,
Leider3 E.ter Linden

LENS C5:
B.el Aroussi, S.el Ayadi, P.BarÍos, S.Haddoeche, K.Izidognr, D.Jankie, J.Molier, J.OtterspooÍ, A.Pattan§ingh, M.Sarioglu,
F.Taslan en P.v.Wiigerden. Leidcrs: RMolier en P.v.l{ingerden.

LENS D3:
M.Abaroi. T.Awadi. M.Boustani, G.Chamman, C.Coskun, J.da Costa Gomez, R.Duynrlam, M.v.Eersel, N.Essiad, H.Ilabibi,
S.v.d.Krirft, A.Èlahladsingh, Z.Sabaouni, L.Straub en N.Verschuyl. Leider: L.Straub

ALLE SPELER§ VA}I D3 EN I}4 MOEÏDN EEN EIGEN LENSSHIRT HEBBEN !!

LENS D4:
M.Al ik. T.Ahmad, S.Ainoel, B.Batií4 J.Bouzhriba, W.BrittijrL D.v.Gils, A.Loilargosain, N.Oukbih, A.Rangog RRasa,
L.Sahin, S.Sahin en C.Spitsbaard. Leiders: I(v.Gils en Y.Sahin.

LENS El:
M.Abtlellatr, T.Fisher, R.v.Herp, N,MeUer, H.Rahiembaks, A.Thohamackun en F.Turkoglu. Leider: Tb.Hoefnagel

LENS E2:
V.AutaÍ, V.Dagli, D.Dokovic, Olkan Gogtas, T.Inan, LRasul, RRoclta, E.v.d.Spek en I.Yonyul. Leidcr: D.v.d,Steen.

LENS E3:
R.v.d.Berg, P.Dervkali, U.Kuzu, O.Lopes, RMoennasing, M'Pengcl, R.Sookhoo, J.Verschuyl en Q.de zwart.
kiders: P.Franco en ÀOosterreer.

. LENS E4:
i S.naran, F.Imouhay, Z.Ipeh Y.v.Ireuweq S.Moutahid R.Nandkoemarsing, M.OmÍi, F.Samsoedien en U.Yildiz.

Leidcrs: N.v.Leeuwcn eo E.Moutahid
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LENS E5:
S.Abkal, S. Amallam, A.el fukoubi, M.Duran, O.Gogtas, M.Oukhattou en V.Tarba Leider:

LENS E6:
C.Burkan, M.Cetincl, S.Kumar, M.Neto, S.Resodiwirjo, M.dos Santos Silva en R.Soor. Leider: F.Chandoe.

LENS FI:
M.Ahjar, B.tusla.o, M.v.d.Burg, H.Faik, S.Gungor, T.Jankie, P.Kapend en J.dos SanÍos Freitas.
Leiders: Rdos Santos Freitas en M,Faik

LENS ['2:
A.D_erna-, K,Gezgin, M.Karaboceh D.Kelekci, J.Khoulali, J.Neungi, R.Reddam en M.Yalmon. Lciders: LGezgin en
G.Karabocek

LENS F3:
Z.Akdogan, G.Chamman, V.v.Erp, M.Kaynalr,D.Mawete, K.Mawete, F.MusUpha, E.Nooitmeer en M.VrijenÏoek.
Lciders: M.Chamman en B.v,Eerp.

LENS tr'4:
S.Abdalla, M.A.I1|ar, B.Altay, K.Chtatou, K.Dayan, A.Gungor, K.Oran, A.Ozdilek en E.Sabah. Leider: M.Oran,

LENS F5:
R.Chow, K.Driessen, O.ErguI, R.Ghisaidoobe, H.Ipek, S.Ipek, S.Moerland, M.Oztas, M.Reddam en A.v.Riet. Leider: P.Chow.

DE KOMPETITIE GAAT STARTEN !!
(oUDERS/LETDERS OPGELET !!)

Zaterdag stan de kompetitie. Dit betekent weer strijden om de punten. Wij hopen en verwachtcn dat jullic dit op een faire cn
sportievc manier zullen doen. Aan de ouders vragcn wij om zièh niet mei de-begeleiding van het teàm tc bemoeien. LMt de
leideÍs rustig met de groep rverken. Is eÍ iets te besprckcn doe het dan na afloop mèt de lei-der ofanders mct de hoofdleider. Op-
e of aanmerkingen op de scheidsrechter zijn helemaal uit den boze. Het l'eld betreden door ouders is niet aan de orde. In de '
kleedlol<alen komen in principe ook geen ouders. NatuuÍlijk mogen er bij dc jongste jeugd best wat ouders helpen met het
qIllkledgn Ga per tocrbcurt helpen en voorkom dat a]le ouders en a.ndere familie in het lJeedlokaal aanwczig zijn. Veel plezier
tijdens hct seizoen en lal.en I}e ervoor zorgen dat we allemaal ste€ds kunnen zeggen:

HET S WEER FIJN TAA'GS DE LIJN il,

HET TRAININGSSCHEMA
Het voorlopige trainingsschema ziet er als volgt uit:

- maandag 16.45 - 18.00 uur LENS El en E2
16.45 - 18.00 uur LENS D3 en D4
18.00 - 19.15 uur LENS Al en 42
18.00 - 19.00 uur Ke€pers D-E- en F
19.00 - 20.00 uur Keepers A-B- en C
19.15 - 20.30 uur LENS BI en 82
17.00 - 18.15 uur LENS Dl en D2
18.15 - 19.30 uur LENS CI en C2
13.30 - 14.30 uur LENS FI ím F4
14.45 - 15.45 uur LENS E3 m E6
16.00 - 17.15 uur LENS EI en E2
16.45 - 18.00 uur LENS C3 ím C5
18.00 - 19.15 uur LENS Al en A2
18.00 - 19.15 uur LENS 83 cn 84
19.15 - 20.30 uur LENS Bl en 82
17.00 - 18. l5 uur LENS Dl en D2
18.15 - 19.30 uur LENS Cl en C2
17.00 - 18.15 uur facu.ltalief
18.15 - 19.30 uur facultaticf
18.15 - 19.30 uur LENS B4

lok 5
lokTen8
lok3en4
lok 6
lok 5
lokTenS
lok5cn6
lokTenS
lok 5,6 en 7
lok 2,3 en 4
lok 5
lok 6,7 en 8
lok3en4
loklen2
lokTenS
lok5en6
lokTen8
lok5en6
lokTen8
lok 4

- dinsdag

- woensdag

- donderdag

- vrijdag
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Wn»sTnrJDFoRMULIEREN
Ook dit seizoen moctcn eÍ zowel voor de bekerwedstrijden als voor dc kompetitiewedstrijden wedstrijdformulicren worden
ingeluld. We vcrzockcn de leiders om dit steeds heel zorivuldig te doen. Iedere fout kost ons lq4elijk.geld. Na alloop vancen
uiirvedstrijd altijd het kopy wedstrijdformulier afgevcn op LENS. Bij rode kaaíen mwel voor LENS als voor de tegenpaíiJ 0P

LENS evón een stralloróuuer invrillen (melden 6ij paul-v.d.Stcen).Nieuw dit seizoen is h€t dat ook vooÍ de kompetitiewedstri-
jden van de E- en F-jeugd weer wcdstrijdformulièren moeten worden ingewld. Via de hoofdleiders krijgen jullie zaterdag de

instÍuctie.

ZATERDAG KONTRIBUTIE BETALEN OP LENS !!!
Wij rocpen a.s. zaterdag uit tot de gÍote betaaldag van de kontribulie. Vanaf08.00 uur kan erop I lNS kontant-de gehele-ofcen
deil vai dc konuibutie-worden betÉld. De komfrtitie gaat dan beginnen en in principe moet ieierjeugdlid (oud.ers) dan_de. helft
van de kontributie hebben betaatd als hij dit niet auiomatisch doet. Niet vergctcn hoor cn even na LENS komen. U krijgt
natuurlijk een kwilantie van ons.

KLEDING RETOUR
Een aantal jeugdspelers van LENS moet nog kleding van LENS thuis hebben liggen. Wii missen namelijk nog:

- 2 Mazdashins van LENS 82
- 5 volledige sets OÍoekje,shiÍt,trainingspak en tas) van Cl
- I SpashiÍt van LENS C2 + alle voetbaltassen
- 2 tainhgspakken van LENS D2
- 3 voetbaltassen var LENS.D2
- 2 Trompshirts (wit met zwaíe opdruk TROMP)
- I TÍompshií Olauw met witte opdntÏ TROMP)
- 2 Unicornshirls (rood met witte opdruk UMCORI'I)

Daamaast missen we nog diverse inloopshirts van AI,BI,Cl,C2 cn Dl en divors ander materiaa.l (tniningspakken,tassen). Heb
je tluis icts wat van LENS is levcr het dan z.s.m. in bij iemand val de jeugdkommissie.

BlrssunELEED
Nog een paar pechvogels bij onze jeugd. Riclcy ten Berge, Arnold Oostewcer en Ferdi Kuik lopen alle drie met ecn arm in het
gipi en dàn màg je nièt voeiballen. Dàt is balen voorjullie !! Heel vecl sterkte en korn zoveel mogelijk naarje elftal kijken.

BEDANKEN AL! LID
Een aantal 0eugd)leden besluiten iD deze periode alsnog om te stoppen met voetballen. Teleugesteld, geen zin meer, werken etc.
zijn dan de redenen. Natuurlijk is het ieders recht om te íoppen met voetballeh. Opzeggen dient echter altijd schÍiftelijk te
gebeuren (briefie naar Paul v.d.Ste€n). NatuuÍlijk moet er ook e€n deel van de kontributie worden betaald. Een brie{e1van onze
kant geeft aan hoeveel. Ontvangen wij geen schriftelijke opzegging dan blijft de speler lid van LENS tot aan het eind van dit
seizoen cn moet ook de hele kontributie worden betaald.

HULP GEVRAAGD
Dc jcugdkornrnissie is dringend op zoek naar scheidsrechters voor diverse jeugdteams (A t/m F). Ouders,Senioren of A- en
B-junioren die interesse hebben kunnon zich melden bij Paul v.d.Steen (4400603) of bij Hans v.Rijthoven (3615208). Ook
kunnen rvij voor c€n kone cursus zoÍgen voor clubscheidsrechters. Interesse: bel dan want zonder scheidsrechteÍs geen voetbal
voor onze jeugd Il! DaaÍnaast zoeken wij hulp voor de wocnsdagmiddagklub. Twce ex(ra lrainers voor onze E- en F-jeugd zijn
beslist noodzakelijk. Ouders,senioren ofA- en B-junioren mogen zich melden. Dc uaining is op wo€nsdagmiddag van 13.30 ím
16.00 uur.

Denk aan de sluitingsdatum voor

uw

koPY

VOOR ZONDAG 13 september
17:00 UUR.

daarna alleen maar

wijzigingen.

Cromvliet Cl - LENS C3«z-rr

Vandaag de wedstrijd regen Cromvliet, dat was voor mij wel
spannend, veel jongens haddcn nog niet getraind. Maar dat was
bijna niet te zicn in ilc wedstrijd, want LENS gaf de thuisploeg gccn
kans, maar door concentÍatie gcbrek kwam Cromvliet toch voor.
Maar LENS bleef voetballen en koí vooÍ de rust kwam de
gelijkmaler.

Dc tweede hetft hetzelfde beetd een sterk aanvallend
LENS die kansen keeg, maar no8, niet benutten. Dan een goed
uitgespeelde aanval en LENS staat vooq dan gollï het s?el een tijd
op en neer en scoort de thuisploeg de gelijkmalter. Maar dan
sèoon LENS weer en rvint zo de eerstc wedstrijd van het seizoen,
het was een verdiendc ovenuinning.

Jongers blijf trainnen en we krijgen een leuk C3 team.
PeteÍ........---.
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Cl en C2 Nieuws
Mij is het nog seeds niet gclukt bU 2 wedstrijden tegelijk te zUn. DaaÍom zun onderstaande verslagies niet volledig. Op 22
augustus gekckcn bij C2 ttruis tegen RKSVM C2. Uitslag: l0{. Noq dan we€t je het wel. LENS had de tegenstander in
zun zak, tot groot plezier van de ouders langs de lijn. Op 26 augustus aansluiten in de file op weg naar Bleiswijk om Cl te
zien spelen tegen Soccer Boys Cl. Uitslag: 14. Deze tegenstander bood wat meer weeÍweÍ*, maar LENS bleek toch ook
hier een maatje te groot. Indn* maakte naar mijn smaak de laatst man van LENS. Dan Sy35 Cl tegen LENS C2 op 29
augustus. Uitslag 0-4. Techisch en taktisch ecn leuk potje. Van even buiten het strafschopgóied opent Guus met een
schroeiend schot de scoÍe, 0-1. John verhoogt de vrEugde, 0-2, een eigen doelpunt 0-3 en tenslotte bepaalt Ramazan de 04
eindstand. Jammer dat Ramon geblesseerd moest aÍhaken. Merlin vewing hem echter uitstekend. Overigcns, zonnig en
warm in Wassenaar en terug op LENS koel en bewolkt. AIs je in dat durp woont zit je ook alles mee. Tenslotte met C2 op
30 augusns naar het Quintus-toernooi. Al onze wedstrijden werden gevlagd door Menno. Bedarkt. Eerst tegetr Quinhs
gelijk gespeeld l-1. Doelpuntflaker aar onze kant: John. Vervolgens gewonnen van Schipluiden met 2-0. Gescoord werd
door Ibrahim en Tony. Daarna Westlandia opgeknapt met 2-0. Merlin zorgde voor de eerste cn gigant John met een poeier
voor de tweede treffeÍ. Ais Iaatste Veóurch. Deze hadden *e kunnen hebben, maaÍ e€n rare stuitbal gooide roet in het eten.
Een l-0 verlies en daaÍdoor LENS lwccdc op hct toemooi. Een prima resultaal Mijn complimeÍlter.

Guus Sr

Ziin de voetbalschoenen, shirt ect. te klein en ziet het er nog goed uit

zet het dan eventueel te koop of te ruil op het daarvoor bestemde

PRIKBORD in de hal.

Denkt u, hier hoef ik niets voor te hebben ook dan kunt u dit op het

PRIKBORD plaatsen.

Een ander kan er nog veel plezier van hebben.
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T€I'olrr & ClubEebope/
CEEN POSTADRES

SpoÍtcotnplcx'iEscamp l "
HeíEelolann 600
T.l. 070 - 366.13.14

Àl!em. secrellriant
acvcns postrdreg

P. F.Grcrrs
Rcgcntcsrelaaa 49
2562 CN DcE Harg
Tel. 070 - 363,5a.18

Conlrlhríe bctstlng

PoíbÀnk 37.67,11
RóobaDk 129,924,229

Samenqtellln! bt.tuur

RveÍgeertel. 070 - 366.13-44
F.CÍÈns Ll.070.363.54.18
P.v.d.SEen -" - rcl.070 - 4/t0.06.03
Z.Gongor rcl. 070 .390.03.33
F.l,ancel lc|.010.521,39,80
va4afurc

SEKO: ScnlorehaÍd. (eÍd!s / zsrt)

w.J.M.HcijncD !El. 070 - 346.10.88

Scnlollp zaterdí&

J.C.HaÍn tcl.010 - 361.96.t7

JUKO: Jeusdafdeltn!

P.J.M.v.d.sleeí ret. 070 - 440.06.03

de C'lrb van 100

H.HoppenbÍour!€ís GI.07 0-325.07.89

AKXO: AccommodEtlecoÍn/mríer.

Z.congor tcl. 070 - 390.03.33

Snonsot'2 ol€n

R.v,d,Hoek ret. 0182 - 52.13.53
H.Kooyenga tgl.070 - 397.72,94

Critdrr&*.-ErqlÈ§È§-ucktr

BARKO: Bnrlommissl.

Vacat!,e

E[(O: Ev€nem€rtancomrdssle

R.Bruijstcns t4l. 070 - 366.13.14

Tmlncr§:

tcl, 015 . 310.78.46

tel. 070 .355,45.70

lf1.079 - 316.49.94

sema 06 -

Colofon

Zoodag :
P.e.Oostcn
Zondtg :
D,Finkelnberg
Z.slEÍdaE i
Ade K.l

Rcdaldle

W.J.v.d.Get§t
59?,00.082
M,v.Ooí
H.v.d.Sman

OE LE'U§REV AE
Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

72e iaargang, nummer 05

0l oktober 199E

DE WATERSNOOD
Zoals afgesproken in de vorige LENSrewe
komen we nog ev6n terug op dC wateÍsnood in
en rond ons klubgebouw. Op maandag 14 sep-
tember was Escamp I omgetoverd in ecn waar
zwembad- Over de brug stond alleen maar water.

- . - - Ons. klubgebouw was. slechts-te bereiken door
een halve meter water, In ons klubgebouw íond
10 cm water en Ín Waterloo, de stencilkamer, de
bespr€€kruimte en de massagekamer stond zeker
% meter. Na ampel overleg op rnarndagavond
werd op dinsdagmorgen begonnen met het rcd-
den wat er te rcdden viel, het water rvegpompen
en het rcgelen van heel veel zaken. De hulp
kwam van vele kant, waawoor onze dalk, Er

opgericht
l8 december 1920

verwerkr. Dc kleedlokaren werden, gebruirrÍ ,,' #ïï.3i[,:tf"ffi"rt;ilË'-*ï:,i:''$ïïj"":àï
dinsdagavond om 22.00 uur ging de ploeg pas naar huis maar vijf pompen bleven de ïele rtaclit
99orwe_rken. Woensdagmorgen om 08.00 uur weer prEsent en ja hoor, bijna al het water was weg.
Nadweilerq kasten openen en natte spullen ëÍ uit, Heel veel aréhief was verloren gegaan. Gelukkig
was alle kleding rog droog. Kasten wegschuiven en op klossen zette[ om te dio-gen. De eersÈ
schadc werd goed zichtbaar en een container werd besGld. De bank in WateÍloo, e€n comDuteÍ,
twee printers, papier en omslagen va-n de LENSrcvues, houten kastjes, speakeÍs etc. konden ilireót
weg. Sommige zaken probeerden rve nog te Íedden wellicht r+el tegen beter wetcn in. 's-Avonds
werden de electrische installaties weer aangezet. AIs e€rste dc kachels en het licht, daarna de
telefoon. LENS rryas we€r bereikbaar maar er kon nog niet getraind worden. Voor LENS I en 2
werd iets bij de_scheidsrechtcrwelenigl4g geregeld. WaarvooÍ ouze dank en voorlopig niet mecr
scfrclden tegen de schei.d,srechters hoor. Ook op donderdag en wijdag werd er weer luid-gewerkt op
LENS. Toen qe op wijdagmorgen bij elkaar zaten e-n zagen dai zeilfs,de veldcn _weer bèspeelbaar
waren begon het- voetuallen 

- toèh we€I td kriebelën. Waai wè eeisi dachteir dat vöetballen
onmogelijk was op zaterdag en zondag besloten we nu om alles op alles te zetten om toch maaÍ te
kunnen voetballen. Er moeí nog veel gebeuren, m.n. opnrimwerh maaÍ het lukte lll Een
geweldige ins-paming..Op zaterdag speclden alle LENSteams eD tussendoor weÍd er nog behooÍlijk
schoongemaakt door diverse mensen. Het e€rste deel van de klus was geklaard. Nu volgt het tweeóe
deel: de opbouw. De schade is enorm dat werd snel duidelijk. De lranden itr Waterloo-beginncn al
kom te tiekken ook de tegelvloer in diverse delen van o'ns klubgebouw raalÍ los. Voilens een
eeÍste opname van een erkend taxateur bedraagr de schade bij ons ririnimaal FL. 40.000,-. Niet mis
ll Natuurluk g?àn we verhaal halen bU de gemeente en schieten wU het rampenfonds aan cn
wellicht de KNVB en de Sporuaad van Zwd Holland. Werk genoeg aan de winkel. Bij het
opbggyel van het geheel komen we straks ook zeker weer bij diverse leden terecht voor hulp. Via
de LENSrevuc houden wij iedereen op de hoogte. Langs dez€ weg wil het bestuuÍ nogmaals alle
medewerkers bedanken voor hun inzet tijdens deze dagen. Eet wa.q gfrÍveldig !!!!!

AUTO'S VAN HET KOMPLEX
Nog steeds zijn er leden

Van de Redaktie
r.,.r uw to'p'ij in voor :ZgtId8&I!0tLlZl0LUd

Rcdaaicbricvcnbus in hct clubgcbouw ofbii
W,J.v.d.Gc.s1, Wink.lst d.92,254X BS Den Haag

Email : posttrs@rcviàladcsign.dcmon.nl
F[x : 070 - 367.05.22 (\,!n maandag t/m wijdagl

SLTIITINGSTIJD \YUZIGINGEN KOPIJ:
Maandag 12 okt. 18:00 uur.

''ALLEEN WIJZIGINGEN !! !!''

van LENS die hun auto op ons komplex en zelfs op ons pad langs veld I of
voor het klubgebouw parkeren. Dit is veóoden en de poliÍe zal de
komende periode weer regelmatig bekeuringen uit gaan delen. Kinder-
achtig ??? Nee, hoor gewoon luihcid van de foutpaÍkeerdeN. Wij
verzoeken de me/.ewerkers die om 16.00 uuÍ weggaan om het hek naar

, ons komplex toe steeds op de haak te zetten en aan aI onze leden om hun
auto buiten ons kompex te paÍkeÍen. Dit geldt ook vooÍ de mcdewerkex
van LENS !!!

JAARVERSLÀGEN
We verzoeken de s€cretarissen van de divcrse kommissies om hun iaawer-
slag over het seizoen 19971998 uiterlijk I8 okobcr in te leveren b-ij de
algerneen secretaris van LENS: Fred Grens. De algemene jaarvergadring
zal dit jaar gehouden worden op:

- maandag 14 december 1998 -
Het bestuuÍ

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur
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ZONWERING

Thomsoulaan ES DEN HAAG tet.: 362 02 90

PROGRAMMA

zotrdag 04 oktober 1998 vcld wdnr.

veld wdnr.

38025
29704
48459
48154
41557

Kwintsheul

scheidsr,

G.J.v.Soest
H.Taal
Z.Pronk
NN
NN

scheidsr.

G.J.Ouwchand
H,F.ViS
NN
NN
NN

14.00 uur
14.00 uur
13.00 uur
12.00 uur
10.00 uur

Quintus I
VCS 3

CÍomvliet 4
Wippolder 3
SEP 9

. LENS I

. LENS 2
- LENS 3
- LENS 4
. LENS 5

zondag ll okrober 1998

14.00 uur LENS I
10.30 uur LENS 2
.14.00 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uur LENS 5

LIGGING TERREINEN:

Quintus
VCS
Cromvliet
Wippolder
SEP

. GSC-ESDO I
- LaaklavaíieÍ 2
-WIK3
- Celeritas 4
. VIOS 6

VI
VI
v2
YZ
v3

: Leeuwerik,
: DedemwaaÍlweg
: Brinckerinckstraal
: lportpafk Pauwmolen Rij ksstraatweg,
: Tanthof ZuidHenk vaa Riessenlaan

Delft
Delft

tel:0174-294208
tel: 3662390
tel: 3888352
rel:015-2567021
tcli 015-2613761

rJl
!!Urrslecnx,

SVHI - LENS T
Vredenburch 2 - LENS 2
HMSH 4 . LENS 3DTJNO2 -LENS4
Quintus 9 -LENS5
LENS I .RKSVM I
LENS 2 - Wesfandia JLENS3 -TIBS5
LENS4 .RAVA4
LENS5 - Velo t4

0
1

6

-I
J

0
I
I
l0

6-
l-
3-
t-
l0
l-
3-
3-
4-
0-

Algemene informatie
Training overige senioren elke donderdag aanvang 20,45 uur

Contaclpcrsonen W.J.M.Heiinen
wedstrijddag B. Vierling

tel. :

tel. :

sema:

(070)- 346 l0 88
06- 55 I35l 60
06- 65 0008 16

Albellen: LENS 3
LENS 4
LENS 5

A.Golali
H.Hoppenbrourvers
J,Muns

tel. : 06- 53 l?22 14
tel. : (070)- 325 0? 89
rel. : (070)- 397 s4 59

Alkeuringsinformatic (niet bij vricndschappelijke rvedstrijden):
INFOTHUIS/telcte kst pag. 603 of aÍkeuringslijn KNVB aiffict West 3: ret 0900 900 8000
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Blauw ZwartZ - LENS 2: 2{ / 6 september 1ee8

Na weken Íainen en een beperlit aantal oefenwedstrijden gaat LENS2 (?) beginnen met de competitie. Het samenstellen van
e€n reDresentatief team eesóhied moeiliik door blessures én vakanties. Met aanrrlling van de beste A-jcugdspelers en een

''oudiel' uit het vierde, beÉeven we ons nàar Vr'assenaar. De eeme helfl verloopt mocizaam, maar wij houden go€d stand. Een
moríent van pech in de vérdediging Ieven de tegenstander een doelpunt op en aan Saan wU toch met e€n minimale achterstand

rusten.
'DenveedehelftishetLENSwatdewedstrijdbepaaldenhetiseenkwestievantijdtotdegelijkmaker--......... Helaas deze

valt niet en zoals altijd één uitval van Blauí Zwàrt en dan is het 2-0. Al met al een bcst goede wedstrijd met perspectiefvoor
de toekomst, wanneer iedereen cr weer is.

De aanvoerder

CLUB VAN HONDERD2
REGENSPORT. Je hcbt zomerspoíen en winteÍsporten en nu in de moessonperiode moeten lvc toch is. wat leuks verzinnen

*ià ai" r"g*, want met het vàc6allen lukt dat'niet zo. Zelfs het concert v-an de_Rolling Stones_viel in.het water (kaaÍj.es

van fl 90.-). Ér moet dus wat verzonnen worden b.v.: regentonwedstrijden, regenplassen trappen (populair. bij.schooljeugd)'
iJie"huiteí Ó.Jol), regendanscn (F. AíaiÍe) en ga zo ri'aar door. Bij-de CluÈ vrin Honderd zijn we dnrlt bezig_orn in deze

iiEénrijà ,ei t 
"t 

b'estuír te overleggen wat eln,zi;volle besteding is ian h9t nog in te zamclcn Clubgeld. De trainingssf.ook

"à?ttardcn 
zodatje eÍ renminste no!-icts aari frc6t. waterloo drcoà legge,n. Er_ zijn vele dq4e_q waaraan gedacht wordt. wilt u

nict wachten opie uitkomst ?? U Ïflnt nu al fl 100,- overmaken naar het gironummeÍ 336711 van de penningmeester van

LenS o.v.v. Clib van Honderd. Je bluft teruninste droog voor dat geld.

Uilspraak van de % maanrl:'Na de regentijd komt de voetbaltijd !

Gegroet

Henk Hoppenbrourvers

07 0 -32501 89 regenmalcer

p.s.: Hans, heb jij ook een regenPijp ?

GROTE CLUBACTIE
Bestc sDelers. leiders, ouders en alle andere medewerkers en belalgíellenden.
Zàrii iítti" rieren is àe sÍote clubactie oD zateÍdag 12 septembeÍ van stan gcBaan. Alle spelers vanaf de

Cl rot'en mel de F2 hebÉen intekenlijsteir uitgereik gekregen van de elftalleiders. lk weet zeker dat deze

Ènp,èns .r roor rrllen zorgen dat hét voor [ENS wederom een succes wordt. _ Het zou echteÍ een nog
ËoïJr *.ces ziin als ookïe A en B clflallen meededen voor onze vereniging. Tot nu 1oc zijn er
ï"js"t"td tr""e Éao die zich inzcttcn, t.w. cen van de B en een val de A. Mjns inzicns is meedelen ook

mee-spelen, of niet soms ?

Zeker ge4ien de enorme schade door de oventroming is jullie inzet dubbel
behngrtilL

Rekenend op jullie actief meedoen en sportieve reacties op dezo oproep, wens ik jullie veel succes.

Groeten Henk Celderman

P.S.: graag de ingevulde lijsten, i.v.m. dc registratie zo sDel mogeluk inleveren. Nieuwe ldsten af te
halen in de admini stratiekameÍ.

Vredenburch 2 - LENS 2z rz t 20 september 1ee8

Ja, ja de eerste ovenvinning is een feit en hoe lt WedeÍom met veel geïmprovisecr en zcer goede hulp vanuit de A-jeugd staat

er we€r een elfta.l.
LENS bcsint secontrolecrd en het is de thuisploeg die het slel mag ma.ken. Beide panijen kijgcn kansen, maar scoren niet,

omdat er"eoeíwordt verdedisd. Na de thee, in een veel te lleine kleedkamcr, beginnen we aan de trveede helft.
Vrcdenbuích doct er een schépje bovenop cn kijgl kansen waar zij slecht mee omgaan en zodoende olk niet scoren. LENS
kriiÀ ook.kansies en profitéit optirnaí door-É scoren en neemt zo de leiding. Een zuiver buitenspel doelpunt van
VrÉïenburch OlÉnsÍ hun weer langi zii. Dan krijgl een A-junior, waarvan ik de naam nict wil noemen (talent is immeÍs zo

weÀselokt of gekoéht), het op zijnleuien en schièi val net oveÍ de middeÍ ijn op het doel en laat de keePer kansloos mel een

sri&ï in o" Ëuisine." Vredénbírch st un nog meer mensen ruur voren en de dnk wordt zeer groot op het LENS docl. Met
vereénde kracht woidt er verdedigd en wanneer de warrig leidende scheidsrechter affluit is de weugde zeer groot.

Een zrvaar bevochtetr oveÍrryinning maar zeer verdiend.

De aanvoerder
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Senioren ZATERDAG,-h,1,

zaterdag 03 oktobcr 1998
14,30 uur Posulia I

zaterdag 10 oktober 1998
14.00 uur HDV I

Ligging terreinen:
Posta.lia :Groenendaal,
IIDV : Zuiderpark,

PROGRAMMA

.LENS I

. LENS I

TIITSLAGEN:
LENS I - RAS I
Wanica Star I - LENS I

8-t
5 -2

veld

veld

wdnr.
t4825

wdnr.
t4770

scheidsÍ.

scheidsr.
A.Mulders

Wassenaar ael:3243424
tel:3887423

VE RZAM ELTIJDEN WEDSTRIJDEN Iïruis

uit
: 1 uur voor &a.nvatrg

: lll2 uur voor aa-nvang

Trainer

b'&c.

J.Ham
BU AFKEURING: VERZAMELEN 13.00 UUR OP LENS.

tel.

tel.

tel.

t (079) 316 49 94

:06 - 5U 96881

| (070) 367 96 87

Senioren ZAAL,h,ë,

Datum

maandag 05 oktobcr t998
19.00 uur LENS I

dinsdag 06 oktobcr 199E
22.00 uur Jai Swadesh 2

Yrijdag 09 oktober 1998
19.00 uur Snoekie 2

vrijdag 30 oktober 1998
19.00 uur LENS 3

20.00 uur LENS 2

maandag 19 oktobcr 1998

19.00 uur LENS I
21.00 uur Honselersdijk 3

voensdag 28 oktober 1998
19.00 uur LENS 2
20.00 uur LENS 3

vrijdag 30 oktober 1998
22.00 uur Snoekie I

PROGRAMMA

Tegcnstander

- Forum SpoÍ I

. LENS 2

- LENS 3

.wIK I

. LENS 2

- Dalco 2
- Westlandia 4

- LENS I

wdnr. veld/terrein schcidsr.

42150 Oranjeplein E.v.Maancn

42969 Zuidhaghe

- TutoÍ 3
- Tutor 2

43108
42976

42t26
42941

Oranjeplein
Oranjeplein

Oranjeplein
Oranjeplein

43 l0l Transvaal

RG.A.Vermeulen
i

J.W.v.Geen

NN
L.Mahdaoui

E.L.Oosteöeek
E.L.Oosteöeek

Oranjeplein
Sosef

J.W.Verhoef
G.F.vd.Berg

42952
43084

42134 Tranwaal E.v.Maanen

LIGGING SPORTHALLEN:
Oranjeplein : SlichcrsEaat II,
Zuidhaghe : Mclis Stokelaan 1201,
Transvaal : Majubastraat 41,
Sosef : StÍijphoÍst I, Honselendijk,

tel: 070-38009I I
rel: 070-3671508
tel:070-3893330
tel:0174-626272
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ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdteider B jeugd:
Paul van den Steen, Chopinstraat t03, 2551 SV Den Haag, tcl. (070) 440 06 03

van het jeugdfront

Hoofdleider

Hoofdleider

Hoofdleider

Hoofdleider

A-jeu8d Hans van Rijthoven
telefoon (070) 361 52 08

C-jeugd Diana van Rijthoven
telefoon (070) 361 52 0E

D-jeugd Ruud van Hem
tclefoon (0?0)'367 98 58

E/F-jeugd Leo Straub
Monique Bouwmeester
telefoon (070) 367 0t Zt

WED^§TÀ ITDPROGRAMMA
( {tijds} wijzigilgen voorbehouden)

uiíthuis veld/terrein

A2

BI

B2

B3

B4

cl
C2

c3

c4

C5

DI

elftal

AI
datum

03 okt
l0 olí
14 okt
03 okt
I0 okt
03 okt
l0 ol«
03 okt
l0 okt
03 oh
l0 okt
03 okt
l0 okr
03 ok
l0 okr
03 okt
l0 okt
03 okt
l0 okt
03 okt
l0 okt
03 ol«
I0 okt
03 okt
l0 okt
14 ohl
03 ok
l0 okt
03 okt
l0 ol«
03 okt
l0 okt
03 okt
l0 okt
14 okt
03 olt
l0 okt
14 okt
03 okt
l0 okt
03 okt
l0 okt
03 okt'
l0 ökt;'
03 okt
l0 okt
03 okt
l0 okt
03 okt
l0 okt

flanvang

14.30
I4.30
19.00
I4.00
12.00
t2.45
12.00
14.30
14.30
12.00
12.00
14.30
14.30
12.00
12.00
10.00
14.00
),2.45
09.30
14.30
09.00
09.00
10.00
t?.30
t0.00
15.30
09.30
l1.00
I0.45
08.45
1t.00
I 1.00
10.00
09.30
t5.30
09.30
13.00
r5.30
r l.l5
lL15
08.45
I1.00
09.00
09.45
13.00
10.45
I l.15
13.00
I0.00
13.00

tegenstander
sam.k LFNS

12.45 auto
13.30
r8.00
r3.l5
10.00 fiets
I l.l5 auto
I1.00
13.00 auto
13.30
t I.l5
Il.l5
13.45
13.45
I1.00
10.00 auto
09.00
12.45 auto
I1.30 auto
08.45
13.15 auto
07.45 auto
07.45 auto
08.45 auto
I1.00
09.00
14.30 auro
08.30
09.45 auto
09.30 auto
07.45 auto
09.45 auto
09.45 auto
09.00 aulo
09.00
14.30 auto
09.00
12.3 0
14.30 auro
10.45
10.45
07-45 auto
10.00 auto
08.00
0E.30 auto
12.30
09.30 auto
10.45
12.30
08.45 auto
12.30

RKDEO AI
Concordia Al
Feuenoord A3 (w)
RVC/Rijswijk A2
Vredenburch A2
GDA BI
TVV BI

Delfia Bl
Vitesse DeIft 82
WIK BI
Oranjeplein Bl
RVC/Rijswijk 84
Oranje Blauw Bl
ARC CI
Noordwijk Cl
vcs c2
Jai Hanuman Cl
LaakkwaÍtier C3
VCS C3
Cromvliet C2
RAS CI
DIJNO C3
HMSH CI
VCS DI
Delft Dl
4 tegen 4-toemooi
ODB DI
GDA D2
Scheveningen D2
Quick Steps D4
IIBS D5
Quick D6
Vredenburch El
Quick Steps El
4 tegen 4-toemooi
Quick Steps E2
LENS Fl (vr)
4 tegen 4'toemooi
DTJNO E3
REMO EI
Quick Steps E6
RAVA E2
VCS E4
Duindorp SV E2
W]K E2
DUNO E5
VCS FI
LENS E2 (vr)
HBS F2
LENS F3 (vr)

uit
thuis
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
ftuis
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis

Nootdorp
VI
v2
VI
Vredenburchwes
Madesteijn
VI
Mozartlaa Delft
v2
V3
v3
V3
v3
VI

oordwij
I

N k

D2

D3

D4

EI

Muurbloemwep
J.v. Beersstmat-
V3
Rederijkerstraat
Albardastraet
Mr.Nolenslaan
VÍederustlaan
Dedemsvaartweg
VI
(zie kopy)
V3
MadesteUn
HouEustweB
Nijkerklaan
Daal en Bergselaan
Savominlohmanlaan
Vredenburchweg
v2
(zie kopy)
v2
Y2
(zie kopy)
v2
v2
Nijkerklaan
Houhvijk
Dedernsvaaíwcg
SportlaanÀ,Íezenplein
Y2
MÍ.Nolenslaan
v2
v2
DaaI en Bergselaaa
v2

E2

E3

E4

E5

E6

FI
F2

Vervolg op de volgende pagina
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elke dag VER§ uil Limburg
Dierctscla.in lI - Den Haag

tcl..1637í145

l-cywcg 940-b - Dell Haag
lcl. i2l2l)tl9
iàt 15140116

/vtiull-Ï ll -\/i[-.r\Àll

?;

G.Th. VAN DER VETDE
CERECHTS'DEI'BWAARD ERSKANTOO R

"Als het ccht om sooÍon goot,

voor uw incassovorderingen

N:Lssaupleifl 2l
?585 EC t-Gravunhagc

Telefoan 070 - 34ó0707
Telefax 070 - 3469755

I'ÍïIO'íATI EI,I $TTER{A1IOXÀI.EVER}IUIISIGÉN

líanderYelde
t Veentje v E B H ír t zt N (i E N- Dtf,EC7 tfrArL

- COMPUÍERCENtRU|I

. FULFILI ENT

. FOTOKOPIE SERVICE

kopieën a,anar 6
ook in een enkel€ kleuÍ mogeliik!
('min. aantsl 100 Etuk6, sxcl. btwl

Fotokople in kleur, dtgltale kwaliteitll

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

KeÍl(etuinenweg 6 2544 CW Den Haag

Tel.: 0703590707 Fax: 07032951 68

sgEpp^!{

cent'

o§5
itoortensdiikloon Í leyweg

Én P

Gerege^AcrÉÈd6íË9,Y,

YYLI B§Er{ DE l.tOGELIrí$íEÍD Ofi a{ UUB FER
trÀO TE TÀNKGI{ VIA EEII CffEI}TTCÀBÍ'AYSÍEEIJi

'drtosr.l è0161 O, ,2 ,@targ Pet NPí
'dÍÈsÉi I O,1? t19it!k§ Pet ,ilèt

lbor írÍorma§o;
WarkplaÉts: llXf§?Í m 25

KobaËslraat 28 g§44 fii Pen Haàg

FlnatwerkerlJ: o7t).s21 17 13

'íPK 6Í, Wr1, ,(6uÍ$íaliíö
' RcpatdlÈÉ idrl allR 'rlÉfcan
' kndsft aít Ui AÈts9rsrca
' Flsàr- an spukwèík

l

"if-$too*tÍr

{

l(lilTOOP. Eri EE0IUFSVEENEi'AÍcEft

TUCIIÍGËllEEf, O C!H?UIÉIIïERVOEB

$SUAELOP§TAO SI COITTfi EB§

VERFAlíT(IIGEII VOOF OYEFUEE
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F3

F4

F5

P6

03 okt
l0 okt
03 okt ,

l0 okt
03 ol(t
I0 ok
03 okt
I0 okt

10.15
13.00
13.00
I t.l5
09.3 0
09.30
12.00
I 1.00

uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
uit

Die Haghe F2
LENS F2 (w)
ODB T2
Scheveningen F4
Vitesse Delft F4
RKSVM F5
GDA F7
Juventas F I

Ockenburgh
v2

Madesteijn
Lange Kleirveg/Rwk

09.00 auto
12.30
12.30
10.45
09.00" ' -'
09.00
10.45 auto
09.45 auto

v2y2
yz
v2

AÍbellen voor de wedstrijden:

Aíbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

zo snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.fi) en
19.00 uur, bij de destetreffende hoofdleidor. In uiterste nood op de dag van de
wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 l3 14 (zaterdags vanaf 08,00 uur
en doordeweeks * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 minuten voor aanvarg van de training, alJeen op LENS, tel. (OZO; IOO t: l+
bel in eerste instantie de hoofdleider op!!
bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENS-aÍkeuringslijn (070) 367 05 22

BIJZONDERHEDEN
- Vragen, opmerkingen, aÍbellen voor wedstrijden !l! Bel dan 's-avonds tuss€n 18.00 en 19.00 uur naar dc hoofdleider.

- De volgende LENSrewe verschijnt pas op donderdag 15 oktober.

- LEES de kopy van het bestuur op bladzijde I en 2 e€ns heel goèd door en natuurlijk ook de rest val deze LENSrerrue. -
- Opstellingen als vorige rvcek met uitzondering van: _ ."

ZATERDAG DE VOORINTEKENLIJSTEN IN VAN DE

GROTE KLUB AKTIE OP LENS !!!

LENS AI:
LENS A2:
LENS BI:
LENS 83:

LENS C3:
LENS C5:

zonder M.Essiad
zonder H.Sahin (aueen 3/10)
zonder N.Rampone (alleen 3/10)
A.Amarouali, A.Aydeed, P.v.Fessem, W.Jabbar, R.de Klerck

G.Re4uena, S.Sbaa, E.Yildirirn, T.Yildirim en S.Yilmaz.
Leider: T.de Klerck
zonder C.Fcnies, B.Unal en M.Vrouwenvelder
zondcr B.el Aroussi
met A.Dahul

, S.Lingolo, S.Nar, J.Mutunko, B.Pamuk, O-Raeise.

S.Akba.l, A.el Arkoubi. M.Cetinel, M.Duran, S.Felter, O.GogÍas, M.Oukhattou, G.Sulcis en V.Tarba. Leidster:
Y.Arabulan

S.Aloialiti, C.Burkaru Y.Irzi, S.Kumar, M.Neto, S.Resodiwirjo, M.dos Santos Silv4 G.Samburkan, R.Soor en
C.Ustum.

Leider: F.Chandoe.
M-Chaaibi, I.Elhaddouchi, D.Gezek, M.Cungor, I.Idris, B.Ozcan, M.Ozcan, M.Reddam, S.Sayeed en A.Tltakoer

Leider: ???'l

LENS E5:

LENS E6:

LENS F6:

DE GROTE KLUB AKTIE
E€n groot aantal jeugdleden heeft via de leider voorintekenJijstcn van de GROTE KLLJB AKTIE ontvangen. De be.doeling is het
dat jullie zoveel mogelijk loten via deze voorintekenlijsten verkopen bij famitie,vrienden,kennissen en/of buren. Op 'taterdag 5
oktober verwachten rvu echter alle voorinteken-lijsten weer terug op LENS. Wij gaan dan de lotcn vcrdelen diejulie dan weer een
week later van ons krijgen om nu echt te gaan vérkopen. Do loten die niet via de voorverkoop zijn verkocht geven wij weer mee aan
onzejeugdleden, Zo hopen wij alle 1000 loten te verkopen en netto zo'n Fl. 4000,- over te houden voor LENS. Natuurlijk kijgpn de
beste 4 verkopers ook ies var LENS.

LEVER OP 5 OKTOBER DE VOORINTEKENLIJSTEN IN OP LENS !

WISSELBEKER RKSVM
Op zondag 30 augustus won de LENSjeugd voor de tweede keer in successie de Sicm Barendse wisselbokaal bij RKSVM. Een
praclrtig resultaat. Oe beker werd direct na het to€rnooi nog op LENS ÍEergezel.In de weck er na bleek deze beker plotseling
verdwenen te zijn'l'l? Wij begrijpen hier niets var en verzoeken de grapjas die dit gedaan heeft de beker rveer terug te zetlen op
LENS. Ook wij moeten dèze beker immers voor het volgend toernooi weer afgeven bij RKSVM.
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HET TRAININGSSCHEMA
Het vooÍlopige trainingsschcma ziot eÍ als volgt uit:

AFBELLEN VERPLICHT
il

-maandag

-dinsdag

-woensdag

-donderdag

- vrijdag

16.45 - 18.00 uur LENS EI en E2
16.45 - 18.00 uur LENS D3 en D4
18.00 - 19.15 uur LENS Al en A2
IE.00 - 19.00 uur Keepers D-E- en F
ió.oo - zo.oo uur KeePers A-B- en C
19.15 - 20.30 uur LENS Bl en 82
17.00 - 18.15 uur LENS Dl en D2
18.15 - 19.30 uur LENS Cl en C2
13.30 - 14.30 uur LENS Fl t/m F4

t4.45 - 15.45 uur LENS E3 t/m E6
16.00 - 17.15 uur LENS El en E2
16.45 - 18.00 uur LENS C3 t/m C5
18.00 - 19.15 uur LENS AI en A2
18.00 - 19.15 uur LENS 83 en 84
19.15 - 20.30 uur LENS Bt en 82
l?.00 - t8.15 uur LENS Dl en D2
IE.15 - 19.30 uur LENS CI en C2
17.00 - 18.15 uu.r LENS Fl en F2

18.15 - 19.30 uur facultatief
18.15 - 19.30 uuÍ LENS 84

Kan ie nict voetbalten dan is llet verplicht om op

vriidàpavond tu§sen 18.00 en 19.00 uur al te

Èàiiài"uii de hoofdteider thuis. Dus niet pas om

il.'oï ,ír-àr óí LENS of bij de leider tenzij

ànàcrs is afeepràken) !!! ln uiteÍste nood nog op-

zaterdagmoigén op LENS. Wegblijven zonder ar

rc bellen vordl bestrafl met een schoÍslng van-r

*.a"iiiit. Nu à" t"eede keor voeren wij je af als

rid.

lok 5
lokTen8
lok3 en4
Iok 6
lok 5
lokTenS
lok5en6
lokTenS
lok 5,6 en 7
lok 2,3 en 4
lok 5
lok 6.7 cn 8
lok3en4
loklen2
lok?en8
lok5en6
lokTen8
lok5en6
lokTen8
lok 4

AFGEKEURD OF NIET ???

Somnige LENSleden moclen rYeer evcn wennen aan de regeltjes m.b.t. de vraag. afgekeurd .of.niet ?? De vraag of het voetballen

Í#r,ï',Sfrïi#J;J5Ï*5i;$it'6;ls,:{:nt'+,U'a'1,',g"à'Jïi Í:|;39ï1"':$:i;-'.1llï:'-ffi"i'9,1ry;'^ï3
komen. Beuen trceft geen zin. N" ö8:Ëï;;;;;Ëi;; ö&Ï;;f i. LÈr.ts;rk.rri,igsiijn teuen (3670522) en nórgens anders heen

Na 09.00 uuÍ verzaiíelen dan zijn er 3 mogelijkleden t.w:

Dc senoemde tiiden ziin de begintijden van de trainingen d w'z dat iederccn

danïmgckleed 
-op 

het veld moèt suan en zich dus niet nog moet gaan

omkleden.

. - de LENsafl(euringslijn tel: 070 - 3670522
- de KNVB a.flreuringslijn 0900 - 9008000
- vra dc TV op infothuis blz 603

Het is maaÍ datjutlie het rveer wetcn. Laten we echter hopen dat er vooÍlopig geen aÍkeuringen meer komen'

OP TIJD VERZÀMELEN !!
Veel ieusdleden 0ees ouders) nemcn het niet zo nauw met de verzameltiiden. Spelers komen vaak te laat oflnocten zelfs nog uit hun

d;"'J;ËftïËölrïJ" "óiïii-iËrËà;ffi;ËtÉ1{S 
Ës,Èo 

"n 
nËióna ós.oo uur yerzamelen. slechrs l0 speleÍs.van dc.27

ïiif,:Ëi'Ëlàï1,ïï;ri;.ï,-;;*ö8:;iËrï ÉiÀiïaJm.te ipelers aan vaak na walker te,ijn gebeld.Dit kan natuuÍlijk echt niet

wii verzoeken de ouders om war ariËriËi iË Jii, óoÏ àr ii rr.t're.ra*iien soms wat vroeg. Ée Íeiders kunnen wat ons betreft rveg

gaàn als er genoeg spelers zijn

BLESSURELEED.
Dc keepers hebben pech dit seizoen. Nu is het Bulent Una.l van C3 die met zijn arm in het gips loopt.Ballen vangen is.dan niet'

moseliik. Monir Essiad var LENs'Ài'ili.;;"Ë;à.rda[zijn ondeÈeen. voorlopig zit-ivonir in het gips en is voctballen er

ilfÉijïlËÍ.:t* maai to. wel ierlere week kijiken.Van haíe belerschap !!

BILJARTEN EN KEEPEN

.,#tïi'*ïiliJ,:i$ffitï,,tfï1fi",'iH,i"iffiaïf'9,fÏ.:tri%1i,ï§::"'ïi ËLiï:'*?Íï13,àïiiïï*it!'x#liilH;:i#ï#
NÀ"rta"o íotA"n hoór. Geïeliciteerd cn veel succes fucardo'

.., LEVER ZATERDAG DE VOORINTEKENLIJSTEN IN VAN DE

GROTE KLUB AKTIE OP LENS !!!

De jeugdkommissie
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DE HERFSTVAKANTIE
LENS is aLtief met zijn jeugd in de herfstvakantie. Op dinsdag 20 oktober spelen we van 11.00 Um 16.00 uuÍ intemationaal voelbal
op LENS met BI,BZ,B4,C\ CZ,C3,A,DI en D2. Engelse teams komen ons daa bezoeken op LENS. Op woensdag 2l oktober een
gave bingomiddag voor onzn E- en F-jeugd met hele leuke prijzen (zie kopy in deze LENSrevue). Weuicht op 21 oktober nog een
internationaal toemooi in Noordwljk voor meerdere B,C en D-teams van LENS. De ondcrhandelingen hierover lopen nog. Op
zaterdag 24 oktober een gave disco-avond voor alle A,B,C en D-klassers (zie kopy in deze LENSÍevue). Introducees zijn ook van
ha-rte welkom als het maar meisjes zijn. KaaÍen (FL.z,-) zíjn te koop op LENS. Koop ze snel want het is zo uitveÍkocht.

SPONSORING
LENS C4 loopt er weer keurig bii in nieuwe trainingspakken dankzij:

SCHOONMAAKBEDRIJ F S PORT

De vader van Randy Spiessens rvordt natuuÍlijk heel haÍelijk bedankt namens de spelers, de leider en de jeugdkommissie.
Zijn er meer geinteresseerden in sponsoring van eenjeugdteam van LENS neem dan kontakt op met iemand vafl dejeugdkommissie.
Na overleg met de jeugdkommissic kan dan het materiaal worden besteld bij FREE KICK SPORT aan de WeimaÍstÍaat.

ADO D-H C2 - LENS Cr , '

Deze coinpetitie hadden we nog geen overwinning behaa.ld, dat gaf ons wilskracht om ADO te verslaan. In de eerste heLft ging het
gelijk cip met kansen voor beide pardjen. We wisten dat we konden winnen, daarom zettc de tÍainer KÍaai dc tweede in de spits.
(eerste hen laatste man) Dat was een goede zet want hij scoorde 0-I en 0-2. Hier blccf hct bij. Een dikverdiende ovenvinning.

Volgendc weck wacht ons koploper ARC.

David (the King)

Guus Sr

C2 Nieuws
Op 2 september naar de "fusieclub" s.v. EÍasmus C2. Wccr dcclt LENS @n drcun uit door met 0-9 te winnen. Opvatlend en'
tekenend was dat een meisje de beste bij de tegenpartij was. Ze he€t nog Gracia ook. Bij LENS waÍen een paar verrassende
omzeningen die goed uitpakten. Merlin opent de score, 0-1. Ramazan is goed voor 0-2 en Guus verzorgt de 0-3 en 04. Ramazan
weer, 0-5. Een pingel van ldatthijs, 0{ dus. Ia hoor, Ramazan 0-7. Guus serve€rt het desseÍt 0-8 en 0-9. Op 5 september de eerste .
afgclasting, maar op 12 scptember toch de uitwedstÍijd voor de competitie tegen BMT C2. Wedstrijd begint te laat omdat BMT
geen juist shirt aan heefl. Na lang wachtcn een hesje gevonden met Chocomel erop. Chocomel, dat is wagen om problemen, LENS
al meteen veel steÍker, kansen volop, maar toch cen 04 ruststand. In de 2e helft hetzelfde liedje, maar geen doelpunlen. Dan rent
Guus langs de achterlijn, passeeí 3 man op rij en scooÍt 0-L Volgf cvon laler.een Bave vooÍzet van Ibrahim en Raiijel Íondt
schinercnd af, 0-2. Werd het toch nog gezellig.
Op 19 scptembcr komt Cromvliet op visite. LENS wccr oppermachtig. Aan een ha.lf veld hadden wc genoeg gehad. Toch was het
nog oven wachten, maar dan scoort Tony l{. ZowaaÍ cen uitbraak van Cromvliet en hun besl.e man scooÍt l-1. Al snel Tony uiteen
scrimmage 2-1. Rand stÍafschopgebied Guus 3-1. Overigens, de beste man van Cromvliet niet me€r teruggezien. Werd kundig
uitgeschikeld door Eddie. In de 2e helft zorgden Khalid (4-I) en Ramazan (5-l en 6-l) voor een aangenaam s[ot-
Op 26 seOtember naar Kranenburg Cl. Onwaarschijnlijk mooi weer en een geweldige pot vocÍba.l. Al snel Ramazan 0-I, Merlin
möoie boögbal 0-2. Ramazan op dè solotoer, omspeelt keeper 0-3. Guus, 0-4. In de 2e helft aI snel voorzet Merlin, Tony maalt aI.
0-5. Zowa-ar komt KÍanenburg ierug, l-5, 2-5, 3-5. Het zal toch niet gebeuren-......? Dal een paar ornzettingen val de trainers er
de power is terug. Merlin scoórt 3-6 en vervolgens, hebbende de dag van zijn leveq met links fraai 3-7. Tenslotte: ik zag de mooie
Meicedes van dÀ heer Tebbenhof. Zou Nj LENS CZ gezier, hebben ? Kar hij Bccrschot deÍinitief uit z'n agenda schrappen.

C3
OD 19 seotembcÍ uit tegen VIOS Cl. Onverwacht pÍachtig we€r, maar een onveneerbare nedeÍlaag met l5-3. Vervelend vooÍ de

io'nsens riaar zeker ookloor Pcter vaa Fessem, die kosten noch rnoeite spaa4 voor zijn team. De erlijkheid gebiedt te zcggen, dat
ïe legenstander een maatie te groot was, maar deze uitslag is te fors. Evenwel, geen paniek, we gaan spoedig de koppen bij elkaar
stekeï. Toch nog een pai waÈ'enfeiten van onze kant vermelderg want die waÍen er toch. John (Sjonnie) en Guus, Iater ingev_alleÍL

namen in een6richtigi samenwerking de tweede voor hun rekening. ,Een schot van. Guus wordt vérvolgelrs door de keeper gekeerd,

maar in de rebound Ín t Imraan praichtig de bal buiten bereik van de keeper richting doel. Helaas: op d€ lat. Kofi daaÍna dnkt
Guus onzc laatste tegentreÍfer af.

psl: Cees, mijn complimenten voorje zonen. Als assistent-scheidsrechter (zo heet dat tegenwooÍdiB) warcn ze zeer goed

bezie.
È§ii fijaens ae *edstrijd gaat de scheials plotseling gestrekt. Op mijn vraag of hij in z'n maag is geraalí, zegÍ hij: "nee, m'n

noten". Dat is keudg gezegd.

Guus Sr,
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EI -E2
Even een kenismaking met El en E2
Opstelling El

Alfi Niels
Fatih Mehmet

Damjan Rodney Rafael :

Tom

De ccrste competitiewedstrijd was uit bii Quick Steps. LENS was feller, won vccl duels en was veel aan de bal- Een leulce
rvedstrijd en eén 5 - 0 ovenvinning. Daama RVC thuis. Dat was even schrikken ! RVC was een zeer sterk team eD we waÍen
kansloos (O-7!)Toch hadden rve wèl rvat meer stÍijd kurnen leveren. De 3e wedstrijd was thuis tegcn BMT, een veÍeniging met
een steeds sterker wordendejeugd. Het werd de leukste wedstrijd want het girg gelijk op en beide rcms hadden kanse. Toch
rvel verrassend dat 't 04 bleéf.Vorige week tegen Duno thuis. Etn wij goedé weditrijd en een regelmatige 44 overwinning
(ruí 2{) met goede aanvallen. Nu allemaal nog wat nauwkeuriger en dan gaat 't zeker de goede kant op.

Opstelling 2

Olkan
Ilkay

Tolga

De eerste wedskijd ging helaas niet dooÍ maaÍ trgcn Ras EI thuis rvcÍd er een prirna wedstrijd gespeeld. De spelers leren snel,
rvanl na eeen paar matige oefenwedstrijden, werd er deze keer fel gespeeld, met Ieuke aanvallen en ook verdedigend deed
iedercenzijn werk. Rcsultaat 4-0 voor LENS. Tegcn Laakkwaíicr E2 (thuis) ging hct gclijk op. Het was een leuke wedstdjd om
te zien en ook het publiek genoot van de strijdlust, Lakwa was gelijkwaardig en de uitslag (2-2) was terccht, hoewel leider
Dennis Iiwer had gervonnèn. Vorige week èen lastige uitwed«rijd tegen ODB El. Het bègin was wat slapjes, vooral in de
verdediging en we stonden lange tijd achter. Toch kwam E2 knap terug cn werd lret tenslotte 5-5 . Jeroen. bedanh voor het
invallen als leider.

Theo

(geen vaste keeper, helaas)

Volkan

Viresh
knran

Erik

Hafrez

Voetbalverslag: RAVA F2 - LENS F3 tz-zl

!Vo, ."n enthousiasme straalt dit team al uit. 9 Spclenjes + aanhang op tijd en vol goede zin om er een leuk seizoen van te

maken. De le "echte'' match tegen RAVA begonnen we bijzonder sterk. Alle neuzen stonden richting RAVA-doel wat al gaurv
resulteerde in een 0-2 voorsprong. Koprol, buikschuiveÍ enz. enz. alles rvas aanwezig. Maar wat gcbeuÍde er de 2e helft ?!

\ . ,r*n een beeue te overmoedig en vergaten ook onze neus

te larcn zien bij onze eigen keeper. Zo Éon nqVa mooi terug komen op 2-2, en moest er nog hard gewerkt worden om deze
stand vast te houden. Toch kregen we nog genoeg Ieuke kaffjes die jammer genoeg niet benut werden, misschien als we de
volgende keer wat vaker proberen over te spelen dan verwacht ik nog prachli-ge doelpunten ]c zien. Deze voetbalmiddag werd
nog feestelijk afgesloten, in de kleedkamer werd luid gezongen voor de 3 jarigen: Gayand, DaIy en Farouk, laatstgenoemde
dcelde nog lekkere snoepjes en chips uit die heerlijk smaakte bij de limonade, de 2e wedsrrijd was uit bij GDA. De le helff
begon-nen rve sterk, verdedigend ging het een shrk beter, maar helaas kwamen 1ve toch achtcÍ. In de 2e helft werd er weer
vergeten te verdedigen zodat onze keeprer het in z'n uppie moest opremen tegen 4 roodhemden. Jongens dat kan na-tuurlijk nict,
we moeten ook Ieren om 2 mannetjes achterin te houden. Verder was het een leuke wedstrijd. GDA won de paíij met 7-5.

DISCO! DISCO! DISCO!
De evenementencommissic organiseert een spetterende Disco voor de jeugd. Vanaf de D ím A jeugd is iedereen vrn harte
welkom. Op 24 oklober is de zaal vanaf half acht open. Aarvarg acht uur. De toegang is 2 gulden. Kaarwerkoop bU RINA
achter de bar tot en met 23 oktober. Lekkere hapjes tegen een kleine prijs, Discolicht en een echte DJ vorzorgen de avond met
allerlei soorten muziek. Wij doen er alles aan om de avond zo gezellig mogetijk te maken. Neem vooral je eigen MEISJE mee,
Als jullie nog leu.ke ideeën hebben om de disco nog leuïer te maken laat het ons dan weten (bij Rina of Ellie van Fess€m of
Opa Onespoor.) Wij zoeken nog vier jongens die ons zouden willen helpen bij het aankleden \an de zaal. Vergeet deze datum
niet, noteer hct in je ageuda en houdt hem vrij voor de

DISCO! DISCO! DISCO! DISCO! DISCO! DICO! DISCO! DISCO! DISCO!

Let op!

Nieuws van het E.K.O.front
Let op! Let op!

Het heeft mtsschien even geduurd voordat wij weer eens iets van ons lieten horen. rnaar hier zijn wij dan }vccr. In de
herfstvakantie en rvel op 2l oktober geven rvij rveer een kinderbingo met veel leuke prijzcn. Wij doen zes rondes en de prijs van
e€n bingokaart is f 0,75. De zaal is open vanaf half twee. De bingo begint om lwcc uur tot vier uur. De bingo is toegankel.ijk
voor de F t/m C jeugd. Ook broertjes , zusjes, opa's , orna's en oudcrs zijn van haÍtc welkom. Voor de F en de E jeugd zal er die
middag geen training zijn.

Maar wel op de bingo komen hoor I
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Terrein & C'lubqcbouw
GESN POSTÀI'RES

Algep. secrehrlolt
teverL! po!tadr€!

P.F.C,Ítí§
Rc8entrss€laar 49
2562 CN Dai HaÀg
T.l. 070 - 363.5,í.lE

(-ontributl. teasling

Postbar* 33.67.11
Rabobenk 129.924,229

Samrmlelliqg bcstuur

SnKO: S€nlor€nÀfd. (Dnd.g / zd)

w.J.M.HciJ'ncn rct. 070 - 346,10.8t

Slnlolen z{íerdsr.

J.C,Ham tgl.070 - 367.96.87

JUKO: JeugdrÍdcling

P.J.M.Íd.Ste.n È1. 0?0 .440.06.03

de Cluh vrn 100

H.IIoppenbrouw.Ís lal.07 0-325.07,89

AKKO: Accommodrdècom/mal€r.

Z.Gitngor tel. 070 .390.03.33

SpoesoEak n

R.v,d.Hoek tcl.0t&2 - 52.13,53
H.Kooymga /.l.O70-397.72.94

Co6Ídlnrlor a.chísch€ zrk Í

BARKO: Barcommlssle

EKO: Evenem€ntencomhlsslc

R,BruÍíens tÉl. 070 - 366,13,14

Spoícomplcx lEscirnp l "
HcDgclolaaÍ, 600
Tel. 070 - 366.t3.14

Redolíle

WJ.v.d.C€esl sema 06 - 597.00,082
M.uOoí
H v.d,Smií

Colofon

trl. 015 - 310.78.46

tel, 070 . 355.45.70

'É1.079 
- 716.49.94

R-vaE.Í
F.Cnrs
P.v.d.Slcen
LCÍlngoÍ
F.Lancel
vacature

t l. o70 .366.13.44
tcl. 070 - 363.54.18
tel. 070 - 440,06.03
tel. 070 - 390.03.33
tè!. 010 - 521.39.80

Tmln€ls:

Zonrlag :
P.v.OosGn
Zonda6 ,

D. Finkehb.Íg
ZÀktd^g I

A"dè Kct

I

OE LENSPEVUE

we verzoeken de secretarissen van de di- 
De komende wcken is het programma voor LENS 1

verse kommissies om hun jaarveÍslas over
het seizoen lgyztlgg9 uiteiliik 18 o"któer l8 oktober 14.00 uuÍ Hoek vÍrn Holland - LENS I
in te leveren bij de algemeen iecretrris van 25 oktober 14.00 uur LENS I - Quick Steps t
LENS: Fred. G.rens. De algemene jaarver8a- 

We rekenen oo ve€l steun van onze trouwe suoDoÍ-
dering zal dit jaar gehouden worden op: Ëd;:-z;Ë;ïij "ëïË;iËt lï,i;i'íïËï'Ë,' - moandag 14 degember 1998 - we€j 

9u. 
geÍwets -getltig 1o1de3 tijiien_s en 

^na. 
dc

strijden van LENS 1. ToÍ zietrs op LENS !!

KONTRIBUTIE.ACHTERSTAND ? ? ? ?

GEZOCHT:
GRENSRECETER LENS 2

Wie wil er de rest lan dít seizoen de
gÍENrechter worden val LENS 2 ?? Deze
jonge spelersgroep onder leiding van trainer
Dick Finkelnberg en leider Cees Bogisch
kan eigenlijk niet zondcr een vaste gren-
srechteÍ. Aanmelden z.s.m. bij Paul v.d.
Steen (4400603). Voor de eerste beller
hebben wii natuuÍlijk een mooi training-
spak en een grensrechtervlag klaar liggen.
We zijn benieuwd.

JAARVERSLAGEN

Het bestuur

FL 10,- BOETE ??t?aaaa

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

72e jeargang, nummer 06

15 oktober 1998
opgerlcht

18 december 1920

LENS I IN DE KOMPETITIE
Een moeizame staÍt van dit seizoen. Het oefeopÍo-
gn nma was te zwaaÍ tegen allemaal topamateur-
teams. Dat is LENS niet meer ll
Toch was de instelling goed bij de meeste spelers
maaÍ het verschil in kwaliteit was echt niet aan te
lopen. Daar kwam bij dat meerdere spelers laat van
vakantie terugkwamen. LENS 2 kwam hierdoor
slechts enkele keren in aktie. De slaí van de
kompetitie was ook det best voor LENS I. Twee
ruime, kansloze nederlagen (Lyra uit 3 - 0 en SVï
uit 6 - 0) wcrden gevolgd door een aardige
wcdstdjd tegen RKSVM (l - 2 veÍlorEn). Daarna
toch echter weer een onvenyachte nederlaag bij
Quintus (3 - 0). IÍzet en discipline zal het devies
moeten zijn voor de rest van hct seizoen. Heel veel
succ€s l!

LENS 2 kende ook een moeizamo staí. Te
weinig spelers en veel beroep doen op de A-klasseïs
is tot nu toe het devies. Na een eerste nederlaag uit
bij Blauw Zwart (2 - 0) volgde twee hele knappe
overwirdngen: Vredenburch uit (l - 2) en West-
landia thuis (3 - 0). Helaas lvcrd daama ornodig
van VCS uit verloren (2 - l), maar tegen
Lsal*waíier werd het weer keudg l-1, LENS 2
moet zich in dcze klasse kunnen handhavcn, Wat
vaker trainen zal hierbij zeker helpen. Succesl

DE KOMENDE \ryEDSTRIJDEN

Van de Redaktie l

Lever uw kopij in vrór -lQ!$SglL.,Qf,t-flQfutrf
RcdacticbrievcDbus in hÉt clubgóouw of bij

W,J,v.d.G?€s! winkclíedo 91 2543 BS Dcn Haag

E-mail : poíbus@revidatadesigo.demonnl
Fax : 070 . 367.05.22 (v,r| maanda! t/m vrijdag)

SLUITINGSTUD WUZIGINGEN KOPU:
Maandag 26 okt. 18:00 uur.

''ALLEEN WIJZIGINGEN ! ! ! !''

Alle lcden (spclend of niet), vrienden,donateurs etc. die op I novemb€r
nog helemaal geen kontributie hebben betaald oveÍ dit seizo€n kijgen
een boete opgelegd van Fl. 10,-. De kotrtÍibutie moet bij vooruitbetaling
wordeo geregeld en medio september moest minimaal de helft binnen
zijn als er tenminste niet gebruikt wordt gemaakt van een periodieke
betaling. Nu is slechts 40 o/o van de totale kontributie binnen en dat is
veel te weinig.

.t

LENS

Mededelingen
Vanutt Het

Bestuur
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,'; 't' i' ÍVaïming-Up{: önzin óf zirivol ?

Wie zonder wanning-up aan ccn wedstrijd of training bcgint komt woeg of laat zichzell tegen ....
allÍd !

Een warming-up is goed voor iedcreen: niet alleen voor professionals dus, maar voor iedereen die zijn spoí sericus
ncefllt, op elk niveau.

Maak cr cen vaste gevoonle van: vóór elkc training en vóór elke wedstrijd: cn wil je het helemaal goed docn" doe dan ruí
dc training of wedstrijd hetzelfdc in omgekccrde volgorde: de 'cooling-dolvn' (sorry voor al dat Engels).

Hct rcsultaut van ccn gocdc warming-up zal je vcrbazcn:
- je lichaam is direct bctcr voorbercid op de wedstrijd of dc trainingl dat geeft je al een voorsprong op spoÍters die da( niet

docn:
-je bcwcgingen op her veld zijn gecontrolccrder en dus veiliger. voorjezelfén voorje tegensrandel
- dc kans op blessures (door ongecontrole€Íde bewcgingen) wordt kleiner;
- rrcr ccn goede rryarming-up raak je mindcr sncl vermoeid, én hou je de inspanning dus langer vol:
- een rvanuing-up is gocd voor je condilie en je concenlratie.

Waa doet een rvarming-up voor je lichaam?

- je hart gaat sncller kloppen door dc inspanning;
- je adenthaling wordt dieper:
- je han pornpt - via het blo€d - meer zuurstof naarje spieren; die worden daardoor soepelcr;
- je krii8l he1 rvarm en begint te t-ranspiÍeÍen: daardoor komtje licluarn sneller op de juiite tcmperatuur om te kurnen

prestereni
- jc pezcn cn gcwrichlcn kunncn hicrdoor meer verdragen;
- jc rvarme en voorgerektc spicrcn zorgen ervoor datje tot meer kraclrt en betere prcstaties in staat bcnt:
- rvanneer je lichaam 'op temperatuuÍ is' staje 'op scherp' en benje optiÍnaal geconc€ntreerd, waardoorje sneller cn

spilscr kunt reagercn.

Volgcndc keer mccr nuttigc adviez€n cn tips!

GeraÍd Tolido
Sponmasseur en -verzorger NGS

cn dat verlies jc

e$ilrnatffi#rïilf; f,ifl fr[iï*-ïli',,n*
Àlle rolluiken
AIIe zonneschermen
Alle binnenzonwering

t lSlo échte korting * Vakkundige montage.
t20lo &hle korting + Gmte kollektle.
: 157o échte korting * Alle soorten en maten te leveren.

* Gratis opmeten !!!

Deze aanbieding is geldig Um zaterdag 28-02-f99 !!!

Bezoek onze showroom aan de
Thomsonlaan 85
2565H7. Den Haag
Tel, 070-3620290 I Fax. 070-3620435

ooK
VOOR

KOZIJNEN
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Senioren ZON[) G Àr,ë,

KONTRIBUTIE-ACHTERSTAND ??? ?

FL 10,- BOETE !!!!
AIle leden (spelend of niet), wiendeÍL donateurs etc. die op I november nog
helemaal geen kontributie hebben betaald over dit seizoeíkriigen een bocte
opgelegd van Fl. 10,-. De kontributie moet bij vooruitbeióing worden
geregeld en medio scptcmber moest minimaal de helft binnen zijn als er
teÍuninste niet gebruilÍ wordt gemaakt van een pcriodieke betalirig. Nu is
slechts 40 o/o van de totale kontributie binnen en dàt is veel te weinig.

Het bestuuÍ

PROGRAMMA

veld wdnr. scheidsr.zondag 18 oktobcr 1998

14.00 uur H.v.Holland I
I1.30 uur Quintus 2
10.30 uur Erasmus 4
11.00 uur RVC/Rijsw.5
14.00 uur DHC 8

zondag 25 oktober 1998

14.00 uur LENS I
10.30 uur LENS 2
I1.30 uur BMT 2
10.00 uur RKDEO 6
10.30 uur REMO 7

H,v.Holland
Quintus
Erasmus
RVC/Rijsw.
DHC
BMT
RKDEO

H.J.A.v.Hoorn
B.Jansen
M.V.Abels
NN
NN

-LENS I
. LENS 2
- LENS 3
- LENS 4
. LENS 5

(c) = competitie (b) = beker

LIGGING TERREINEN:

- Quick Stcps I (c)
- Westlandia 2 (b)
- LENS 3 (b)
-LENS 4 O)
- LENS 5 (b)

VI
vl

Hoek van Holland
Kwinrheul
tel: 3213213
RijsrYijk
Delft

Nootdorp

Rijswijk

37999
tr0t2046
5t9t2495
6281289t
82817458

tel
tel

: 0174-383155
: 0174-294208

S.lfrandi
H.H.Holtkamp
NN
NN
NN

REMO

: I-emaircweg,
: Leeuwerik,
: Erasmusveg
: Schaapweg,
: BÍasserskade,
: Hengelolaan
: spoÍtpark "Centrum"
: spoftparkweg,
: spoÍpa* Juliana
: v.Vredenburchweg,

teli 3940917
tel:015-2120166
tel: 3662167

tel: 015-3109577

tet:3964141

I]rrslacrx,

Quinh$ I
VUJ J
Cromvliet 4
Wippolder 3
SEP 9
LENS I
LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5

. LENS I
- LENS 2
. LENS 3
. LENS 4
. LENS 5
- GSC-ESDO I
- Laakkwartier 2
.lvvlK3
- C€leritas 4
- vlos 6

3 -0
2-1
gest.
I -3
0-8
afg.
l-t
aÍg.
afg.
aÍ9.

Alsemene informatie

Training overige senioren elke donderd ag aanvutg20.45 uur.

ContacÍpersonen W.J.M.Heijnen
wedstrijddag B. Vierling

tel. :

tel. :

sen'Ia:
Mob.:

(070)- 346 r0 88
06- 55 r35l 60
06- 59 5889 54
06- 65 0008 ló

AÍbellen: LENS 3

LENS 4
LENS 5

A.Golali
H.Hoppenbrouwers
J.Muns

tel. : 06- 53 1222 L4
tel. : (070)- 3ZS 07 89
tel. : (070)- 397 54 59

Alkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden):
INFOTlruIS/teletelGt pag. 603 of alkeuringslijn KNVB disrrict West 3: tel-: 0900 900 8000
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etke dag VER§ uit Limburg
DicÍensclrafl ll -Den tlaÀg

tct..16378+5

,'il,À-\,1
,,vlit"lrl il ll -\

l-ca*cs 940-b - D€rl ]b48,' ïa. lztzr)ttY
liLr 15 14086

VAN DER VELDE

"Als hal tcht om sooÍco gellt'
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zxterdag 17 oktober 1998

14.30 uur PGS I - LENS I

Íoensdag 2l oktober 1998

t9.30 uur LENS I - KNM I (vÍ)

zrtesdrg 24 oktober 1998

14.30 uur LENS I -PZHI

Ilrtum

maandag 19 oktober 199t

19.00 uur LENS I
21.00 uur Honselersdijk 3

woensdag 2E oktober 199E

19.00 uur LENS 2
20.00 uur LENS 3

vrijdag 30 oktober 199E

22.00 uur Snoekie I
maandag 2 november 1998

19.00 uuÍ Cha Cba I

woensdag 4 november l99E
22.00 uur LENS 2

maatrdag 9 novemlrer 1998

22.00 uur LENS I

PROGRAMMA

Veld

PROGRAMMA

Tegenstander

-wIKl
. LENS 2

- Dalco 2
- Westlandia 4

- LENS I

UITSIÀGEN:
Postalia I - LENS
I{DV I . LENS

I
I

z-0
4-5

scheidsr.
L.C.A.Wijnards

P.Meijer

J.P.v.Oosten

ZLTE

Senio ren z

Ril)nroren

wdru.
14773

14738

42126
4294t

a AG

2

I
woensdag 28 oktober 1998

19.30 uuÍ LENS I - ArchipeU0rnas (zo) 2 (w)

Ligging terreinen:
PGS : Ockenburgh, Wijndaelerweg ', teli 3230512

,h,ë,
AAL

wdnr. veld/terrein scheidsr'

42952
43084

Oranjeplein
Sosef

Oranjeplein
Oranjeplein

Tranwaal

Lipa

de Schilp

Oranjeplein

J.W.VeÍhoef
G.F.vd.Berg

E.L.OosteÈeÉk
E.L.OosteÍbeek

E.v.Maanen

E.L.OosteÍbeek

J.C.v.d.Vclde

H.J.J.Gillet

- LENS 1

.SEP2

- GDCPH I

42t34

42161

42988

421'14

VE RZAMELTITD EN II.E DSTNTDEN Thuis

uir

: I uur voor a&trvatrg

: 11/2 uur voor aanvang

AFBELLEN
Traincr
b.g,c.

J.Eam

tel.

tcl.

tel.

: (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 881

: (070) 367 96 E7

BU AFKEURINGs VERZAMELEN 13,00 I,UR OP LENS.

irccnvc SPoRTEALLEN:
Oranieolein : SlicherslÍaat ll
franiv'aal : Majubastraat 4l
$;ï - : Striiprrorst I Honselersdijk'
Lioa : PaeG van TroostwijkstÍa4t.93a..
di sctrltp : SchaaPweg 2 ruJswJt(

tel:070-38009I1
tel:070-3893330
tel:0174426272
tel:070-3996869
tel: 070-3941507

Regionale bijeenkomst zaalvoetbal op

sDoíhal Zuidhaghe. Ondenvcrpen o.a, terugloop TaalvoetbàI, competitie-opzet' - -

"J,,i;fii;;;;: LÈNs uij'"o'i"nrÉ*.p. àöote*en aan wii Hcijien (tel: 3461088)

Algemene informatie zlalvoetba I

dondeÍdas 5 november 1998 in
wedstrijdiiuur. Wie wil deze bU

aanvoerders:
z".rr l: H.Kooijenga
zaalZ: A.Kuypers
?ÀÀ13'. D.Pool

tcli 391'1294
lel:3250471
leli 3010411

r -rÍ.rrrr\rÍrD r.rl\r1'TTTT rlD 
'O 
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JUKO van het jeugdfronÍ. r,,,,? ,\,

ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider B jeugd;

Paul van den Steen, ChopinstÍaat I03, 2551 SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider

Hoofdleider

A-jeugd Hans van Rijthoven
telefoon (070) 361 52 08

Cleugd Diana van Rijthoven
telefoon (06) 22 98 18 8z

Hoofdleider

Hoofdleider

D-jeugd Ruud van Herp
telefoon (070) 367 98 58

E/F-jeugd L€o Stràrb
Monique Bouwmeester

telefoon (070) 367 0l Zl

w E D S r.R IJ_D_P.R.O_G.R 4,M,. M,4*,u.riry ::rr
({tijds} wijzigingen voorbehouden)

elftal

AI

A.2

BI

B2

B3

B4

datum

l7 oLt
22 oL1
24 okt
24 okt
l7 okt
24 okt
24 okt
17 okt
20 okt
22 okt
24 okt
24 okt
l7 okl
20 okt
22 okt
24 okt
24 oka
l7 okt

aanvang

t2.30
t6.00
14.30
20.00
t4.00
12.45
20.00
12.00
I t.00
r3.00
12.00
20.00
t2.45
I5.00
r3.00
14.30
20.00
12.00
t9.15
13.00
20.00
12.00
13.00
14.30
20.00
12.00
I3.00
14.00
12.30
20.00
10.00
r 1.00
14.00
13.00
n. t5
20.00
14.30
13.00
14.00
09.3 0
20.00
10.30
r5.00
14.00
13,00
12.15
20.00
r2.00
t9.00
14.00
12.00
20.00

tesenslander uit/thuis

Die Haghe Al uit
Velo Al (vr) uit
HW Al (beker) uit
Disco-avond op LENS (ziè kopy) "'
Lyra A2 (vr) thuis
IIBS 42 (beker) uit
Disco-avond op LENS (zie kopy)
Velo Bl (vr) uil
Ramsey FC thuis
lnternationaal voetballoernooi (zie kopy)
l^akwa Bl @eker) thuis
Disco-avond op LENS (zie kopy)
WCBI uit
NonhÍield FC thuis
lnternationaal voetbaltoemooi (zie kopy)
GTMIVAC Bl @ekcr) thuis
Disco-avoud op LENS (zie kopy)
Oranjeplein Bl uit
SV Erasmus B2 (w)
ArclVOrnas Bl(bckcr)

uit

vcld/terrcin

Ockenburgh
NoordwegÀVateringen
Hoogenlouck-laan

sam.k LENS

I1.00 auto
15.00 Velo
13.00 auto

13.00
I1.00 fiets

10.30 aulo
10.00
I l.15 bus
I 1.00

I l.15 auto
14.15
I l.15 bus
13.30

10.30 fiets
18.00 fietsrl2rÍ5'/.1u

08.15 auro

r. I .ralt I trr-lJl, + -ir

VI
Daal en Bergselaan

Noordweg/Wateringen
v2

vt
't Kleine Loo
V3

v2

19 okt
24 okt
24 okt
17 okt
20 okt
24 okt
24 ok
17 okt
20 okt
2l okt
24 okt

s

Zuiderpark
Erasmuswes..v 

3-, ' ...-',-.t.r\i7,:t

CI

Disco-avond op LENS (zie kopy)
Oranje Blauw Bl uit
Turves Green FC thuis
RAS 82 (beker) thuis
Disco-avond op LENS (zie kopy)
Quick Boys Cl thuis .. . "
Turves Green FC thuis
Bingo op LENS (zie kopy)
Westlandia Cl (beker) uit
Disco-avond op LENS (zie kopy)
WIK CI thuis
Ramsey FC thuis
Bingo op LENS (zie kopy)
Internationaal voctbaltoernooi (zie kopy)
Quick Steps C2@eker) thui6'
Disco-avond op LENS (zie kopy)
VCS C3 uit
Tuwes green FC thuis
Bingo op LENS (zie kopy)
JAC Cl @eker) uÍt
Disco-avond op LENS (zie kopy)
t{DV Cl . - -- uit . .. ..
Berkhamstead FC tltuis
Bingo op LENS (zie kopy)
Intemationaal voctbaltoernooi (zie kopy)
Quick C6 @eker) uit 

-

Disco-avond op LENS (zie kopy)
HMSH Cl thuis
SV Erasmus C3 rlruis
Bingo op LENS (zie kopy)
Tonegido C4 (bekeÍ) thuis
Disco-avond op LENS (zie kopy)

Vredenburchweg/Rwk
VI
V3

10.30 auto
12.t5
13.45

.rt 1.00
12.00

Hogc BornenÀ{aaldwijk 11.00 auto

09.00
10.00

V3

Dedcmsvaartrveg
v2

Buunweg/W'naar

I I.15 bus
r0.30

13.30
12.15

Zuiderpark,',... ',, ,.r. rz ::09. l5.,auto 
'..rv I 14.15

Savominlohmanlaan
11.15 bus
11.00 auto

I l.l5
18.15

ll.t5

VERVOLG OP BLZ 6

.l
3

C2

C4

C5

24 okL
l? okt
20 okt
2l okt
22 ok1
24 okt
24 okt
17 okl
20 okt
2l okt
24 okt
24 okt
l7 ok1
20 okt
2l okt
ZZ okt
24 okt
24 okt
17 okt
19 oll
2l okt
24 okt
24 okt

t
l

3
3

Y2
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elftal

DI

D2

D3

D4

EI

E2

E3

E4

E5

E6

FI

F2

F3

F4

F5

F6

17 okt
20 okt
2jl okt
24 okt
24 oh
28 okt
17 okt
20 okt
2l okt
24 okl
24 ol«
17 okt
2l okt
24 okt
24 okt
17 okt
2l ol«
24 okr
24 ol«
17 ok
21 olí
24 okr
28 okt
l7 okt
2l okt
24 okt
28 okt
17 okr
2l okt
24 okt
l7 okt
2I okt
24 okt
17 okt
2I.okt
24 okt
17 okt
2l okt
24 ol«
l7 ol(t
2l ol(t
24 okt
17 okt
2l okl
24 okt
17 okt
2l okt
24 okt
17 okt
2l okt
24 okt
l7 okt
2l okt
24 ok
l7 okt
2l okt
24 okt

datum aanysng t€senstander uiíthuis veld/terrein

VI

ssm.k LEN§

'vTuyllsp.park/Z'meer
v3

I l.15 auto
10.00

13.00 DSO Dl uittL00 Ramsey FC thuis14.00 Bingo op LENS (zie kopy)10.00 CravW pt Oetèr) thuis20.00 Disco-avond oo LENS (zie koov)
Eye-ntueel halve finale 4 trfuen + (ziè kopy)"09.30 RKAW D2 (v- uir15.00 Berkhamstead FC thuis14.00 Bingo op LENS (zie kopy)09.30 ADó D:H Dl GteO ^ " 

thuis20.00 Disco-avond op LENS (zie kopy)09.30 Quick Steps D4 '" thuis
l1.g! Birlgoop LENS (zie kopy)13.00 WC D3 (bekcr) -' uir20.00 Disco-avond op LENS (zie kopy)14.30 Quick D6 '-' thuist4.00 Bingo op LENS (zie kopy)
lq.lq wn< Di @cker) uir. ._ - _.20.00 Disco-avohd op'LENS (zie kopy)11.00 RKAW EI (ö "' uir
!1.qq Bingoop LENS (zie kopy)10.00 RKAVV E2 (vr) uit
Eventueel lulve Íinale 4 tegen 4 (zie kopy)09.30 RvcÀjswijk É2 thuis14.00 Bingo op LENS (zie koov)10.00 RKAVV E3 (w) uir
EventueËl halve fina.le 4 tegen 4 (zie kopy)11.00 RKAWE3 (ó uit
U.gq Bin_so op LENS (zie kopy)10.00 DSO E3 Íruis
I l.l5 RAVA E2 thuis

Iftstelenriog/L'dam
v2

V3

v3

't Kleine Loo

V3

0E.15
14.15

09.00

08.45

08.45

I1,30 auto

t3.45

auto

au@rparE*..,,..,., .,.,,,Q?,Hr?gtp :i.. r
KaíelenÍing/L'dam 09.45 auto

Kastelenring/L'dam 08.45 auto

v2 09.00
tr. y li )

KastelenÍing['dam 08.45 auto

Kastelenring/L'dam 09.45 auro

09.30
10.45

2
2

14.00
09.00
13.00
14.00
09.00
14.45
r4.00
I1.00
I I.l5
I4.00
10.3 0
13.00
14.00
I1.00
09.30
14.00
09.00
I1.00
14.00
09.00
I 1.00
14.00
10.00
14.45
14.00
10.00

thuis
thuis

thuis
thuis

uit
fti-'.

uit
thuis

uit
thuis

thuis
uit

rhuis
uit

thuis
thuis

thuis

Bingo op LENS (zie kopy)
LENS E5 (w)
Duindorp SV E2
Bingo op LENS (zie kopy)
LENS E4 (w)
DTJNO E5
Birgo op LENS (zie kopy)
RKAW E9 (vr)
Quick Steps Fl
Bingo op LENS (zie kopy)
DHC Fl (w)
Quick Steps F2
Bingo op LENS (zie kopy)
RKAW F2 (vr)
Duindorp SV F2
Bingo op LENS (zie kopy)
LENS F4 (vr)
Velo F4 (vr)
Bingo op LENS (zic kopy)
LENS F3 (w)
RKSVIVÍ F5
Bingo op LENS (zic kopy)
LENS F6 (vr)
Juventas Fl
Bingo op LENS (zic kopy)
LENS F5 (vr)

2
2

v2
v2

08.30
t2.30

08.30
14.15

Kastelenring/L'dam 09.45 auto
v 2 10.45

. _r.-.rr, r.r\I ,_lsri/r. tt/ 1,,r,, :!t I

Brasserskade/Del-ft 09.15auto
v z 12.30

Kastelenring/L'dam 09.45 auto
v 2 09.00

Y z '"' "'o8.3oF 4 '
Noordvíeg/Wateringen 09.45auto

Y 2 08.30
Sp.park Polanen/ïvÍonster 10.45 auto

09.30
'14.15

09.30

2
2

vz

AÍbellen voor de wedstrijden: zo snel mogelijk en uiterlïk de a
19.(X) uur, bij de desbetreffende
wedstrijd via de LENS telefoon

vond voor de wedstrijd tussen tE.00 en
hoofdleider In uiterste nood.

t+(iàtèitàg§
gp ds dac
ianïf 08

van de
(070) J66 I3 00 uur

en doordeweeks + 30 minuten en hiet eerder voor verzameltij d)
(07Albellen training

Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

+ 45 minuten voor aanvang van de training,
in eerste instantie de hoofdleider op!! -
(ALLEEN OP ZAïERDAG) na 08.15 u

alleen op LENs teI 0) J66 I3 I4
bel
bel ur de LENS I (070) J67 5-afl<eu nngs Un U 22
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:J:.ff i1;rrpï§,ïs3ffJfl,jj",ïïï..rJ$,"1i]Jïr'o'intffi ,''-"uon*
- ópttèifing.n als vorige week rnel uitzondering van:

tussen 18.00 en 19.00 uur naar de hoofdleider

Í

o LENS A2:
o LENS Bl :

o LENS 83 :

o LENS C3 :

o LENS C5:

tonder K. Abaaziz en R.v,Beurden (alleen l7l10)
iónàcr v.v.d.Geest (alleen l7l10 lÍít 22ll0)
zonder B.Pamuk (alleen 1?/10)
met C.Seviloshlu en A Chtatou
met A.Hóoft én T.Zuidema

)_

I

het weer weten. Laten we echter hopen dat er vooÍloPig geen aíkeuringen meer komen
Het is maar dat jullie

ÀrcnxnuRD oF NIET ,1'

- de LENsalkeurinssliin tel: 070 - 36'10522

- dc KNVB aít<euri-ngílijn 0900 - 9008000
- via de TV op infothuis btz 603

. Op de onderstaande data vervallen de tÍainingen voor:

màandas 19 oktober voor Bl en 82
dinsdae 2-0 oklober voor Cl.Cz,D I en D2
;;"-;í^;ii ókiober voor Bl,É2,c3'c4 etr c5 en E3 um F6

donderdà! 22 oktober voor C2

AKTTVITEITEN
HERFSTVAKANTIE

Zoals rve in de voriec LENSrewe al schreven wordt er heel

;cJ il'À ,ct on-r. ieugdteams in de herfswakantie' We

,il"éíra veel voettiallën op dinsdag 20 oktober - en

Íonderdas 22 oktobcr (zie kopy rvedstnjdprogramma en kopy

hË;íàtï. Daarnaast op rvoénsdagrniddag 2l oKober cen

binoo oo iENS voor C[ L/m F6 (zie kopy hieÍonder) en-op

zat;rdaÈ 24 oktober een eclttc disco op LENS voor Al Um D4

(zie kopy hieronder).

.GEEN TRAINING OP !!

EXTRA VOETBAL TIJDENS DE
HERFSTVAKANTIE

oo dinsdac 20 oktober rnaar liefst 9 internationale wed-

iliii.iiïo"LÈlts. we beginnen orn 11.00 uur en spelen ool
i"ËË" ,t'.tiïiÀ 3 lvedsÏrijden om 13 00 en 15'00 uur (zie

,à3r- À."r informatic bii het wedslÍijdprogramma)'we
rekcnen er oo dat iedcreen er is en natuurluk z'Jn supponeÍs

"", i"rn" *Ëu,"i". LENS is open. op donderdag 22 oktoter
nodigen de Engelse teams ons uit om in lrun toemoot te

Ë;;;d"1.; iï Noordwijkerhout. Zij boden zelfs aan om

ons in bussen op te komen halen. Dat doen wij graag en we

;;;;.1,i;; dlé spelers en begeleiders om I l' 15 uur op

iËli§. 
'Và.iiitppoíeÍs is in ïe bus helaas gcen plaals'

Íïiritril'ilr."n ió,í.i.én achter dc bus aanrijden 9'ï1T kt
18.00 uír is icdereen weer terug op LENS VceI Plezler !!

D.s. Hclaas saat het toemooi op 22 oktober voor C3, Dl en

öï i'1-.i ao8i-*"gens gebrek 
'aan belanstelling bij andere

verenigingen.

DISCO OP LENS

OD zatcrdas 24 ol«ober een disco op LENS voor alle spelers

vdn et t/niD+. Hct klubgebouw gaal om 19 30 uur open en

nàst de soelers van Al -tlm D4 zijn slechts vriendrnneles
welkom als' introdtrccc. Jongens die niet op LENS zitlen zullen

niet rvorden toeselaten. De toegangsprijs is vaslSesteld 0p ll z'-
àeioersoon en d'e kaartjes zijn nu àlle koop bij Rina Brulslens'
be verkooo stoot op 23 okober dus op de avond zell zt![-eÍ
secn kaariies tè kóop. Op de avond zelf worden er slccllts
;l:;i ;lidiiï drznkeri veÀocht aan A-klassers. De overige

àn*èiiecn drinken limonade. Lekkere hapjcs zijn tegen

eerinee 
-Driis te koop en discolichten en gave muziek zun

íàniv"ezie'. óe uak aan iullie orn er een te gekke avond van te

maken. Slaagt het en geilraagt iedereen zich zoals het hooí dan

kunnen rve dit vaker doen oP LENS.

BINGO OP LENS

On woensdaemiddae 2I okÍober organiseert de cveflementen-

kdmmissie vin LEIIS een leuke Singo op LENS voor alle
melers van LENS Cl l,/m F6. NatuuÍlijk zijn ook broertJes.

zirsies. ona's.oma's en ouders van hane welkom, Hel klubge-

Ooí* iaàt dàze middag orn 13.30 uur open. Dc bingo begint
om 14:00 uur. Neeln een potlood of pen mee en mininlaal.tt'
4,50 want we spelen 6 ronàes. leder kàaíje kost Fl. 0'75. Wil je
nàe ies pcbruii(en in ons klubeebouw dan hebje dus me€r geld

nnÍin Eï ziin leuke oriizcn tà winnen cn om 16.00 uuÍ is het

J"itïoèn. óo deze 
'miiaag is cr geen training voor LENS

Cí.Cl en C5 en E3 l,/rn F6 (El en E2 trainen na dc bingo)
Naiuu,tiit wordl er niet eeràkt in ons klubgebouw cn ook

ictrè*eí wij geen alcohóische dranken op dit kinderfeest.

Veel plezier !!

VIER TEGEN VIER

Oo wocnsdagmiddag 28 oktober worden de halve finales

n-Jmeeid van"het 4 Ïeeen 4 toemooi' Er wordt gespeeld bij
frxhW ofDen Hoonr]De poulewinnaars van deze toemooien
olaatsen zich voor de districtsfinale op uoensdagmiddag ll
hovember op het SPU|plein. Mecr in-tonnatie binnenkon via de

i"iaèri, tlod*.rJ. wijàn wij iedereen er op dat de-spcleÍs zef
veel moelei'reeelen iiidens àeze rvedstnjdjès. Speel sportief en

wees eerliik !! komen dc spclers er onderling niet uil dan staal

er bii icder veld een bcgëleider die in kan grijpen. Ouders

bemo'eien zich er dus nooit mee !!lTRAININGSSCIIEMA BLZ 8 >>>>>>>>>>

Í FarnD í--\n rD r,'nÀr1. r Tlr. rrir ro nI<TORF.R lg98 , Paeina 7

vraag afgekeurd
zeker ook niet bij

betekent

LENSafleurings

of het voetballenof niet ?? De vraagm.b.t. de
thuls. Zelfs oPde hoofdleiderS maar

08.15 uur verzamelen!! Voor
Iijn bellen (3670522) etbetekent de15 uur verzamelen

er 3 mogelijkheden t.w:



HET TRAININGSSCHEMA

ï;:iïH^ffiï'à"Jïl IËïlfl&HI*iàïfli.,i3;i"ï*fj,f"ilï**ï"3',#i#, "ï'ïï,ffËf#"*id,'i.,rk'il:ï1,1,fl
LENS Fl en F2 traint altijd A op ***ïïölàög #;;fo"k op *iiaagiuona van ti.oo?ríts.t5 uur' Het komplete schema

zict er nu als volgt uit:

maandag

- dinsdag

- rvoensdag

- donderdag

- wijdag

16.45 - 18.00
16.45 - 18.00
18.00 - 19.15
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
19.15 - 20.30
17.00 - lE.l5
18.15 - 19.30
13.30 - 14.30
14.4s - 15.45
16.00 - 17.15
16.45 - 18.00
18.00 - 19.15
18.00 - I9.15
19.15 - 20.30
17.00 - 18.15
18.15 - 19.30
17.00 - 18.15
lE.15 - 19.30
18.l5 - 19.30

LEN§ El en E2
LENS D3 en D4
LENS A1 en A2
Kcepers D-E- en F
Keepers A-B- en C
LENS Bl en B2
LENS Dl en D2
LENS Cl en C2
LENS Fl t/m F4
LENS E3 t/m E6
LENS El en E2
LENS C4 en C5
LENS Al en A2
LENS 83 en B4
LENS Bl en B2
LENS Dl en D2
LENS Cl en C2
LENS Fl en F2
LENS C3
LENS 84

uur
uur
uuÍ
uur
utu
uur
utu
uur
ullÍ
uur
uur
uuÍ
urÍ
uur
uur
uuÍ
uur
ulrf
uur
uur

en8
en4

on8
eo6
enE

5en6
7en8
3en4
letr2
7en8
5en6
7en8
5en6
1
8

lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok
lok

5
7
3
6
5
7
5

5,6 en 7
2,3 et 4

De genoemde tijden zijn de begiutijden van de training:n d.w.z. dat iedeÍeen dan-omgekl-eed op het veld moet slaan e0 zich dus 
-

"ÈfËffiiËó'";ià.à.;."Kr,íËïlii-i.i,6"r"a* 
n*;."eyen aràiieNs (3È'613I4)' h n*tt#ll,a3Ë;1ï$?',tË"ï1

i#,i,.tt"1ilïFgiii'll--Í: ui'*ít"*S*x ji*.'H.'J Ëjj#i'#,9'is",tïÍïl#'iàï,ï*"*a,schoenen en i
sportschoenen mee erinu zeker ook een trainingspak'

De jeugrlkommissie

KONTRIBUTIE-ACHTERSTAND ????

FL 10,- BOETE !!!!
Alle leden (soelend ofniet). wienden,donateurs etc. die op I november nog helemaal geen kontributie hebben betaald over dit seizoen

i"rlÈ;ï;ïffiffipËËïiöË. iö::. ö-"ffr,ii;iritm6eitij voorutrt-etírin! i"óàeïgg'eg91den medio seDtembermoe§ minimaal

de herff binnen zijn ars er t.n*niiË ;í.i;;Ë,ifr ilrdï;;;,aah ;;;'?;;odi;Ë"'b"Ëli"B. t-lu is stectrts 40 0/o van de toule

konuibutie binnen en dat is veel t€ weinig.

Het bestuuÍ

GROTE KLUB AKTIE
Maar liefst 1050 lotcn uerden er in rle
voorverkoop verkocht door slechts 45 jcug-
dleden. EeÀ seweldise orestatie. . Met dank
aan alle ver[opers. 

-wè hopcn uiteÍlijk 24
ohober al het Àeld retour te hebben. Doeje
best. De uekkilng van daze aktie is op i2
november. De beste verkopers van LENS
worden tijdens de disco in het zonnetje
gez.el.

Dit zijn:

127 loten
I25 loter
125 loten
82 loten
66 loten
58 loten
46 loten
34 loten
28 lotetr
27 loten

I Merlin Gelderman
2 Mchael v.d.VooÍt

Nic§ Veraar
4 Johnny Bruystens
5 Mark Driessen
6 Jeftey Ottespoor
7 Rodney v.Herp
8 Kwin Vereecken
9 Martin Vissers
l0 Samir el Ayadi

B1 Klussenteam
Tesen een serinqe vcrqoeding kunt u vanaf heden uw auto laten
urariien dooíde sïelers-van de_nt. ( op iedere zaterda8, ). Zij aillen
uw auto laten stràlen voor het geringCbedrag van 5 gulden ( kleine
auto ). tol 7.50 ( srote auto ). De spelers ondememen deze aktie
om zàÍeeld'ie veid-ienen voor hun vóetbalreisje oaar lulie' U kunt
uw autó la'ten wassen tussen half l0 en half ll voor de

thuiswedstrijden van dc Bl. U kunt de spelers herkennen aan de

cnrmers met sop !

( de eerste klusbegint op 17 en 24 oktober )l Tot dan.

Met wiendelijke groeten,
de sipelers van Bl.

P.S. : G€en klus is oDs te klein, daar wij spelers van Br zijn !!!

r.c ri^r ,:r\Ír'rE r EÀÍcpE\fl IF KóIVÍT I ÍT oP ?-s OKTOBER 1998 Pagina 8



LENS Cl-Arc Cl
De op dit moment als e€rsre ía'ande AÍc kreeg een geduchle '
nedeilaas tc verduÍen door een aanvallend
spelcnd 1ENS. Na een goal van de tegenpaíij kwam LENS
sbed los en Ricky Íapt op het goal, helaas mis , maar Carlo
fraat<tc dit goed àf. nèt tweeae goai kwam van Stefan Kraay
die vanuit ecn draai keihard scoorde. Deze lvedstrijd was
een welverdiende overwinning.

Joey en David-

v.v. Noordwijk CI-LENS Cl
Na een lange rit naar Noordwijk begon om 12:00 uur dc
wedstrijd. We begonnen de eers(e helft (zeer) slerk. Na
ongeveer 5 minuten knrlde Nordin de bal fraai in de
rechterhoek (0-I). We bleven sterk voetballen en na een
tijdje kreeg Carlo de bal en gaf een vooÍzct aan Kraay Hij
klopte me[ snoekduik de bal binnen. (0-2). Toen keeg de
tegenslander wat ruimte, maar de bal werd weggewerlí uit
de verdediging. Kraay ving de bal op en ging richting
keeper, maar hij stopte de bal, liet hem los en Mesut scoorde
(0-j). Het hoogtepunt van de wedstrijd was dat we in de rus(
limonade kregen.
De trveede helft lvas niet bepaald goed, We stonden onder
dmk. Na ongeveer tien minuten werd de bal uit Joey's

- handcn geschopt en zo wist de tegenstander te scorcn (l-3).
De rvedsirijd werd rvat harder en agressiever en Noordwijk
begon beter te spelen. Zo krvamed er wat opstandjes en zo

- kon onze grote vriend Kraay zijn mond niet houden en kon
' voor vijf ríinuten naast de ftozi1 trainer gaan zitten. (want

kwaad was hij zeker.) Toen weÍd Kumrk boos en kreeg
rood voor eerrovertreding. Dus wij speelden toen met tien
lnan. Het rr€rd steeds zwaarder en de tegenstander voelde
dat cr rmeer voor hen inzat. Na een gocd bestudeerde comcr
knalde dc lange linksbuiten in. (2-3) Gelul,,kig blies de
scheidsrechtcr voor het einde van de rvedstrijd, WeeÍ e€n
overwinning !! We hebben nu tien punten. Volgende tvcck
LENS-Quic-k Boys: moge de beste winnen; wij dus l!

Ricky en Yves

C2
De rvedstrijd LENS C2-VCS C2 op 3 oLlober (uitslag 3-3)
heb ik door griep niet kunnen zien. Ik zal dus moeten
volstaan met het noemen van de jongens die scoorden vooÍ
LENS: Tony, Merlin en Guus.
Op I0 oktober alveer een afgclasting. Toch nog een groot
drhl van de dag doorgebracht op LENS met gezellig o.h.'en.
Cuno maakte er nog het beste van door met de jongens te
gaan lrainen. Wat zagen sommige knapen er na afloop uit.
Modder tot aan hun knrin. Nog even dit: warneer een
rvcdstrijd is afgelast, moeten jullie Guno bellen om te horen
wat nog ondernomen kan worden.

Guus Sr.

C3
Even terugkomen op mijn verslag van de wedstrijd MOS
CI-LENS C3 op 19 scptember. Uit dit verslag was een zin
rveggevallen waardoor Khalid tekort is gedaan. DezE
jon8en scoordc nl. ons eerste tegendoelpunt.
C3 àt momenteel in een dalletje, maar daar komen rve uit.
Zekcr weten.

Guus Sr.

t
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Verslà! LENS F3 ooorJurBrigina:

Een rommclig begin deze zaterdag, Quick r as in dc
vcronderstelling dat zij op LENS moesteit spelen. Na heen
en weer gebel kwam Quick eindet[jk terug op de basis, en
kon de wedstrijd eindelijk gespeeld worden. Op een zar-
derig trainingwcldjc wcrd deze paíij afgewerkt. LENS was
continu op de helft van Quick te vinden, zo nu en dan rverd
de keepeiwakkergeschud. Wij zagen een aanvallend LENS,
de uitslag van 0-6 had veel mecr kunncn zijn. maar rvij
waren hier al dik tevreden mee. Bij het penalty schieten
slopte dc LENs-keeper 8 van de l0 pingels, Na de wedstrijd
deelde de jarige Mustafa chips en lekkere snoepjes uit. We
verlieten met een goed feest gwoel het Quick+enein.
Op 3 oktober 1998 moeí er gespeeld worden bij Die Haghe
F2, we begonnen zonder Gayand, Daly en Kevin (laatste 2

bleven weg zonder af te bellcn) Heel vervelend !!! Maar
getukkig kiegen we een goede invaller mee genaamd Sadik,
én hij deed.lrct prima erudat-voor..zijr ,le. wedstnjd.
(BEDANKï) LENS had ecn gÍoot veld overwicht. wat Dic
Haghe ook pÍobeerde, iedere aanval werd door ons tcniet
gedaan. Op het middenveld speelde Mitchel en Mustafa.
achterin liepcn Erzo (hij scoorde een paar mooie toals) en
Michael. Zèkai keepte een goed le helft en in de 2e helfl
maakte hij leuke actics samen met Farouk in de voorhoedc.
De eindstard was 0-5, knap gedaan ltoor!!! In 2 wedstrijden
1l doelpunten maken is echt heel goed. Jullie hebben nu
duidelijk een "eigen plaatsje" gevonden op het veld. ProbeeÍ
dat zo vast te houden want dan kunnen wij LENS F2 goed
tegenstand bieden. Eet zal een mocilijkc wedstrijd
wordcn maar ik heb vertrouw€n in mijn KANJERS!

kan

uw

of

jullie

verslagen

ouders, trainers of wie dan ook

schrijf eens een stukje

' over jullie team
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Terrtin & Cluàgrltoutt
GEEN POSTADBES

Sporrcomplcx 'Escnrnp l"
Hengclolaan 600
Tcl. 070 - 366,13.14

^lpcÍr|, 
seclihrir§t

levcrle DostrdEr

P.F,GrÉís
RcSentessclaan 49
2562 CN Den Hrag
Tel. 070 - 363.54.18

ConHhotic belrlhg

Poíbank 33.67.1I
Rabob€nk r29.924.229

SomeLst€lllng b€strrul

R.VeÍgccÍ
nCÍÉn!
P.v.dSte3í
Z,G0ígor
F.t o.oc.l

tÉj. 070 - 366.13.44
tcl. 070 - 363.54,IE
tel. 070 - ,140.06.03
tel. 0?0 - 390.03.33
t l. 010 - 521,39.80

SEKO: S.nioreu6Íd. (r"nd.s / r »

W.J.M,Helincn tel. 070 - 346.10,88

Senior€n zol€rds8.

J.C.Harn tel. o70 - 367.96.87

JUKO: Jeugd6rd€Un'

P.J.M.vd.S!sén t!l. 070-,í40.06,03

de club van t00

H.HoppEnh,rouwcÍs t l. 07o - 325.07.89

AI(KO: Accommodadecom/matcn

Z.Gontor t1.070-390.03.33

SporuolzaIÍn

Rv.d.Hoek tEl.0t82 - 52-13.53
H,Kooydta lal,070 - 397.72.94

Co6dlnator tEchqbche r,trlcil

BARXO: Bartomrnissie

EKO: EvcnementencomlntlslE

RBNijstcnstcl- tcl. 070 - 366,13.14

Trotncrs:

zand^g I

P.v.Oosten
zondag :
D, Finkclnberg
ZÀleÍdÀg i
Adc Ket

tÉt.. 0t5 .3r0.78.46

tcl.. 070 - 356.15.8t

tel. 079 - 316.49.94

Redoktlè

w.J.v.d.Ceest Mob. 06 - 555.47,8/Í4
M:v.Ooí
H.v.d.Smrí

OE LE'U§REV UE
TVeewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

72e iaar:garlgt nummer 07

29 okiober 1998

Van de Redaktie
trver uw kopii in vóóÍ jrardgdJ.oy,

' R.dacticbricveÍbus in het clubgcbouw ofbij
w.J.e.d.C.csl winkelíldc 92. 2543 BS Deo H3Àt

E-mail : poíbus@cvidarad6igrdemo[nl
FÀx : 0?0 - j6?.05.21 (van maandag t/n uijdag)

SLUITINGSTUD ÏVUZIGINGEN- KOPIJ:' 
Maandag 09 nov. 18:00 uur.

,'ALLEEN WUZIGINGEN !! ! I''

Medewerkers om te doen en mede'werkers om te denken.

-Gasvrouw of gasthcer achter de baÍ.
-Beseleiden van de senioren selecties.
-Móewcrkers op zondagniddag,
-Bestuuslid vooÍ de kantine.
-KlusjesmedewerkeÍs.
-Hu.lp bii het jeugdvoetbal.
-Hulp bij het orBaniseÍen van alles.

Ook U kunt meeweÍken met LENS. Zonder Uw medewerking kan LENS niet goed georganiseerd

worden.

Met uw inzet zal het beter gaan met uw LENS.

Meld u zich aan als wijwilliger, dan kijken Ïre samcn welke taken u het beste kunt uiNoeren.

LENS VOOR U EN U VOOR LENS I!I!II

$ob Vergeer
Uw voorzitter

J4 ik wil meewerken met LENS. Mijn voorkeur gaat uit naar:.................
Nodig mij uit voor een gesprek.

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

(g,aame inlweren bij de bar of in de administratiekamer.)

Aan alle betrokkenen bii LENS,
oktober 1998

LENS is e€n gÍote voetbalvereniging in Den lIaag.
Maar liefí 600 leden, 36 voetbalteams, velden,
kle€dkamers en een eigen clubhuis. Een vereniging
is er vóór de leden, rraar een vereniging is ook vàn
de leden. LENS is dus ook voor ccn deel val U. Of
u nu in Nederlaud bent geboren of in het
buitentanq dat maakt niet uit. GczafiedUk bent u
LENS. Dit betekent dat u voctbal en gezelliÈeid
ran LENS mas verwachten. I{et betekent ook dat
LENS iets va-n-U mag vcnvachten. Uw vereniging
heeft uw hulp nodig.

Pijnlijk en beschamend
Viif weken seleden íond sehcel LENS onder water. Dit heeft een forse schade

oo'selevcrd vin maar liefst-zo'n /60.000,-. Bij het nationaal rampenfonrls zijn de

bèiodisde formulieren ingediend om de schade te veÍhalen. In dc tussentijd kan er nog
niet vdl gerepareerd rryordcn omdat de taxateur nog lalgs moet komen. Wat schetst dan
ook onzele$azing dat er kennelijk mensen zijn die mi§bruik maken van het feit dat de

dcuren in'Waterlo=o volledig onÉet zijn. Hef kleine stereo toÍentje dat daar stond is
onmiskenbaar verdwetren, foetsie, weg eo niet meer te vinden. Er ziju lieden die het
kennelík 

'niet genoeg vinden dat LENS eerst halÍ verdronken is. Dat is n;et.pUttltjk
genoegl Nee, ook de muziekapparatuuÍ mo€t het ontgelden en lijkt op illegale wijze van

èigenaar veranderd. Daar is maar éen woord voor: Beschamend !!l

Vergeer

opgericht
l8 december 1920

LENS

Mededelingen
Vanuit Het .

Bestuur
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JAARVERSLAGEN
:.., i iJ: ,

We verzoeken de sccrctarissen van de divepe lgnqrusfl1s omiun jaarveÍslag over het seizo€n 1997/1998 uiterlijk 3l oktober
in te leveren bij de algemeen secretaris van LENS: FÍ€d Grcns. De algemenejaawergadering zal ditjaar gehouden-worden op:

maandag L4 december 1998 -

KoNrnrnurrE-AcHTERSTAND ???? -> f,'L 10,- BoETE !!!!
Alle leden.(sPelend of niet), wienden, donateus etc. die op I novembeÍ nog helemaal geen kontributie hcbben betaald over dit
scizoen krijgen een.bq,gtg .ongelegd van Fl. 10,-.. De kontributie moct bij vooruilbetatiig worden betaald en medio september
moest minimaal de helft binnen zijn als.eÍ tenminste niet gebmikt wordt gemaakt van ee-n periodieke betaling. Nu is slèchts 40
o/o van de totale kontributie bimen en dat is veel te weinig. Reagecr nu iÍus heel snel en betaal kontant op IhNS.

Het bestuur

Cr* vANHoNDERn
EMILY Je hebt MaÍga s, A-nouska's, Nicole's, Tineke's, Ingrid's, Barbra's Claud.ia's en ga zo maar door. Wat had die Willcm
nou toch rnet die Emily en.of er.ge€n b4q+grij_t"r" dingeï in het leven zijn. Dc hele-Nedertan*J Én, tiehatuc àe ou"È
v:íJ9uw.ge kosÍeveu, stond^op z'n kop. B-U de Club van Honderd zijn we blij met icdereen, geeo scrainin!, je hoefl niet van
ad-el te zUn en je privacy blijfl gewaarboÍgd.
Afgelopen zondag,.l3.00 voor de wedstrijd van het eeÍste, was eÍ e€n onunoeting voor CIub van Honderd leden Door een
misverstand was dit der in de LenS-reire gemeld. Helaas aoor het slechte wË. ír.;a;;&t iiià niet door. Wcl een
'.ctubbijeenkomst'. waaraan kururen we 4itjaar het crubgerd besteden i wórat nu iii vfir ai"'ÀïJ-dïe. club van Honderd.slort. fl 100,- narr het €ironu.mmer 336ill van de 

*penniugmecster 
var ren§-0.v.vlófrË'i,ö' uonoerd. De eerste

b,etatlnge aatrmetdlngen {jn- al binnen. Je kan gewoon over straat blijven lopen.
Urtspraak van de Vz maand: Wie geeft nuakÍ aaiere blij I

Gegroet

Henk HoppenbrouweÍs, Story repoÍer

p.s.: Anouska, wat doe je op zondagmorgen ?

De toP.s.corer a.ller tijdcn-van LENS,-Frans Disseldorp, nroet helaas vaawege gezondheidsredenen afscheid nemcn als actiefvoerbalter. De Gerd Muler van LENS_,fl. trog eenniàl, in aanwezigheidïaí 
"ra-óiyrei,Éíióa, 

o". uu* nertcni, óerispoelstra, Gerard _Kempenna.n_ , Jpp_Colpa, eic. op het'LenS veu öntiieren. Ëiii-JË-, liËaïïjà ïi aonae.aagavo;a tznovember om 2.0.30 uur. op LENS. Tcgehstander van dit sterrenteam is LENS 4. N;-;a;;-i.ï ;'"or spelersl wourvcn.genodigden en.diegene die Frans een warn taÍt toedragen ee-n hapje en een dranlje. Witt, d;iil;"iÀ6"*G;;Ài;t"; ;;Frans nog ean keer zicn dan moet u er op donderdagavónd tz novómber gewónÍij zij;.- 
- -- ----'-'"

Aalvoerder LENS 4.

'' SPONSOR B1 ''
. Dankzij het doonetten van de heer v.d. Sloot is de heer VeÍwoerdL dire€teur van de

Algemene Beglazing
Rcgentesselaan 317, overstag gegaar om de BI te voorzien van nieuwe trainingspakken, tenuc,s, tassen

en voor de trainer ook nog ecn coach-jack. Namens de sponsor commissie-orize t -i.ii.;iía-dnt 
--'
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,fo,ffS oren ZONa

UITSLAGEN:
H,v.Holland I
Quintus 2
Erasmus 4
RVC/Rijsw.s
DHC 8
LENS I
LENS 2
BMT 2
RKDEO 6
REMO 7

. LENS I
- LENS 2
- LENS 3
. LENS 4
- LENS 5
- Quick Steps I
- Wcstlandia 2
. LENS 3
. LENS 4
- LENS 5

l-l
3 -0
afg
2-4
6-0

enr

\ryEDSTRIJDBAL LENS 1
Op I november spce LENS I tegen Naaldwijk' De bal die

voor dcze wedstrijd beschikbaar is gesteld is aÍkomstig van:

i' GEo-DEsrGN "

I

I

1

l
i

fJï
'ï'

Wedslrij dprogramma Senioren Zondag

Bezuidenhoutsewes l25a Den }Iaag.
tel.070 - 381.80.60: fax 070 - 34?.84.99

VooÍal uw Dia's, Overheads, Videosbow'
groot formaat Posters, DTP, Afiches, Plotscrv-
ice & Drukwerk.

zotrdag I novembcr l99E

14.00 uur LENS I - Naaldwijk I
10.30 uur LENS 2 - Velo 3

14.00 uur LENS 3 - Westlandia 7
10.30 uur LENS 4 - Delft 5

10.30 uur LENS 5 - Taurus 7

dinsdag 3 novcmber 1998

19.30 uur LENS I (zo) - Ter Werve I (za)

wdnr,

38038
297 t6
31804
32992
36919

z wiendschappelijk

. LENS I

. LENS 2
- LENS 3

- LENS 4
. LENS 5

- Loosduinen 0/23 jr (oefenwedstrijd)

veld scheidsr,

P.A.Brouwer
S.K.Garib
A.T.Baggeman
NN
NN

I
I
2
7

3

zondag 8 november 199E

14.00 uur GONA I
11.00 uur Scheveningen 2

10.00 uËr "GDA 5

12.00 uur HBS 6
12.00 uur Triomph 6

dinsdag 10 november 1998

19.30 uur LENS 0/23 jr

LIGGING TERREIITIEN:

S.O.Bergen
N.v.Lieshout
W.C.M.v.Nierop
NN
NN

SchaduwprogramÍna Algehele aftcuring:

mndas I novembeÍ: SEP I - LENS I- SEP 2. LENS 2

zondas 8 november: SEP I - LENS I- SEP 2.LENS 2

GONA
Schevcningen
GDA
HBS
Triomph

:Beresteinlaan:
: Houtflshveg
: Madesteinweg
: Even Wijtemaweg
: Zuiderpark

tel: 070 - 367.02.71
oel: 070 - 365.3 L31
tel: 070 - 397.87,69
tel: 070 - 368.19.60
rel: 070 - 38E.74.29

14.00
I2.00

12.00
10.00

Algemene informatie
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvang 20:5 uur'

ConlactDersonen W.J,M. Heijnen tel :

wi-asuiiaorg' B.Vierling 
- tel:

iil
ÀIbellen

(070)- 346.10.88
06 - s5.13.5I.60
06 - 59,58.89.54
06 - 65.00.08.16

LENS 3 :

LENS 4 :

LENS 5 :

A.Golall
H.Hoppenbrouwers
J.Muns

tel
tel
tel

06 - 53.12.22.14
(070)- 325.07.89
(010)- 391.54.59

Alkeuringsinformatie
INFO / teletekst Pag.

(niet bij vriendschappelijke wedírijdcn)
dog ot àe afl(euÍingsldn KNVB distripi west 3 : !el. 0900'900 8000
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; ' enlore NZATERDAG,h.ë'

' 
ll/edstrij dprogramma

Veld

I
zaterdag 3l oktober 1998

14.30 uur LENS I - MVO'72 I

zaleÍd,ag 24 oktober 1998

14.30 uur IITSV I - LENS I

Liging terreinen:

IITSV :EÍasmusweg

wdnr.

t4777

scheidsr,

P.J.Ranfl

J.vd.Zwart

tel: 0174 - 29.66.1I

UITSLAGEN:

PGS I LENS I
PZH 1

KNMA

l0-I
afgLENS I

LENS I 3 -3

WRZA M ELTIJD E N I|/E D S TRI JD E N Thuis

uit
: 1 uur voor aanvang

: 11/2 uur voor aanvang

AFBELLEN
Trainer

b'g'g
J.Eam

BU ATKEURING: VERZAMELEN 13.00 UUR OP LENS.

tel.

tel.

tel.

: (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 EEl

: (010) 367 96 87

KournrnurlE-AcHTERsTAND ???? => FL r0,- BoETE !!!!
A.lte leden (spelend of niet), vrienden, donateurs etc. die op I november nog helemaal geen kontributie hebben betaald oyer dit
seizoen krijgen ccn boete opgelegd van Fl. 10,-. De kontributie moet bij vooruitbetaling worden betaald en medio september moest
minimaal de helft binnen zijn als er tenminste niel gebruikt wordt gemaakt van een periodieke betaling. Nu is slcchs 40 % van de
toBle konributie binnen cn dat is veel te weinig. Reage€r nu dus heel snel en betaal konlant op LENS.

Het bestuur

,{ina'fiiJ,ffi iliilili[iHïï[,,0n
t5

AIle rolluiken
Alle zonneschermen
Alle binnenzonwering

: l5?o échte korting 't Vakkundige montage.
: 20?o échte korting * Grote kollektie.
t lSVo échte korting * AIle soorten en maten te leveren.

* Gratis opmeten !!!

Deze aanbieding is geldig Um zaterdag 28-02.f999 !!!

Bezoek onze showroom aan de
Thomsontaan &5
2565H2 Den Haag
Tel. 070-3620290 I F ax. 070-3620435

ooK
VOOR

KOZIJNEN
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frl,fi, Senioren ZAAL
ï
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l

I

í
ii
I

I

UITSLAGEN:
Heren aanvoeÍders, gaame uitslagen dooÍbellen aan W. Heijnen of afgeven bij Íedactie via de redaktiebus.

WEDSTRIJDPROGRAMMA
vrijdag 30 oktober 1998

22.00 uur Snoekie I

oaandeg 2 november 1998
19,fi) uur Cha Cha I
s'oensdeg 4 november 1998
22.00 uur LENS 2

vrijdag 6 novembcr 1998
20.00 uur LENS 3

Daandag 9 troveober 199E
22.00 uur LENS I
maandag 16 november 1998 '
21.00 uur BombersÀVorldphone 3
22.00 uuÍ Bombers/Worldphone 4
19.00 uur LENS I

T.IGGTNG SPORTEALLEN:

Oranjeplein
Lipa
Tranwaal
de Schilp
Ockenburgh
Loosduinen

- LENS I

-LENS I

-SEP2

. RKDEO 4

. GDCPH 1

- I-ENS 2
- LENS 3
- Halve Maan I

wdnr.

42134

42958
43090
42138

sporthal

Tranwaal

Loosduinen
Loosduinen
Oraajeplein

scheidsr.

E.v.Maanen

K.L.C.Kapitein
RJ.Stap
A.Visser

t
!

I
I

!
I

i

II

i
I

ll

i
?

42167 Lipa E.L.Oosterteek

42988 de Schilp J.C.v.d.Velde

Ockenburgh

42174 Oranjeplein H,J.J.Gillet

Algemene informatie zaalvoetbal
aanvoerders:

zÀal l: H.Kooijenga tcl: o7o : 397.72.94
zaal 2: A.Kuypers tel : 070 - 325 .04 .7 I
zaal 3: D.Pool teli 070 - 307.04.77

. Slagbomen
. Betaald parkeren
. Parkeerautomaten .

. Garagedeur besturÍngen
. P.L.C. besturingen
. Service dienst (24 uur)

Rijswijk

tel: 070 - 360.09.11
rcl: 070 - 399.68.69
(el: 070 - 389.33.30
tel: 070 - 394.i5.07
tel: 070 - 368.65.88
tr.l: 070 - 323 .67 .06

ht

. Toegangscontrole systemen
. Video imaging systemen
. Legitimatiepàss€n
. lnteÍcoín systemen
I CCTV systemen

o Projectmatige adviezen

: Slicherstraat ll
: Paet§ van Troostwijkstfiat 93a
: MajubastÍaat 4l
: Schaapweg.2.
: Wijndaelerduin 2
: Groen van Prinstcrcrlaan 276

I
I

Zinkwerf t 7, 25tU EC Den Haag, Tet. O7O-i293252, Fax 070_36t1 I I S
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elk€ dag VER§ uit Limburg
Dierellschan ll - Dcn Hrag

tcl..3637tl.l5

l-cyl{cg 9{l).1 - Dcr }lrag
rEl. 32120E9
Í&Í 1514086

G.Th. VAN DER VELDE
CERECHT§DEURWAARDBRSIMNIOOR

"Alc hal roht om rooÍcn gtrl,

voo r uw I ncagsovo rde rl n g e n

[é

Nrscruplcin 2l
25Ei EC t-Gr.eÈrhrgc

Tclcfoon 070 - 34ó07Í17
ÍÈlcfat 070 - 34ó9755

flírDí^tf qH sÍlfFGÏ|0]l llYm{f,r.o&a

I

i93;

t,t

"i{;romt*""

.D'EEC?H''L

- cotPwEfiCrIlinan
.F"LFILTENT

-FototrolESnfiCE

kopieënu,rnar6
ook ín cen en*elo khut mogólfrl
('min, arnt8l í00 rlulí., .Ícl. btw)

Fotokoplo ln kleur, dlgltrlc kvr.llttltll

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DET{ HAAG

lGrtetulnenweg 6 25{4 CW Den Haag

Tel.: 070 359 07 07 Fax: 070 349 5t 0B

r#§nil{

ccnP

a
J!iii:t. : t:r Í.:!..liLt',! ., Èir_, rJ-i

Illoorlensdiikloon . leyweg

ffi
Jg

a

orngol*ruthlltE.V.

nE 3|Er!l 0Ë rlosELrrfit@ ql3í uuR FGR
Dr,s ÍE TrxfiEfl yl^ EE CnÉ$TErffi9EtEEf

' atry + eum I O,l2 XatÍ/,,8 Ft tltt'.Íès€i / o,tzkd, g,$tlbí

YpoÍ lrdormrtot
WerlghaB: OIIt-3Ílt ÍXi 23

PÍorttící*Grlrí O7O-.9Éll ,7 ïf

2*l W Aon Haagl<&sf§iit dt gi

'APR.n llw KarrSr.fr'd{,

' fu,c,tÈlísÉ t ur alr.rt,*an
'****,tr Yrclrtm
' P*,rl- $ ptriln'yit

I rl -'\'rl \,§il

Ëit§

{rrÍ00È Efl aEoÉFSYt'n 0l@l
ulclÍoErrtiD cwlrIERrEFaoeS

IflrSErOP$Io *í Co|íIAHEnS
vEnMrÍ#lGEl V00f, oVEEEE



t.

van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider d B en C jeugd:

PaulvandenSteen,ChopinstraatI03,255lSVDenHaag'tel'(070)4400603

Hoofdleider

Hoofdleider

Hoofrlleider

E-ieued Leo Straub- - telefoon (070) 367 0l 2l

D-ieued:Hans van Rijthoven- - Diala van Rijthoven
telefoon (070) 361 52 0E

F-ieued Ruud van HerP- telefoon (070) 367 98 5E

b.g.g. 06 53 48 40 50

t

t
i
I
J

I

J
I

I

I

1

I

i

i

1

elÍIaI

AI
L1

BI

B3

B4

CI

C2

C3

c4

C5

DI

D2

D3

datum

31 ol(t
07 nov
3l okt
07 nov
3l okt
07 nov
3l okt
07 nov
3l okt
07 nov
3I ol«
07 nov
3l okt
07 nov
3l okt
07 nov
3l oK
07 nov
3l oK
07 nov
3l okt
07 nov
3I okt
07 nov
ll nov
3l okt
07 nov
3l okt
0l nov
07 nov
31 oht
0l nov
07 nov
3l oK
07 nov
ll nov
li okt
07 nov
Il nov
3l okt
07 nov
3l okt
07 nov
3l okt
07 nov
31 okt
07 nov
3l okt
07 nov
3l ok1
07 nov

sam.k I.FNS

13.30
13.30
13.00 fiets
10.00
t 1.00
11.00
08.00 auto
I3.30
I 1.00 fiets
12.r5
13.15 auto
13.45
12.30 auto
08.30 auto
09.00
09.45 auto
08.45
I1.30 auto
I I.l5
08.45 auto
13.45
t0.15
09.00
09.00

aanvang tegenstarder

14.30 ScNpluíden Al (vr)
14.30 Wetslandia A2
14.30 QtÍck A2
T 1,OO VCS A2
12.00 Vredenburch Bl
12.00 Vitesse Delft BI
09,30 JAC BI
14.30 sv[{ Bl
12.30 TriomPh Bl
13.00 PEC Den l{aag Bt
14.30 LaakkwaÍticr B3
14.30 DUNO Bl
14.30 Alphense BoYs CI
10.30 Rijnsburgse BoYs Cl
10.00 Quick C2
r l-00 IIBS C2
09.30 Vredenburch C2
12.45 HBS C3
12.00 Scheveningen C2
10.00 TAC',go Cl
t4.30 DWO C9
IL30 PEC Den Haag C2
10.00 DWO DI
10.00 Laakk§'artieÍ Dl
Eventueel finale 4 tegen 4 (zie kopy)
1I.00 Laakkwartier D2
09.30 vcs D2
10.00 Trainen o.l.v.Ruud v. HerP
I2.I5 LENS D4 (vr)
I I,OO VCS D4
10.00 sv'35 D2
12.15 LENS D3 (w)
09.15 Gravenzande VV D4
O9.OO BMT EI
II,45 DUNO EI
Eventuecl fina.le 4 tegen 4 (zie kopy)
lL00 Laakkwartier E2
09.30 oDB El
Eventueel finale 4 tegen 4 (zie kopy)
10.00 Laakkwartier E3
I l.l5 vcs E2
I l.l5 Laakkwartier E6
I1.00 Cromvliet E2
08.45 IIBS E8
09.45 Quick E9
lr.l5 DWO M3
13.00 Cromvliet E3
10.00 HW F2
I l.l5 Vredenburch Fl
08.45 Quick F3

wordt nog geregeld!

WEDSTR IJDPROGRAMMA
({tijds} wijzigingen voorbehoudut)

uiUthuis ' yeldtfleitr

thuis V 2
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thurs
thuis

uit
thuis

J.v.Beersstraat
Y2

rninlohmanlaa.n

BuuÍtwegnv'naaÍ
v2
Zuiderpark
V3
J.v.Be€Ísstraat
v3
Soonlaar/Alphen a.d Rijn
Noordwijkerweg/Rij nsburg
VI
Daal cn Bergselaan
V3
Daal en Bcrgselaan
V3
A.Dckenlaan
v3
Melis Stokelaan
VIvl
J.v.BeeÍsstraat
v3

vl
Dedemsvaartweg
Brienenlaan/W'naar
v1
Gem. Sportpark
Hengelolaan
À/ÍÍ. Nolenslaan

J. v. BeeÍsstIaatyz
v2
RederijkerstÍaat
Daal en Bergselaan
Savorninlohnanlaan
Sp.park West/Zmeer
v2
Hoogenloucklaan
v2
Savominlohmanlaan

vl
Savo
V3vl
vl

uit
thuis

thuis
tut
uit
thuis
uit
uit
uit

uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit

09.45 auto
08.45

.45 auto

.00

I t.45
09.45
08.45 auto
t 1.45
08.00 auto
08.l5
10.45 auto

D4

EI

E2 09
09

08.45
10.45
10.45
09.45
07 .45
08.30
09.45
12.30
08.45
10.45
07.45

auto
auto
auto
auto

aulo

auto

aut0

VERVOLG PAGINA 7
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F3

F4

F5

F6

3l okt
07 nov
3l okt
07 nov
3l okt
07 nov
31 okt
07 nov

09.30
09.30
I 1.15
10.15
09.30
r3.00
10.00
13.45

thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit

GDA F5

Quick F8
VCS F4
BMT F2
Quick Steps F6
N,Íaasdijk F2
Verburch F3
ConcoÍdia F6

Y2y2
Arkehveg/Pocldijk
B ra sserskade/Delft

09.00
09.00
10.45
09.30.
09.00
I2.30
08.45
12.30 auto

2
2
2

\t

Hengelolaan

AÍbellen voor de wedstrijden: zo snel mogelij
fi) uur, bij

k en uiterlijk de avond voor de wedstrij d tussen 18 00 en

1 9 de desbetreffende hoofdleider In uiterste nood op de dag
vanaf 08

an de

wedstrijd vla de LENs telefoon (070) 366 I3 I4 (zaterd ags 00 uur
en doordeweeks + 30 miÍuten en niet eerder vo0r verzameltij d)

(0Albellen training
Vragen i Problemen
Afgekeurd of niet ?

+ 45 mmu teo voor aanvang van de training, alleen op LENS tel 70) J66 I3 I4

be I ln e€rs te instantie de hoofdlei der op
8

I

bel (ALLEE N oP Z,ATERI) AG) na 0 I5 uur de LENs-afl<euringslij n (070) J 67 05 22

BIJZONDERHEDEN:
- Vragen, opmerkingen, aÍbellen voor wedstrijdgn l]!_Bgldgg 's-ar_onds tussen 18.00 en 19.00 uur naar de hoofdleidcr.

- mÍÈÉ zarnnílc EET cELD vAN DE cRorE KLIIB AKTIE rN oP LENS !

- De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag l2 november.

- Opstelliirgen a.ls vorige rveek met uitzondering van:

à LENS AI:
o LENS A2:

zonder
zonder
zonder
met
zonder
met
zonder
met
zonder
zonder
zonder

M.Essiad :

P.Franco, D. Jurawan, V.Yildiím
F. Sbaa (geschorst wegens te laat aÍbellen voor I wedstrijd)
K.Abazziz, A.Esenpi, A.Polat en A.Sambo
S.v.d.Kruk
A.Chtatou, M.Chtalou etr C.Seyitoglu
M.Gucnero
A.Danun, A.Hooft en T.Zuidema
J.de GÍaatr
Rda Cruz en P.Saludewlall
M.v.Eerscl
S.Aloialiti, A.el Arkoubi, M.Cctinel, M.DuraÍ, O.Go8Ías, M.Oukhattou, G.Sttlcis en V.Tarba

C.Burkan, S.Felter, Y.kzi, S.Kumar, M.Neto, G.SambuÍkan, R.Soor en C.Ustun
S.Resodirvirjo
M.Chaaibi, I.ElhaddoucN, M.Gungor, I.Idris, B.Mus, B.Ozcan, M.Ozcan, S.Sayeed, M.SpitsbaaÍd cn
A.Thakoer.

t
I
I

l
!
I

I

J

o LENS Cl:
o LENS C3:
o LENS C4:
o LENS C5:
o LENS Dl:
o LENS D2:
o LENS D3:
o LENS E5:
o LENS E6:
o LENS F2:
o LENS F6:

met

AFGEKEURD OF'NIET ??? i
Sommige LENSled€n moeten nog steeds wcmen aan de regeltjes m.b.t. de vraag afgekeurd of niet ?? Dit bleek ook afgelopen
zaterdag rveer. De waag of het voetballen doorgaat of niet kan je niet íellen op wijdagmiddag op LENS maar zeker ook niet bij de
hoofdleider thuis. Voor 08.15 uur verzamelen betekent. gewoon naar LENS komen. Bellen heeft geen zin. Na 08.15 uur verzamclen
betekcnt de LENsafl(eudngslijn bellen (3670522) en ncrgens anders heen. Na 09.00 uur vcrzamelen dan zijn er 3 mogelijkheden t.w:

- de LENsafkcuringslijn tel! o7o - 3670522 ,

- rle KI{VB aÍkeuringslijn 0900 - 9008000
- Yia de TV op infothuis blz 603 1

S"*r.*PRocRAMMA
Bij algehele afl<euring van het kompetitieprcgÍamma gaan we vanaf heden toch weer iedere zaterdag iets doen met aI oru'L
jeugdteams. Dit kan zijn: voetballen op het stiand, op een plein, in het Zuiderpark ofbij een andere vereniging waar het wel mag ojr
het veld, in de zaal of op kunstgras. Mogelijkleden genoeg. Neem wel altljd jc voetbal-en trainingskleding mes en je spoÍt- el
voetbalschoenen. Natuurldk ook ecn trainingspak en dcsnoods icts tcgen de kou en of regen. Met de leiders van Al,A2,gl,B2,Cl,C?
en D I spraken wij af dat zij afspraken maken met de spelers van hun tcam wat ze EaaÍt doen bij aÍkeuring. Wij weten dit niet dub
bellen naar LENS wat er gedaan wordt is zinloos vooÍ deze speleÍs. Goed luisteren ofdesnoods de trainer even bcllcn. Voor de overigi:
teams geldt bij algehele alkeuring het onderstaande pÍogÍamrna:

- LENS 83,84, C3, C4 er C5 gaan l-rainen om 12.30 uur.
- LENS D2, Dj en D4 gaan trainen om I1.00 uur.
- LENS El t/m E6 en Fl t/m F6 gaan trainen om 10.00 uur.

Kom allemaal 20 minuten eerder naar LENS want er wordt
van de trainers cn leiders. Jullie moeten immers iets met de
naaÍ de trainingsplck Ov. strand).

echt niet opje gewacht. NatuuÍlijk rekenen wij ook op de aanrrezigheid
speleÍs gaan doen. Soms rekenen we ook op de ouders voor het vervoer

i
(

t
I
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fr hiïft !:ï:ïË{*,ïrrirlï-16*tï.g'4u-t*,rïit:ffi:r$ffi :*'ï*:litirï"':ift
["àï[ïËË,Ëïi*ón .n'a"t is veel te weinig' Reaseer nu dus neer

Het besnrur

TKO
,rl ,l,lANDRSEHTCAEITURIBTN

IIIt
a aE aToEB01FL )

drt
est
dc

VIER TEGEN VIER

Oo woensdae 28 oktobeÍ deden 5 LENSteaÍns (3E- en

i.l'""-.r iJ ,^n dc halve finales bij RI(AW' De wimaars

#;Ïi;1 ;;Ïà-Éoita.r noeucet LENSteams dit hebbcn

ËËr,'drrï tiiít , *il bij het inlevercn van de kopy nog. ru€t'

l*mxg.lil tf ::l.m:ï $:".#"'lï,rfi#*flr
i.".ï"1-Ë"il*-àIit"irnoà1. Ér worat gcspeeld op het Spuipleio'

öo'Éàn sien"n ondergrond; dus sportschoenen gal l:p'v'
vóàbdschoenen. Meer-informatie binnenkoÍt ua de teloerc

N;;;;i;;il;" wii iedcreen er op dat dc sPelers -zclf 
veel

mÀËten reeelén tiidenl deze wedstrijdjes. Spcel spoírct en wecs

à"iiiit ll (omen ïe spelers er ondeÍling niet urt dan slaat er.DU

iedeí veta een begeleider die in kan grijpen' Ouders bemoelen

zich er dus nooit mee !!!

EEN TRAINER VOOR
LENS D2

Eina"u.lt is het.ons gelukt om een trainer te vinden voor

LENS ó2. Jcroen Buis.ion dooÍ werkzaamleden eigenl.ijt niet
;íï ;;d ;]il-Ëk- ài minerfleider uitvoeren maar wildc ors
)-àïàÏ--Ào.Ëiiit -t .Én totdat rd een andeÍe trainer/leider
ecvonden h;adóen. Hët was geen ideale siruaUe en soms keken

ï;ËË;ifi;;.ióiÀ àn oíaers boos onze kant op' qgcfIpn
à.iÀ-*"iiaíuiii *aar de oplossing rvas niet ccht makkelijk te

vinden. íIeel wat mensen hebben wij gespÍokco Ínaar steeds

zonder resultaat. Voor de training hebben wij n] 8,elu](J(rg ln
Ton 's-Gravendiik cen goede oplossiDg gevonden' tuJ neelt

ervarine genoes-want hii trainde jarenlang vele selec.treteams

van LEïS. Hel-aas kaa hlj cr op de zaterdag niet bU zJn maaÍ

daaÍ vinden wij nog wel een oplossing voor.

BLESSURELEED
Helaas weer enkele spcters langdurig in de lappenmand en ja

hoor. wccÍ zit er een kèeper bij. Miquel Guerrero van C4 hecft

ziin'been eebroken en [oopt voorlopig in het gips. 'ford] qc

G"raafÍ vaí Dl is vanweg-e een blessure aan de knie enkele

iËtfi'rir-u.sctrt èld.Ricnido van D2 mag vanwege een blcs-

slre voorÍópis geen wedstrijden spelen. Michael van l;ersel
van D3 is o:p-airsaag 20 oktober jl -geopereerd 

aan zU.n .og9ll
vóàrtopig màg hij 6 

-wcken niet vóetballen' dit is voor Michael
ccht een straf.
vóirài.irí hoor! vanaf deze kant allemaal van taÍte betcr-

schap.

Dat was een hele dnkke week voor veel LENSspelers en

*"rY'**",.J:i*,-xv.trs.i:ïi'##fr ifrr:ii
í-rïiË;;JiË-;1ÉNs) duidelijk dé sterkí', op *9'l'99

::l*ïtgg:"Jffi :EH,#,TïÍï,ïÍll3B,ïliT"#"*^àÏ :!li
;*i;ö"ó d"naèrarg hela"i ee"n internationaal toernogr

"';;;;;;k ,,;À', bustocht-ernmr tóe. Het weer gooide roet tn

ËËt öi. bË i]:.1ers die toch naar LENS gekomcn rvaren

il"i'f:*tïr'**"'aiBfd'ï'LR§ïiï|3ii3';qïï:ï
[:tx*"# ï*i*,v*:t É' 

"P,'0" 
*;lffi,'[1,"6i

;Ë','ii.g-Ën. g.* àisco op LENS voor alle A- t/rn D'spelers'

wat oDviel was de totale aanwezigheid van LENS Al incl'

tresàtàídins. Zo hoort het ook. Van de overiSc teams mrsten Y[
ió t eet 

-wat spelers. Jammer' maaÍ ook de dlsco was gcn

ililï i;';'k;;;;;-i,;;haling vatbaar' op deze avond

werden bovendien de l0 beste veÍkopers van deze zo 8'eslaagoe

GROTE KLUB AKTIE in het zonnetie gezel ue Desle

"""iï*o'rí.rltirincira."mao,krecgzelfséenïiselbokaal-tiitËËï-ïan;;; ;ààËii"r.'l,ex§ uerkocht maar liefst l0s0

iö"1à" t-Èllsi"*rd) en is daardoor FL' 3750'- rijker' M€t

à-rïii àí aeJéugat"àcí di" re verkochten. i

t

LEVER A.S. ZATERDAG HET

.FESTTVITEITEN
IN DE

HERFSTWEEK

GELD IN VAN DE GROTE
KLUB AKTIE

BETAAL A.S. ZATERDAG DE
KONTRIBUTIE KONTANT OP

I
I

a

BINGONIIDDAG i

oo 2 t oktobcr had de ECO een BINGO middag georganiseerd de zaal glng om half twee open en-dc. kinderen kwamen met hun

í,,:§diiï,,ï.uËË[-i**trutrÏjïtïffi '#ïry::m'*fdp,fl ffi iïËËàrffi *.dàH+
kijkcn op een lcuke middag.Verdel rul UEL uPrur,rs, 

Ide ECO.................
;
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LENS Cl-Quick BoYs Cl o-r

wii moesten het rteze wedstrijd zonder onze uainei Peter Vonk

itdir,ir. Íli Ài,ii-.í v-À*u". dut hadden we deze wedstriid Guni
van de Cf ds 6ainer, De wedstrijd was op zlch een Soeoe

kachtmeting voor ons, want Quick Boys stond eersE en -konoen
we kijken hde ver we al op elkaar ingespe4ld waren Etge rJk Desr

een toDDer.
óï1i'à!fuia' de eeÍstc helff ging gelijk op en er ontstonden NeÍ
en daar wai karsies.Orhan kreeg in de zeíien de bal en schoot op

É'éià"et. íaar de keeper stonií in de weg. Dit was de grootste

mogelijlihcid om te sco-ren in de eeme heLfl'

fDit kcer kesen we thee in de rust)
in ac tweede-helfl haddcn we veldoverwicht. Dit werd echter niet
ÉÀ*rt fa. biina wel. Kraai schict op de paal met zijn houten

linkerbeeí. Kort daaàa een snelle uitbraak van Quick Boys en dit
werd eeliik afsestÍaft met een doelpunt. Jammer, anders hadden

wij de-kofilopei verslagen en 3 punten om bij ons totaal te voegen.

Maar geluk hoort eóijll!l!l
Yves Salters.

RKI/V Westlandia-LENS Cl r-z

Wii sDc€lden om de beker en stonden 2c. Om door te gaan

móstèn wii winnen. Met ecn mooie knrl school Orhan buiten het
bereik van-de keeper 0-1. Voor de rust werd het nog 0-2 door
Messut, die zijn beiofte om tlree doelpunten te maken, nakwam.

Na de rust bleek Westlandia uitgcput en kon LENS over ze heen
looen. Dit rcsulleeÍde in een l-7oïerwinning voor LENS. Vooral
Kirrk was blij met zijn doelpunt, omdat hij tegen zUn ne€fe
soeelde. Ook- oovalleid was-dat Bart (oDze recht§back) twee
Éautics scoordé. Een goede, welverdie'nde ovenvitrning voor
LENS CI.

De spelen van Cl

WIKC-LENSC2
Willen is kunnen (WIK) op 17 oktobeÍ op visite. Nou, die wilden
en konden wel. Reeds rn 5 minulen was het 0-1. DaaÍIIa ve€l
dnrk van de kart van wIK maar keeper Joey was onpassecfuaar.
Tot de 20ste minuuL toen moest ook hij capihÍeren, 0'2. Daafla
ging het hard, 0-3 en 04. In de tweede hetft een aantal
ómzettingen die goed uitpaf,len. LENS was zowaar sterker. Kans
op kans íapeldeir zich voor orue jongens op, Ínaar werden niet
bènut. En ja, dan komt de tegenpartij weer ecns langs, 0-5.'
P.S. We€r was Steven paraat om te vlaggen. Bedanl«.

LENS C2 - Ramsey FC
Op 20 okober Ramsey FC op bezoek. De tcgenstanders waÍen
wèl erg groot uitgwallen. DaaÍdoor sneller, krachtiger. Al vlug
woÍdt het 0-1. Door een misverstand in onze verdcdiging 0-2,
tcvens de ruststand. In de mst was de trainer blijkbaaÍ goed bczig,
uant in de tweede helfl was LENS nagenoeg gelijkwaardig aan
Ramsey. Tony, Guus cn Serdar rvaren dicht bii hun doelpun$e,
maar Ramsey had het laatste wooÍd, 0-3.

Op 22 oktober weeÍ eelrs een afgelasting, nu het loernooi in
Nöordwijk. Spontaan organiseerde C2 een onderling partijtje
waaraar- ook (ieer sympafhiek) de B-spelers, "Smurfl' Nelson,
Achmed, Rangel en Nino deelnamen. Ook van de paíij Stefan
v.d- Kruk (Cl). Fluitist was Dudley. BedanlÍ jonBen§.

iï

,l

I
'l

I

ti
ir

I

DE VOLGENDE LENSREVT,]E KOMT.UIT OP 12 NOYEIVÍBER A.S

ADO Dl- LENS C2 P.r.n".a't'i1ai

Oo 24 oktober bii ADO Deo Haag op bemek om tegen

Di te soelen. In het begin was eÍ spÍake van een

,etilÈooriaande oartii. Halvérwege de eerste helft komen

ie Éasitr"e.en doïr eén behendig wippertje- op l-0. .Dan
breökt een fase aan van agressiever en sneller voetbal van

àe kant van ADO. LENS wankelt maar gaat toch met

i-0 rusten. lk vennoed cen donderspctch achlel q9

kleedkamerdeur. rvant in de tweede he-Ift kwam LENS
beter voor de dag met ats resultaat l'l dooÍ Ramazan

Een goede aanval-van ADO woÍdt afgeslagen, maar in de

rebo;nd beDaalt ADO de elndstand op 2-1.
P.S. Na aJloop brj ons nogal gemopp€r. IndcÍdaad
waren handelinÀssnèlheid en positiespel van ADO nogal

eens suDerieur, inar ter verdeiliging wil ik aanvoeren.dat

ADO Zetr geraffineerd shirtje kon trekken.en (bura

onzichtbaaÍizeies uitdeelde, waardoor onze jongens in
kamriike uósitie uit balans werden gebracht.

P.S. l-Guiro zag toch eetr lichtpuntje: Matlhijs
P.S.2 Zaterdagi.s. komt wellièht een potentiële sponsor

kijken. Laat C2 dus swingen ! ,

Guus Sr

PETER.......................

LENS - TURVES GREEN rs-z

LENS C3 speelde vaudaag tegen een engels team .. Het
was soed vbetbalweer.en de bovs hadden er zin ln.Na
zovee-l tegenslag in andere wedsii.lden slerlde-LENs een

behoorliike wedstriid aI r+aren wii een maatle te groot
voor de lngelsen riaar die bleven iportief voeiballen . Ik
heb AIex àen werken en doelPunl.en zien maken blijf zo
door eaaILEn Ali is ecn uitste[ende laatste man íeÍk aan

de b;l eir blijft overzicht houden.de wedstrijd rvas

eenrichtings veikeer maar ik heb de jongens weer met
plezier zien voetballen. en het samcnspel was er wcer nu
àe doclpuntenmakers FALOIJN 3 RAMAZAN 3 IRVAN
3 NAE'L 2 ALEX 2 IMRAAM r CEMEL I < sorry als ik
de naam verkeerd schriiÈ Verder bcdank ik MERLIN
voor het keepeÍs werk ií de eerste helft en RAMAZAN
voor het invallen en natuuÍlijk ook PATRICK voor het
ecrlijke vlaggen.

VCS-LENS z+

Vafldaag moest€n wij naar VCS ik had er zelf een goed
gevoel over want wij hadden een trainings partijtje tegen
B 4 gevoetbald en 2-2 gcspeeld. En mijn gevoel kwam de
ceÍste helll uit rvant LENS speelde een uitsteketrde eeÍstc
helft met goed vezoÍgt voetbal en goed keeperswerk van
UmiL AIex scoorde het eerste doelpunt c.en juweeltje.
daarna scoorde Guus de tweede en het derde doelpunt
werd afgekeurd waarom? Wij gingen de Íust in met een
twee nul voonprong. Toen de tweede helfl bcgotr liet
LENS zich ovenompelen en in drie minutcn stond het
dan 3-2 voor de thuisploeg. Maar lanqzaam en zeker
kqram LENS rvcrr in de wcrlslrijd en vocht wat het waard
was.Ik ben als trainer en leider best lrots op mijn jongens
want zij gaan steeds bcteÍ voetba.llen. Maar dat houd ook
in dat we als groeir wel moelen blijven trainen en niet zo
vaak moeten aÍbellen. Ik hoop dat onze keeper gauw weer
bij dc groep aanwezig zal Àjr, dat krijgen we weer rust
achterin. Verder wil ik dejongcns van C 2 bedanken voor
het meespelen eo PATRICK vooÍ hot eeÍlijke vlaggen <
gebeurde dit maar vaker>

I

.
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C3 - C5 (Oefenwedstrijd 22 oktober) t

Scheids komr nier opdagen. Tetefoontje naar Stefan en daar komt 'ie. Wereldvcnt. De w.ed«rijd is een broederstnjd, altijd mocilijk

r"""ï;iïö; ;b"c,;ï "rf,-èhr* 
g."öïal*Na líil;i,i;" echiei scoort Neal l4 en dat is een-tik voor C5 en neemt de druk van c3

toe. uit een scrimmage drun etex 
'il0.;i. -Kluiid 

en Ali verzoÍgen_een speruluÍ op het doeh,an C5 maar keeper Jeft-ey-k-eeí alles'

prima. Nauweliiks is de twceae tretÀ Ë.gd;*;il{r...r" i.t ót_z-t aair. Daamà is ttet echter C3 dat domineeí: Neal 3-1, lange

;óiö Klrii,í;fi:Cri;vir'scÏitterend me-t links 5-l en good old Johtr (sjonnie) 6-1 
.

Ë:i.f ö'ilËi";;-í"rciiji< uit eerstejaars, maar er-zit toekomstio dat team' zcker weten'

i.§.i rtaàrr'Iil*ai iil;tó eí enthousió assistant-scheidsrechter' Bedanlií jongen

Guus Sr.

1 LENS C3 5-4

Peter.. .. . ...

Bij LENS was alles eÍaf maaÍ onze we.dsrrijd bU JAC ging door. We hadden de jon!'eàs op het hart gcdÍukt neem een buskaaí mee

2í teeijr,,raar toen ik e, om woeg ï-rï;iË;;íd;;"tàft bii z_cJr <ouders ,glc É *on\441 ie spelers hadden geluk-cr waren

vi]t';;àer; bij à;; aii iceei ve*o"e. eàË-ípd ,àài. "* Éex TEFFRv CE-MEL JAHANGIR en GIruS van ooRr mcnsen

bJilËóilit;;os-trilÀLrps É;&-ï,;ii-Ma;ïooi t*." roa.a"gi"gs_foutenteék LENS tegex.een achterstand aan. LENS

ËÉn 
"Ëa 

*.tLr1i, "í ÉeLorn-iórpl ï"öia" regeï uè4... aaarna"gait rerouN er weeÍ meide bal vandoor en omspeelt de

Ë;iili"*àË-I,iAËi ót een Uoetírnr.Dan wdr twee verdedigings-fouten en we gaan de rust in met dc stand 4-2

ffi'd; rËiËtd iËi.ËË;ó;il ;Ë"ALöSN icóón tret mooiste'dëlpunt van de w;dstÍijd 4-3.D4! scoqrt {ac nog een keer 5-3.

i;;iaín§.là d.-Ua eóàiànO Baan dan e€n vootzct var FALOLIN èn IMRAAM maaki goed af 54.LENS kÍijeÍ nog e€n paar

ka$en maar de scheidsÍlaast eerdèr af <Smin> jammer hoor wand een gelijk spel had cr ingezeten.

JAC C

I

I

I

I

LENS DI - 's-Gravenzande V.V. Dl o+

Na een vervelend vcrlies tegen de koploper vorige week @S.O. 1-01,- nlrAt ,. bekerwedstrijd legen 's-Gralenzande- V.^V. op een

"".a 
*"r".ni. oàor'de eoed"e traini;ísin?ct van "afeetope;, donderdagí had iedereen er al het vèrtrou*'en in. De eerste helft was qua

ffi-.#ffi;;íË';;r,? "";ÀË;1"0;ffií 
sa dt Ài in. nit na ee_ï aantal mooie goals van Achra4.Rocky en YaÍidlP1rylc..:

aïe vanaaag jaridías mochr"ge"zeltig de 2e helfl vanaf de kant bekijken..Wrt 1el le$ cadeau??? Maurice ging alaaÍdoor op net

middenveld"ioelËn. Zeer sterk-bleiÈïare.ft i.pet werd steeds leukei en betcr. Yarkin scoorde mct cen "pqteíje* de 4-0. Later

ri,Ëia làsè mói wiieesDeeta en stuurde de verdédiger het bos in. Even de keeper voorbij spelen : 5-0! Riza" de zeer 8,oed spetende

ö,ró;;'i.ï;Ë"ïí;;;F-À;ia;;;;;;;;a-iInËi aé o+ binnen. En aat mlt rin*stiróngens, hct zag er vandaag goed uit Ntr
volgende weck de hekkensluiter D.W.O. Ook 6{???

Jeroen Hoefnagel

Nieuws uit de D-klasse doorRuudy'rrrerp

LENS Dl staat o.l.v. Joop de Graaff, de trainer is Jeroen Hoefnagcl, samen-hebben zij de 13 
-speleÍs 

prima onder conlrole, eÍ wordt

i.Hr.r-a-il"àrË;à;ívoelbrtd, dàikón ik op dinsdag 20 oko,-beiit. zelf aanschoriwen. Dl-tmd aàn tegen RamT{ Fc, her uerd
een soarnende nartii- É kwam helaas met 0-l-achter, maar wist door e€n perfccte combinatie dc gelijkmaker te scoren. Dl weÍd

ààiieï*Ï-à-.i í4;tËr"A;i Mini-èr-ràiiài eixanradui (ongens beda*t_èn goed gespecld hoor). troc§ N(ihuis.en Maurice. dc

JonË konden vanwese va}antie nict bii deze match aanwezig zijn. Jordy de GraaF is vanwege een blessure aan de knie enkele weken

,itÉscÍÀeta àn ko"n daardoor niet niecspelcn, hij was we'i bU de wedstrijd aanwezig om de Dl aan te moedigen. Jordy namcns

LENS van [Iaíe Beterschap.

LENS D2 spe.elde afgelopen zaterdag uit tegen RKAW en won de vrie-ndschappelijke ontmoeting met 7-0, LeideÍ Jeroen Buis zag

ziin eehavende team-Oesttaat normafiter uial4 spelers) zeer gretig voetballen'
ffii A-i ,- Hàièi nóa"èi Oiiit ón er vandàg toóh met-l I Selers worden gestaÍt. Mohamed en Fouad speclden mee Jnet.P 

I'
FàJ ÉGifànaà. Uerictrr weg (È iímiddels gc€n LÉNS-lid meer) èn Ricardo mag vanwege een blessure voorlopig geen wedslrijden

spelen @eterschap). Jongens, er werd prima gespeeld.

Oo dinsdac 20 oktober il. werd met. 5 invalters tegen Bcrkhamsted FC gespeeld, D2 won deze match wij gemakkelijk met 6 {. Er
wèrd vandàae eoed samËngespeeld, met steÍke, go-ede en soms hele mooie combinatics werd dit Engelse team van hct veld_g€veegd

Jonpens oerfËï eedaan. Jelroén Buis kon vanwcge ziin werk niet aanwezig zijrL dus nam de hoofdleider zijn tzken waàr' Vanwege

;.iiA;ïi;ffiA;tuàe: 
-MaÍt 

oriessen, Asim ën Kizim lzidogru. Fouat[ eí Mohamed speelden bij Dl mee. De invallers waren:

óËÏ*-"ÏÀÉi-"ir Oq "Èi stona goea te Íeepen, Fatih Turtoglu;Afi ThohaMachsun, Rodiey van Hèrp en Mehmet Abdellah allen

uit de El van LENS, jonÉens priima gevoctËald en hartelijk bedankt voor het invallen.
Éifars-friUËn wij nóÉ gón vàste tàínei vór bz t<unneÍivinden, maar daar zijn wij op LENS echt druk mee bezig, Jorgens houdt

moed, de nieuwe trainer komt er aan !!!

LENS I)3 en D4 wordt getraind door Peter van Fessem en Ruud van' Hcrp. Bcide teams dragi-el mef in dc bovenste regionen.van

trrï óí", Íiloti i; Slftbïa. t3 ii zeer tevreden met de spelcrs eo het ipel van zijn team. Helaas komen er weinig ouders kijken

naar'de wedstriiden van D3 en dat vindt hij eÍ8 jammer.
óit t r1n nón'Uii uitwedstriiden een veÉoer- 

-probleem, 
een paaÍ oudeÍs die altijd bij de wedstrijden aanwezig zijn, worden

óri.àaËfo íci Íi pioUieem.'oat kan niet langèr zo, dus oudeis van D3 zorg s.v.p. voor vervoer, rraag aan,_vriendcn, kennissen,

biíen of familie, waïneer uzelf niet bij de weditrijden aanweÀgkan zijn of aj uvv kind.willen brengen, LENS dankt u alvasÍ voor

,w medewertinl. Michael van EerseÍ is op dinfrag 20 oktobir jl. gèopereerd aan zijn ogen,. voorlopig mag_hij- 6- rrycken niet

,"erËiltài, dit ii-róor Michael echt een suaï, jongen-veel sterkte en bèterichap gewenst dooi al jou wienden op LENS.

Leider yildrim Sahin en Leidster Karin van Gils van LENS D4 hebben gelukkig geen vervoer probleem, veel oudeÍs staan het team

;l;;;di;.ir. sommiee ziin daarin soms een beetje te fanatiek, rÉar dailiomt volgens hen doordat het team aantÍekkelijk

uo"tUA spcetf níina iedeieen Íreeft zijn vaste positie gèvonden op het vel( 8a z.o dqor'-j;ö;r,';';";ïË.-i oí ti:a tonien, en n'iet verg-eten af te Ëellen wanneer je niet kan spelen of trainen, dan zijn wij pas echt

tevreden.

tl
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LENS El en LENS E2
OD woensdas 14 oktober he.bben 3 teams me€gedaan aan het 4 tegen 4 toernooi. De toeschouwers hebben.veel leuke wedstrijden

"íiJ,i. 
tffi i m.óínàv. Niel.. efn, Farih en f,,Íehmet) o.l.v. RuuÀ sp*lde sterk, scooÍde veel eu gaf w_einig kanscn weg. Te3m 2

ó.t.v. Dcnnis @jamq'Rafael, Ilkay, Hafiez en Tommy) speelde het mooiste voetbal, maq wq§ tegen Quck wat.slaPje.s. leam J

i;;i; V;ud.'iri*". ÍiÀtr ci Otiirl o.l.v. Theo, dezé hei ook hetl netjes en scoorde regelmatig na mooie aanvallen. Alle 3 teàrns

Èereii«en dc íolgendè ronde (halve firiale) en iederc deelnemcr kreeg een prijs, een mooie bekerl

Oo 17 oktober speelde LENS E2 tegen RVC-fujswijk E2. dat weÍd heel moeilijk want deze tegenstÍulder was iets te sterk vooÍ ons.

Aí snel stond LËNS E2 met 2-0 ach'ier, maar krËeg ïaama toch e€n paar goede kansen, na vooral goed spel van Ilkay. Het werd een

5-0 nedeÍlaag. (pas de eerste in de compititie)

24 Oktober werd het voor LENS El afgekeurd, wel hebben ze heel fanatick getraind. Kmp werk hoorjongens. LENS E2 spcelde

vriendschappelijkbijRKAw.ookdezèspelcmgaangoedvooruitensteedsbeterspclen.

Theo

De LENS At/m D jeugd DISCO 
'

Op zaterdag24 ol«ober werd er op LENS een spetteÍende jeugd DISCO gehouden, maar voordat de DISCO echt begon moesten er

eeÍsl rvat mensen een priis in ontvangst nemen.
Deze mensen kegen daóclijk een pri]s omdat zij voor LENS de meestc grote clubactic lorcn hebben verkocht. Maar ik wil nog wel
even zeggen dat &egene mel maar 2 of3 loten, dat deze memen ook een pluim verdienen want elk lot is er toch l. I

En daarom wil ik alle loten verkopers nogmaals hartelijk bedanken voor hun inzet, BEDANKT. !

En na deze prijs uitreiking begorinen wii tangz:am a;n dc DISCO waarbij het nog wel wentjes duuÍden voor dat i€deÍeen de

dansvlocr had gevonden.
En door deze ierlegenheid van dc meeíe, moesten Patrick en Menno al hun DJ veÍmogen er in gooien om deze verlegenheid t§.

doorbreken en ik möet zeggcn dat isjullic óp een fantastische manier gelukt, want alsje zélfs hierdoir Tolgahan een POLONA]SSE
kan laten leiden dan uas er op de orue DJ's niks aan te merkcn jongeng beda-nkt.
En voor de rest ga ik lekker niks vertellen want_diegene dic heel èrg fueuwsgierig zijn naar hoe gezellig het nu eigenlijk was kal ik
alle€n maar zeggen kom, gewoon maar zelf kijken.
Rest mij alleen-nog maar, de EKO, Barmedewer*ers, Poniers, DJ's en alle anderen die ik vergeten ben hartelijk te bedalken voor
deze SPETTERENDE DISCO.

p.s. Volgens alle aanwezige jeugdleden is deze disco voor herhaling vàtbaar.

JTJKO

KONTRIBUTIE.ACHTERSTAND ?? ? ?
FL 10,- BOETE !!!!

t
I

Het besfuuÍ

@tfra Kortekrure
Project en

Woningstoffering

I

I
t

I

Abeelstraat t5
2282 )U Rijswijk
Telefoon 070 - 399 53.59

b.g.g. 06-54 75 66 36

Inschrijfnr. K.v.K l5l128

Vlnyl

Tapijt
Marmoleum

I

DE VOLGENDE LENSREVI.]E KOMT UIT OP 12 NOVEÀIBER AS. Pagina 11

:

best gedaan
loten)

hebben om e€n gÍoot aantal Ioten vaÍl

Alle leden (spelend of niet), wienden, donateus etc. die op I november nog helemaal geen kontributie hebben betaald over dit
seizocn krijgen e€Íl boetc opgelegd van Fl. 10,-. De kontributie moet bij vooruitbetaling worden bctaald en medio sept€mber moeí
minimaal de helft binnen zijn als er tenmirste niet gcbruikt wordt gemaakt var een periodieke betaling. Nu is slechts 40 o/o valj. de
totale kontibutie binnen en dat is vcel te weinig. ReageeÍ nu dus heel snel en bctaal konEnt op LENS.



Tcftin & Clubgèhomr
GEEN POSTAIIRrJ

Sponcomplex "Esc€mp l"
Hengelolaan 600
Tcl. 0?0 - 366.13.14

^lgen. 
3ecrrtrfiMt

teveB posladltt

P.F.GÍeÍE
RetEntcsselaarl 49
2562 CN Dcn Hasg
Tel. 070 - 363.54.18

Contrlhudc bcÍsling

PoíbÀnk 33.67.11 '

RÀbobaik 129.924.229

SrjncnstEltlng heltuur

SEKO: SenlorensÍd. Gond.s /àrr)

W.J.M.H.Ínen tcl- 070 - 346.10.t8

Scnlorcn zat€dar.

J.C.Ham teL 070 - 367.96.87

JIJI<O: JcrrdoÍdèIiht

P.J,M.v.d.Stcen 1c1.070.440.06.03

H HoppcnbrouweÍs tel. 070 -325-07,a9

ÀJ(KO: AccomrnodEfi ;com/meter,

Vacature

R.v.d,Hoek tcl. 0lt2 - 52,t3,53
H.KooycÍgr !4,1.070-39112-94

C. otirdlnaÍor Íechhl!chc zokcn

Redàktle

W.J.v.d.c.!5l sema 06 - 597.00-0t2
M.v.Ooí
H.v.d.Snun

t l.070.366.13.14

Colofon

Tminers:

S0onsorz lr(tn

t!1.. 015 - 310.7t.46

rel.. 070 - 356.15.81

tel. 079 - 316.49.94

R. BÍlrístellsrtl

ZrtnbB I

P,v.Ooíen
Zond.g :
D.Finftclnbcrg
ZÀtqd.aE i
Àde Ker

R,verteÉÍ
F.GÍens
P.v.d-Stccn
F-ttrccl

Í3l. 070 -366.t3.44
tel. 070 - 363.54.tt
tel. 070 - 440.06,03
icl. 010 - 521.39.t0

OE I,Efl§NEVAE
Tweewekelijls blad van de voetbalvereniging LENS

72e iaargang, nummer 0B

12 noveEber 1998 opge cÈt
18 december 1920

LENS
EN HE.T SLECETE WEER

Voor alle trainingsgoepen en teams
van LENS is het dè laatste rijd behoor- Í
Iijk behelpen geweest. Voetballen en
trainen op LENS was vaak niet
mogelijk door de overvloedige regen-
val van.de laatste weken. Alteíu-
tieven voor de trainingen zijn niet
eenvoudig te vinden. Het veld vaí de
scheidsrechters aan de lJzerwcrf
brengt nog wel eens een oplossing
voor de seniorenselectie maar de over-

DE ALGEMENE
LEDEFTVERGADERING

l) Opening
2) MededelitrgeÍ/ingekomen shrkken
3) Bespre_kel verslag van de vorige algemene leden

vergadenng
4) Bespreken definitief !naa6isel iaan/ erslag'97198
S)-Bespreken en vaststellen definiiiwe begróting
'98t99
6) Bespreken jaarverslagen van bestuur en diverse

konu ssres
7) LENS van wateÍsnood naar toekomí
E) Rondvraag
9) Sluiting

De benodigde stukken lissen vanaf zaterdae 5 derem-
klaar óp LENS voor-àle belangsrellenïen. Necm

LENS 1 IN DE KOMPETITIE
De komende wedstrijden voor LENS I zijn:

- li ïovember 14.00 uur LENS I - PdVA I
- 22 november 14.00 uur Cromvliet I - LENS I
We rckenen zeker bij de thuiswedstrijd op he€l veel supporters van LENS.

ige teams vinden moeilijker een oplossing. Toch zien wij veel creativiteit bii o,e traines en dc
meeste sp€lgrs gaan ook goed om met deze altematieve programma,s. Toch bliift het ba.len want
iedereen wil graag traine-n en vo_etballen op goed bespe€lbàre-velden. Laten we hópen dat er nu een
verandering gaat optrcden in het weer. Niet alldn voor de sDelers maar zefter ook voor de
komrnissieleden want het vinden var alternatieve programma-b is echt een hele klus. Onze
jeugdkommis-sie_ is daq 

"clrt 
heel goed, in. Qp afggkèyÍdg zateÍdagen vinden zij vaak voor veel

teams nog schadur.ywedstrijden (op 3Ul0 zelfi 13 ll). Vaak zitten ài a.l voor 08.-00 uur oo LENS
en bellcn dan naar 9e verenigingen met goede velden of met kunstgnalvelden. Dit vergt ooÍ< van de
lÍaincrs,lcid€rs,speler-s- en 

-ouders_.enige Ílexibiliteit maar er ríordt tenminstc g;voetbald of
getÍaind. Voor ons klubgebouw ([e€s oozr omzet) is dit ook een goede zaak wint door a.lle
afl(euri.nge[ komt er byzonder weinig geld binneir. Nu is er tcnmi-nse nog \ at levcn in ons
klubgebouw.maar- dit is beslist n-og te weinig. Ook bij alkeuring moet LENS Ëruiscn. Wij zoeken
mensen die bij aÍkcuriug iets willen organiseren. op zaterdae-bv. sDelleties vooÍ de ieuËd en oo
zondag bv. klave{assen ery'of jokeren voor de scniören. Natuurlijli zijn 

-andere 
akti-vite'íten ook

KADERPRoBLEEM ooK BIJ DE JEUGD

t

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

BesÍuur

Van de Redaktie
LeveÍ ulv kopl in vóór ,oBdI&22-trors

Rcdactiórieveíbus ih hd clubgebouw of bij
w.J.v,d,Céest, Winkc!ícdc 92, 2543 BS Dcn Haag

E mail : vand€mcutm@hotmail.coÍn
Fax : 070 - 367.05.22 (va, mnrndag l/m vrlda8)

i slurtncsrrp wrJzrcINcEN
KOPU:

Maandag 23 nov. 18:00 uur.
,'ALLEEN WIJZIGINGEN !!! !''
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vooRLoPIGLAér§rEËrynïEJoYE*.f glrRl?url'"::li:Ï."
P"l"il,,ffifff ,,iËïffiH!ËfiLË,,*HlïË,-"1,#**l 

g'i,g';66'"riïi;lË;*r;;il;tild;.u-"iffà"ï,i1i'riji' ts

novembei a.s. kont nt oP LENS'

CLUB '*HONDERI)
CLÍNTON. Wie had gcdacht dat het preutse Amerika na de Monica-gate no8 zou íemmen.voor dgDemocraten ? Het liikt erop dat

ffi !ïBïï,,trilttrf È*;*lJv.{ii*röt:l:*u{*+li+1+mr*+:'mx
#fi 8Jèffiö'firËà, z-on<lae zs-lo-et, bleek dat ecn verfraaiing
in de kantine ontbreken. oo1. ae luaiiË$tíiLËi,ï'r"irii,àr'irj;;-pfrEË.,i&;ÈËi;"1ïiíar,iói-art"a" 

kantinderwat gezelligeruit

i.ï;Ëï;ff;;;iiJ"uiiiiriqï#,"àË'örïïffiHïË'alirËnt 'ó;",.i:i'"$$:mË#f,?Jlrllh"*nninsmeestervaniïr'àlïl"lörït-"* É"-tilËia. sel nu dat Bill en Monica lid worden

Het bestuur

UitspÍaak van de 72 maand: Wat is tÍoef ? Schoppen of hartelijkÏeid'

Gcgroet

Henk Hoppenbrouwers, Story rePoner

p.s.: Anouska, ponyrijdeu op zondagmorgen ?

Alle rolluiken
Alle zonneschermen
Alle binnenzonwering

,uinu,tfiiJf#iliililJi[iHïi,,*,,
z l57o échte korting * Vakkundige montage.
t 20Vo échte korting * Grote kolleklie.
z lSVo échte korÍing * Alle soorten en maten te leveren'

* Gralis oPmeten !!!

Bezoek onze showroom aan de
Thomsonlaan 85
2565H2 Den Haag
Tel. 070-3620290 I Fax. 070-3620435

ooK
VOOR

KOZIJNEN

a\ tt

De topscor€r aller tijden van LENS, Frans Disseldorp, moet helaas vaawege gezondheidsredenen afscheid nemen als actief
voetballer. De Gerd Muller van LENS zal, trog eerunaÀI, in aanwezigheid van oud+ory{eeën zoals o.a. I{ans BeÍtens, C€es
Spoelstra, Gerard Kcmperman, Jaap Colpa, etc. op het LenS veld schitteren. Er is cen wedstrijd op donderdagavond 12
november om 20.30 uur op LENS. Tegenstander van dit steÍrenteam is LENS 4. Na aÍloop is er voor spelers, vrouwen,
genodigden en diegene die Frans een warm haÍt toedragen eÉn àapje en een drankje. Wilt u de omavolgbare bewegingen van
Frans nog een keer zien dafl moet u er op dondeÍdagavond 12 november gewoon bij zijn.

Aanvoeder LENS 4.
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a fdl,1,NI

zondag 15 november 1998

14.00 uur LENS I - RAVA 1

10.30 uur IIBS 2 - LENS 2

14.00 uur LENS 3 - VCS 4

10.30 uur LENS 4 - Cromvliet 5

12.00 uur LENS 5 - RKSVM 12

zo!,daïzz november 1998

Wedstrij dprogrammfl Senioren Zondag

n

14.00 uur
10.30 uur
I1.30 uur
12.00 uur
12.00 uur

CÍomvliet I
LENS 2 .

DVC 2
SEP 4

Oliveo l2

. LENS I
- Quick 3

- LENS 3
. LENS 4
- LENS 5

scheidsr.

P.A.van Veen
M.Heap
NN
NN
NN

H.C.Annokkee
J.A.Th,van Dam
R.Tikai
NN
NN

2

I
u3

veld

I

wdnr.

38052

31818
33006
36929

29734I

LIGGING TERREINEN:

t{BS : EveÉ wijtemaweg
CÍomvliet : Brinckerinckstraat
DvC :Brasserskade,
SEP : Tanthof-Zui4 H.van Riessenl.

Oliveo : De Groene W[dte' SpoÍtlaan'

, tel:3681960
tel: 3888352

Delft tel:015-2132548
Delft tel:015-2613761
Pijnacker tel: 015-3692141

UITSI,/IGEN:
LENS 1

LENS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5
GONA I
Scheveningen 2 -
GDA 5

HBS 6
Triomph 6

Naaldwijk I
Velo 3

Westlandia 7
Delft 5

Taurus 7

LENS I
LENS 2

LENS 3

LENS 4

LENS 5

afg.
afg.
aÍ9.-
afg.-
afg.-
4-2
8- l
1-l
t - 3 gest. wegens rcgen

3 -0

BaI geschonken door:

TOP TAXI BV
FalrcnheitstÍaat 20
2561 EC Den Haag

Tel:070-364 3295

24 uur Serv ice
Groepwewoer

Rolstoelvervoer
Vliegveldsewice

Algemene informatie
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvang 20:5 uur'

ContactDeÍsonen W.J.M. Heijnen .1 tel''
Í.ilËr-'ií,ià-rÉl 

- B.vierling 
- lel :

. I seÍna

, mob.

Aíbellen

(uiet bij wiendschappelijke wedstrijden) :

Èos oià. afl<euringilÍn KNVB distÍict west 3 : tel 0900 900 8000

LENS
LENS
LENS

Alkeuringsinformatie
INFO / teletekst pag.

3
4
5

(070)- 346. r0.88
06 - 55.13.51.60
06 - 65.00.08. 16

0ó - 65.00.08.16

06 - 53.12.22.14
(070)- 325.07.89
(070)- 397.54.59

tel.:
tel.:
tel.:

A.Golali
H.HoppenbrourveÍs
J.Muns

VOI.GFNDE LENSREVUE VERSCHIJNT OP 26 NOVEMBER 1998 Pagina 3
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Senioren ATERDAG,h,ë, , .'. ; àií .a

ll/edstrijdprogramma
Veld

I

z eÍdàg 74 november 1998

14.30 uur LENS I

zrteÍdag 2l novembcr 1998

14.30 uur Quick Steps I

Ligging terreinen:

Quick Steps : Nijkerklaan

Het bestuur

wdnr.

14791

ssheidsr.

R.P.G.Theuns

A,de Bruijn

.VCSI

- LENS I

rel:3635050

WRZAM ELTIJDE N Iï.EDSTRI IDEN Thuis

Uit

: I uur voor aanvatrg

: ll/2 uur voor aanvang

AFBELLEN

Trainer

b.g.g.

J.Eam

BIJ AFKEURING: VEBZAMELEN 13.00 IrUR OP LENS.

tel.

tel.

tel.

z (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 881

: (070) 367 96 87

VOORLOPIG LAATSTE KREET OVER KONTRIBUTTE.NETALEN
Op maandag t6 november maken wU de balans op. Wie dan nog geen kontributie over dit seimen heeft betaald of slechts hel
inichrijfgeld krijg van oos ecn boete van Fl. 10,- wegens een te latè bctaling. Wil je deze boete ontlopen betaa.l dan uiterlUk 1

november a.s. kontant op LENS.

UITSI-AGEN:

LENS I
HTSV I

aÍg
3-l

- MVO'72 l
-LENS I

Qrrrllcl.surblltE.V.
t(,o,dfrfrl.í[38 2511 El/ Don ll,,,g

, àPK.a llw t(Àírhto.t
, l8,,,trfuruta&tarilít
'*ndrn an uilrrtrhr
'ry,at-,f,P,flitx*,

r&, lEB Ë,§BgrHl.Cp OX il UB PtR
DAO ÍE ÍTxl(Efl YIAEEB CiTO'NEASË'8ÍEII

' à$ct. ewo fete xo ry p, irr,r
'ri!Èr.r i otz konao Ft bt,,r

tÍoor ln onnila;
Worlpbar: OIGíilÍ 0l2ix

Phrlrícílírlr: O7G§nl tz tt

J

rP
lllooÉcnrdliHoon, lcyaYog

n

+

r
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Senroren Z;ËAL,h,fi,

WEDSTRIJDPROGRAMMA

wdnr.maandag 16 novcmber 1998

21.00 uur Bombers/WoÍldphone 3

22.00 uur BombcrV\ryorldphone 4
19.00 uur LENS I

. LENS 2

. LENS 3

- Halve Maan I

42958
43090
42t38

§porthal

Ioosduinen
Loosduinen
Oranjeplein

scheidsr.

K,L.C.Kapitein
R.J.Slap
A.Visscr

maaoda8 23 novembcr 1998

21.00 uur RKDEO 3

Silva
22.00 uur LENS I

viidag 27 november 1998

22.00 uur Noordzee 2

LIGGING SPORTHALLEN:

: SlicheÍstraat I l,
: Groen val Prinstererlaan 276,
: SeinpoststÍaat 150

: Sportparloveg l, Nootdorp

. LENS 2 42995 RKDEO

- Baror/Westwood I 42179 Oranjeplein

. LENS 3 43127 de BlinkeÍd

Oranjeplein
Loosduinen
De Blinlerd
RKDEO

tel:070-38009I1
aeli 3236706
teli 070-3522169
tel: 015-3109577

F.Mina da

A.Veensha

S.Mewa

WRIIUIZIN6EN

ffirrror*-"

Algemene informatie zaalvoetbal

aanvoerders:

zaal 1: H.Kooijcnga
zaal2: A.Kuypers
zad3: D.Pool

Íel: 070 - 39'1.72.94
tel: 070 - 325.04.71
aeli 070 - 307.04.77

UITSLAGEN:

Snoekie I
Cha Cha
LENS 2
LENS 3
LENS T

Bombers/Worldphone 3

BomberVWorldphone 4
LENS 1

- LENS I
. LENS I
.SEP2
- RKDEO 4
. GDCPH I
- LENS 2

- LENS 3

- IIalve Maan I

2-tL
4-ll

:'

-otntctt tL

-oonPuttÍGtt naa
.FIIUILMNT

-nofot1ilFtct avtc,

kopieëna,r,nrG
ook ín .!fl .r*clo kl.ut mogËBill
('min. ntd 100 rlull, .xcl. Dtsrl

Fotokoplr ln klaur, dlgltelo kwrlltdtll

AL 26 JAAR EET{ BEBRIP II{ EEH }IAAo

lGrtetulnemYcg 6 2544 CW Den Haag

Íel.: 070 359 07 07 Fax: 070 3ag 51 eB

r,#nil{

ccd'

VOLGENDE LENSREWE VERSCHIJNT OP 26 NOVEMBER 1998 Pagina 5

t!

fiElfrg$fllrEn rÍÍsal! vEftulrtrllrÍ[:rj;ffi,iffiF:ltii[fl
unÍÍ§Eullio co"lrIEfi llElv0€8

ïEtrEtofl stll! Í 001íÍàHgn§

!

t

n?

+



§

J het jeugdfrontvan
ALGEMEEN CONTACT?ERSOON en hoofdleider B jeugd:

Paul van den Steen, Chopimtraat 103, 2551 SV Den lIaag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider A-jeugd: Eans van Rijthoven
telefoon (070) 361.52.08

HoofdleideÍ Il-jeugd Ruud van Eerp
telefoon (070) 367 98 5E

b.g.g. 06 53 48 40 50

EIT-jeugd: Leo Straub
Monique Bouwmeester

Hoofdleider C-jeugdr Diana van Rijthoven
telofoon (06) 22.98. 18.82

Hoofdleider

telefoon 367 0t 2t

WED,STÀ IJDPROGRAMMA
( (tijds) wijzigingen voorbehoud«r)

A2

BI

BZ

B3

B4

CI

c2

c3

C4

C5

DI

D2

D3

elÍIal

AI
dahrm

14 nov
2l nov
14 nov
2I nov
14 nov
2l nov
14 nov
2l nov
14 nov
2l nov
14 nov
2l nov
14 nov
2l nov
t4 nov
2l nov
24 nov
14 nov
2l nov
14 nov
2l nov
14 nov
2[ nov
14 nov
2l nov
14 nov
2l nov
14 nov
15 nov

2l nov
14 nov
15 nov
2l nov

14 nov
2l nov

14 nov
2l nov
14 nov
2l nov
14 nov
2l nov
14 nov
2l nov

sAnVang

14.30
14.30
14.00
I1.00
14.30
12.00
12.00
14.30
14.00
l3.00
12.00
I4.30
I2.00
10.30
10.00
I3.00
I8.I5
I I.OO

09.30
I3.00
13.00
14.30
10.00
10.30
10.00
I I.l5
I 1.00
09.30
t2.t5

,,.12.45

I4.30
12.15
I1.30
09.30
10.00

09.00
10.00
08.45
09.30
I l. r.5

10.00

13.00
12.00

urt
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
urt
thuis
uit
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit

tegenstlndeÍ

Lyra Al
Quick Steps Al
Juventas Al
Tonegido 42
HBS BI
\ryestlandia Bl
C€leritas B I
RAVA BI
WIK B1
Oranjcplein B1
RvC/Rij swijk 84
Oranje Blauw Bl
IIBS CI
Roodenburg Cl
SV Erasmus Cl
RAVA CI
Spoorwijk Cl (vr)
Laakkwaíier C3

vcs c3
Arch/Omas Cl
RAS CI
DUNO C3

HMSH CI
ADO Dcn llaag Dl
RVC/Rij swijk Dl
vI',CDI
RKDEO DI
Scheveningen D4
LENS D4 (w)
Laakkwartier D6
HBS D5
LENS D3 (w)
Gravenzande SV D4
Vredenburch El
Wcstlandia El (rr)
Quick Steps E2
Westlandia E2 (w)
DIJNO E3
REMO EI
Quick Steps E6
Westlandia E7 (vr)
vcs E4
Wesuardia EE (vÍ)

uiUthuis veld/terrein sarp.k r.ENs

12.30 auto
13.15

12.00 auto
10.00
13.00 auto
lL00
10.30 auto
13.30

12.30 fiets
t2.15
I0.45 auto
13.45

ll.00
08.30 auto
09.00
I1.45 auto
17.30

10.15

08.45
12.15

t2.t5
13.45

09.00 auto
09.00 auto
09.00
09.45 auto
I0.15
08.45
11.45

11.30 auto
13.45
I I.45
10.00 auto
09.00
08.45 auto
08.00 auto
08.45 auto
07.45 auto
09.00
10.45

08.45 auto
12.30
10.45 auto

Vervolg pagira 7

Pagina 6

Sp.park De Zweth
VI
Huis te landelaanlRwk
V3
Daal en Bergselaan

VI
Leyweg
Y2
Zuiderpark
y2
Sp.park Pr.IrcneÀwk
V3
vl
P.Bothstraat / Leiden
vl
Hourwijk
Metis Stokelaatr
V3
v3
V3
V3
V3
Vrederustlaan
Zuiderpark
VI
t Kleine Loo/'\r'rbrg
v2
V3
VI
J.v.BeersstÍaat
v2
VI
Gem. Sportpark
y2
Hoge Bomen /Naaldwijk
Nijkerklaan
Hoge Bomen/Naaldwijk
Mr.Nolenslaan
Y2
v2
Hoge Bomen ttlaaldwijk
v2
Hoge Bomen /Naaldwijk

D4

EI

E2

;,8 3..

E4

E5
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E6

FI

F2

F3

F4

F5

F6

l4 nov

2I nov
14 nov

2I nov

14 nov
2l .nov
14 nov
2l nov
[4 nov
2l nov
14 rov
2l nov
14 nov
2l nov

I1.00
12.00
09.00
10.00

I l.l5
11.00
09.30
11.00
10.00
r 1.00
I1.45
r 1.00
13.00
I1.00

uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit

WIK E2

Westlandia E9 (w)
VCS FI
Westlardia Fl (!Í)
ÍIBS F2
Westlandia F2 (vr)
Die Haghe F2
Westlandia F4 (vr)
ODB F2
Westlandia F5 (w)
Vitesse DeA F4

Westlardia F6 (w)
GDA F7
Juventas F I

Zuiderpark 
.

Hoge Bomen/Naaldwijk
DedemwaaÍ§veg
Hoge BomenNaaldwijk
v2
Hoge Bomen/Naaldwijk
vz
Hoge Bomen/Naaldwijk
Albardastraat
Hoge Bomen/I.laaldwijk
Tanthof-ZuidrDelft
Hoge Bomen/Naaldwijk
v2
Huis te Landelaan/Rwk

09.45 auto
10.45 auto
08.00
08.45 auto
10.45
09.45 auto
09.00
09.45 auto
08.45 auto
08.45 auto
10.30 auto
08.45 aut!
12.30
09.45 auto

snel mogelijk en
í)0 uur, bij de d

ter[jk do avond de wedst d tus I8.00AÍbellen voor de wedstrijden: zo ul voor nJ sen en

I9 esbetreffende hoofdlei der In uIterste nood oP de rlag
vanaf 08.

van de
00wedstrijd ua de LENS telefoon (070) 566 t 3 I4 (zaletde uur

en dooideweeks + 30 minuten en niet eerder voor verzameltij d)

AÍbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

+ 45 minuten vooÍ aanvang van de training, alleen oP LENS tel (070) 366 I3 I4

bel in eoÍste insuntie do hoofdleider
bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 38ll, *. o" LENS-afl<euringslijn (070) 367 os 22

BIJZONDERHEDEN:
- Vragen, opmerkingen, aÍbel.len voor weclstrijden !ll Bel dan 's-avonds tussen 18.00 en 19.00 uuÍ naar de hoofdleider.

- De volgende LENSrewe verschijnt op donderdag 26 november.

- Opstellingen als vorige rveek met uitzondering van:

o LENS Al
o LENS B3
o LENS Cl
o LENS C4
o LENS C5
o LENS D2
o LENS D3
o LENS E2
o LENS F6

zonder M.Essiad
zonder A.Amarouali
zonder R.v.d.Kruk
zonder M.Guerrero
met S.Gansa
zondcr J.v.ï.Merkt (afgevoerd als lid)
zonder M.v Eerscl
zonder l.Yonrul (afgevoerd als lid)
met B.Mus,C.Nelsoí-Quaney, en M.Spitsbaard

AFGEKEURD OF NIET ???

De vraae of het voetballen dooÍsaat of niet kan ie niet stellen op vrijdagmiddag
tLuis. Sö.t st rt het bU algeheË aÍkeuring a.l olr wijdagavond-op TV:.NED 1,2

itàleiektoaeina 603). De L:ENsjeugdrcami vallèn allemad onder district West I

Èompetitiepiogramría afgekeurd. Staat er fliets dan geldt:

op LENS maaÍ znker ook niet bij de hoofdleider
of Infothuis€n 3 (teletekstpagina

categorie 3. Staa
603)

II In t eÍ een kruisje dan ls hct

- Voor 08.15 uuÍ verzamelen dan gewoon naqr LEN§ komen. Belle-l 
-heeft 

geen zin. Zeker niet mar de }ófdlcider l!!
- Nrïe.iíil u.à;.i;ibcatkdi a; aENsaa(euringslijn bellen (367052t) en nergens anders heen. Na 09.00 uuÍ verzamelen

dan zijn er 3 mogelijkheden t.w:

- de LENSafl<euringsljn tel: 07o - 3610522
- de KNVB aÍkeuringslUn 0900 - 9008000
- via de TV op infothuis blz 603

VOORLOPIG LAATSTE KREET OVER KONTRIBUTIE-NETALEN
i

Op maandag 16 november maken wij de balans oP Wie dan nog geen kontÍibutie over dit scizoen

inschrijfge
novenber

td
a.s. kontant

krijct van ons een boete vaÍ Fl. 10,- rvegens een te Iatè betaling.
op LENS.

Het bestuuÍ

heeft betaald of slcrhts het'
twil je deze boete ondopen betaal dan uiterlijk l5
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Bij algehele afl<euring van het kompetitieprogÍamma gaan we vanaf heden toch we€Í iedere zaterdag iels dostr met al onze
jeugdteams. Dit kan zUn: voetballen op het stÍand, op een plein, in het Zuiderpark of bij een andere vereniging waar het wcl
mag op het velï, in de zaal of op kunstgras. Mogclijkheden genoeg. Neem weI altijd je voetbal+n trainingskleiing mee en je
spoí- en voetbalschoenen. Nahrurlijk ook een trainingspak en desnoods iets tegen de kou en of regen. Met de 

-ieiders 
vàn

A I,A2,B I,82,C1,C2 en Dl spÍaken wij afdatzij afspraken maken met de spelers van hun tcaÍn wat ze gaan doen bij afl(euing.
Goed luisteren of desnoods de trainer even bellen. Voor de overige tsÍns geldt bij a.lgehele aÍkeuring het oÀderstaandè
progÍamJua:

- LENS 83,84, C3, C4 en C5 gaan trainen om 12.30 uur.
- LENS D2, D3 en D4 gaan tninen om 1I.00 uur.
- LENS Et t/m E6 en Fl t/m F6 gaan trainen om 10.00 uur.

Kom allemaal 20 minuten eerder naar LENS want er \vordt echt niet op je gewacht. Natuurlijk rekenen wij ook op de
aanrvezigheid van de traineÍs en leiders. Jullie moeten iÍnmers iets mct di siel;rs gaa.o doer. So'ms rekenen wïe oot o'p ae
oudeÍs voor het vervoer naa-r de trainingsplek Ov. slrand).

VIER TEGENVIER
Op woensdag-ll november 

-spg:-ldj 
het eeÍste E-team de finale van het 4 tegen 4 toernooi op het Plein. Echt een geweldige

pleslatic om dit.te halen. gf I-EryS PI _ook nog, verder gaat tangt af van de resultaten op hei Spuiplein. Op het mdinent vín
schrijven was dit nog niet bekend. Sterker nog: hct toernooi moeí nog gespeeld wordci. Meei niàws voigt in de volgendc
LENSrewe.

KADERPROBLEEM BI.T DE JEUGD
Nog steeds zljn rvij eÍ niet in geslaagd om ons kaderpÍobleem op te lossen. Stcrkcr nog het probleem rvordt steeds gÍoter. Naaí
leidcrs voor LENS D2 en F6, een scheidsrechterscoördinator, scheidsrechters voor divèrsejéugdtcams etc. moeten ie nu ook op'
zoek naar:

- I of 2 trainers voor LENS 83 en 84 op.de woensctagavond van 18.00 t/m 19.15 uuÍ omdat Ziya Gungor door vcrandcrde
Iyerkzaamheden vaak niet meer aa-nwezig kan zijn.

- I of 2 trainers voor de E- en F-jeugd op woensdagmiddag van 13.30 Um 16.00 uur om dezelfde reden als hiertoven.

Iedereen kan nu wel lekker achtercver gaan lc_unen en denken dit is mijn pÍóleem niet, maar dat is rutuurlijk niet waar.
LENS is val en voor iedereen en is een klub_die gerund wordt door bijna allemaal wijwilligers die ook nog óens allemaal een
vaste baan hebben naast hun onbetaalde hobby: LENS. Wij hopeq dal dit bescf eens door gaat dringen bij diverse ouden en
senioren var LENS. DenI< mee met het kader en lieveÍ nog; ga telf ook iets doen binnen LE-NS. GeeÀtiid ii vaak een wel hcel
makkclijke dooddoener en een vlucht om iets niet te doen. Denk er nu ccns goed over na en kom gerust eeïs largs om te praten, .

Wic weet vinden wU iets leuks wat aansluit bij je wensen.

SCHADI,IwPROGRAMMA

BLESSURELEEI)
Achmed Amaroruli van LENS B3 heeft zijn been gebroken en ka-n derhalve de komende maalden niet voctballen. Achmed van
haÍe betersu;jap nameos de jeugdkommissie en spelers en leider van LENS 83.

JEUGD VERSLAGEN

v.v. Wilhelmus B2-LENS Cl: r.+ (Gcen tikrouQ

SINTERKLAASFEEST OP LENS !!
Afgelopen^week viele.r post qij onze secretaris binnen vanuit Spanje. Een bericht van SinteÍklaas. Ook dit jaar komt hij weer
naaÍ LEN-S vooÍ.de F-jeugd. Op vrijdagavond 4 decemöer zal hij_omstreek 19.00 uur in ons klubgebouw zijri. Natuurlijkïeemt
hij voor alle F-klassers, trainers en leiders v"n Fl ím F6 een kadootje_mee. Via de leiders krijgeriallc F-klàssen een Éeurplaat
mee naar huis. Maak er iets moois van en lever hem *eer in bij je leider. De leiders vragen fuj om iets tc schrijven ovei a.lle
spelers van het_tcam. Lever dit z.s.m. in op LENS. Alle F-kl._assers_vaa LENS, tràin€rs en leidérs van Fl t/m F6 zijn op deze
avon_d_ng$urlijk aanwezig. Ook dc ouders zU.n va.n harte welkom. Helaas kunnen rvlj geen broertjes of zusjes Aie gei:n lid zijn
v,r! L.ENS. erbij hebben. Het rvordt dan te dnrk_en te.onrustiB en bovendien heeff de §iit gecn kadootjes vór dezeiinderen Ëi.;
zich. Wij t )pen dat u begrip hiervoor heeft. Meer nieuws in de volgende LENSrewe. -

I
I

Eigerdijk.moesten ye -vandqag '31 oktober 1998- tegen Alphense Boys uit spelen om de comoetitie, Dat uas afselasl dus
. varoaar oeze rmendschappelUke wedstnjd tegen Wilhelmus 82. De score weid geopend door'Carlo (0-l). Na aaï aocÍpuntkegen we vat op de wedstrijd. Dat leiddritot het tweede doelpunt. pit wera gemàfr íói-ohó. ilï or *n tospelaren bal van
9LIi:P.' g§-f",groT,.l s!9ryn Í0-2I. yJt^g.t stand gi'nsen we ook di .;ii"... r, í;Ëà; ËlË;öïil'Ëilïollmaal was het Mesul Ílre mool almndde.(0-3). Toen kwam er een periode dat wij wat meer osder druk stondeq dit kwam
mede door o_g 

-Ggqde) 
invaller op. 't midden-veld aan de kant vari witnetmus. É, É; d;;;;*d er gescioï àó0, àË

tcgcnslander (l-3). Maarja,dat mocht oicttaten, want wij scrorden en hetwas wcer....... traes"i ii-àt.baaró kreeen rvii nosccn aanrzu Kanser' waaÍ)ndcr 9€l mooi lobje van Kurnrk welke helaas het net niet vond. Ook bU mijzetf stono oeiecpei vaiWilhelmus hinderlljk in de weg. Gnl! De be§e wint; her was een verdienae overwimin!
Yves Salters
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§ HIJ KOMT, hij komr

F-klassers opgelet:

SINTERKLAASFEEST
een bezoek aar Spanje is de Evenementencommissie cr weer in geslaagd om Sinterklaas en zijn

Pieterbaasknechten ovèr te halen om ook dit jaar weeÍ een bezoek te brengen aan onze club.

rookveÈod geldt.

DE EVENEMENTENCOMMISSIE

Ditleest 7al plaats vinden op VRUDAG 4 DECEMBER Uit het gesprek met de Sitrt bleel( dar hij het
heel eÍ8.leuk zou vinden als jullie hem zouden verrassen met een klèurplaat. Binnenkort kÍijgen jl lie
yan de leiders deze tleurplaat. De bedoeling is dat deze -plaat zo goèd mogelijk wordt iígekllud.

,Itger_e{e_n (let op: dit kan tot2 deceÍhber!!) katr bU4e menseo achterde bar. NET vergetenje N1AM en
'ELFTAL er op te zeBeB. WU zorgen er voor dar de Sint de kleurplaten ontvangt. Erziin óooie priizen
mee te verdienen. De prijsuitreiliing zal plaatsvinden op wijddg 4 derembeï door §interklaat ZelÍ!
Natuurlijk brengt de Sint voor ieder kind een leuke verrassing'mee.

De aanvang van dit fe€st is om 19.00 uul en het clubgebouw is open om 18.30 uur. Tot slot merken wij
nog op dat tud€ns dit kinderfe€st er geen alcoholisohe dranken verkocht wordon en dat er een

I Rijnsburgs.e Boys CI-LENS Ct, Lz
ondar&s alle Íegen vand€ voorafgaande dagcn ging deze wedstdjd toch door. Het was een sterkc r€penstandeÍ uaar wii teeen

fl.iïilii,ïË*fiï::ffi.',fffiffl:Ë?Lffil:'.fi*':1.ïfJHHi;'i,Íi#,*,Ë",Ë,#.ffH#U",i ffit#
Kraayeveld en carlo. Goed gedaan jongens r Met een goed gevoer keerden wij ít;arrl§ï-- ' ---' '
David

HMC BI-LENS C2 (oefenwedstrijd): rr-s

LENS F3 - QUICK F8 (5-0) doorrl{EFLY

AIs je een wedstrijd kort wilt samenvatten kan dit als volgend:
'BENE'-WEDSTRIJD - SPORTIEF - FLMSENI} - SMULCOMBINATIES. VETER.DIPLOMA'S
EALEN - BOOMPJE PLASSEN - KINDERWAGENS fn de rust) OP Hr'-T VELD - BUIKSCflU-
IVEN . (E)EERLIJKE SI]PPORTERS . SIJPER SCHEIDS.

Ondanks dat deze wedstrijd waarschijnlijk rle LENSgeschiedenis ingaat als een 'risicowedstrijd' zou ik
LENS F3 tc kort doen als ik het hierbij laat.

Ik snap niet dat mcnsen een 'moord' doen (lees betalen) om een wedstrijd bU te mogen wonen. Gewoon het motlo volgen van
'pluk rie dael en vroeg naar LENS komen om daaÍ F3 aan het rverk te zien. Dat is echt genieten geblazen. De combinalie van
Àoed samenlbel en eikaar helpen (waar dan ook) dan kom je, tot tevredenÏeid van je zelf en de velen suppoÍters, aan dez* zcer
verdiende ovèrwinni-ug. Ik zag prima keeperswerk - een uitstekende verdediging - een goed aanspeelbaar middenveld en een
scoorcndc voorhoede, 

-Wat wiljé nu nog mecr a.ls LENS-supporter? Ik niets meerl

HLJLDE aan leidster Brigitta (we noemen haar geenjufmeer). Zij geeft hier, samen met haaÍ team een goed vooóceld hoe het
moet en zeker hoe het kan!

Rest mij nog (ik vergeet het bijna) om ook het team van Quick te b€danken voor hun sportivi-teit eo inzet. Voor beide team
gerdr: piuNÀq,'GEVoETBALD MANNEN - DOOR BLITVEN GAAN ZOt

o.s.: wil de leidster in het vcrvolg zo wiendelijk zijn om zich even aan de scheidsrechter (de aanvoerder deed dit n.l. wel) vooÍ
ie slellen enrhem, na aÍloop, te bedanken (mei een kusje?) voor het fluiten.

I

Een pluim voor de JIXO die op 3l októer toch nog ecn wedslrijd vooÍ ons regelde en vooÍ Manin. Khalid en Imraan die ons,
Ieam completeerden. weer moesten we.spelen tegcn jolgens di€ zo'n twee à drièjaar ouder zijn. Vóral nu bleek weer eens, darJ
de jeugd niet voor niels is onderverdeeld' in F t/À A: Éfijke btessures dedén ,ití ul:-oË 

"óàr 
.ó**roor omdat C2 voor diegrotere jongens niet opzij ging. Rina had het niet meer. 

-
Dc wedstrijd: al_metcen neemt C2 bnrtaal de leiding via Ramazan,0-f. HMC &ingt aafl maar keeDcr MeÍlin verdedist ziin doel
als een leeu*'. Door een eigen doetputrt var onze 

-verdediging 
móet ook hij zwicËten r-i.làtiï;-Ëi;i. 2ïí:iËii:i.t

tDrallltrl zorgt nog v_00r 4-2, levens de ruststand. In de tweËdc helft wordt het puuÍ op snelheid e; kacht j-2'en 6'-2. Dan een
g3nval rria MaÍtin, Guusen tenslolte Tony 6-3. Tegenpanij rvegr,7.-3, a--1, s-linlo-i. §óríài àoei-öi r.rug l0-4. Wederomt{Iulc jl-1' Ramazaa gevloerd in strafschopgóió, ireeàt pinlel zbr tj-s. Atie ;;.ódtghcd:;n'in acr,ig;"orr.", p-;;à
gespeeld, jongens !

Guus Sr.

I
I

I
I,,i

ï
i

í
\

n
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HBS C2-LENS C2 (competitie) z-r. 
:

Op 7 november eindetijk prachtig weer. Met wederom Khalid Faloun in onze gelederen op naar HBS. Onze
aisistent-scheidsrechter was, ja hoor, Stefan Alting en deed dat zoals altijd zeer goed. Waren ze allemaal meaÍ zo. Er
ontsDon zich een geiiikopgaande panij met meer technische vemuft aan onze kant en meer rysieke kracht bij HBS. Na I0
miniten scoort Riinaian'd-1, ook de nststand. De tweede hen is rommelig en te ha«l van dè kant van HBS dat er de beuk
ingooit en daardoor een licht overwicht krijg! met als Íes:ultaat l-1. Eerlijk is eerlijk, de vÍije tÍap. Haaruit HBS daarna 2-l
scöort was schitterend. Mantren van de wiÈstrijd waren ftuu mijn smaak Serdar (prima positie kiezen en lange ballen die
aankuamen) en kceper Ramon met katachtige reacties.

Guus Sr.

Na 2 weken van aÍkeuring kon er gelukkig we€r echt geyoetbald woÍden.
De spelers van LENS E-l (beter bekend onder de n6em TIIEO-TUBBIES) hadden er

vandaag ccht zin in. DLINO werd door LENS vamf de Ie minuut flink onder druk gezet en gehouden. Na
een paar goede kansen opende Mehmet de score, het 2e doelpmt hitrg in de lucht maar bleef helaas uit.
Ruslstand 0-1.
De 2e helft bcgon, vlak na de aflrap scoorde Niels de 2e goal, daama was het weor de beuÍt aan Mehmet.
DUNO was nu even de klus kwijt en daar maaktc Aifi gebruik van, met een loeihard schot hof hij doel.
Hierna werd DUNO wakker en kwam LENS even onder dn* te staaq maar Tor4 Rodney, Fatih en
Damjan hielden alles keurig tegen. Na dit kleine oflensief schoot Mehmet de 5{ binnen. Langs de lijn
zagen wij leuke aKies, mooie combinaties en hele mooie doelpunten- Rafrel kon door zielíÍe niet bij deze
pafuj aanwezig (van harte beterschap), Jongens, Iekker gevoetbaldl ll

Wilhelmus CI-LENS I)1: r-s

Vandaag konden we, ondad<s dat alle competitiewedstrijden in hcel het land *aren afgelast, toch lekker voetballen.
Wilhelmus Cl (met aanvulling vau een aatrt I Dl spelers) dacht een makkie aan ons te hebben. Vanaf de eeÍste minuut van
de rvedstrijd bleek dit niet het geval. LENS speelde zeer verzorgd voetbal en liet de bal lekker rondgaan binaen de. ploeg. Al
snel kwarÀen we op een 3-0 voorsprong dooÍ doelpuntetr van Domingos en Roc§ (2). Het laatste doelpunt voor de rust was
wat rommetig, maà kwam op naain van MauÍice È staar. Hij raakte nog net tle bal met z'n kde aan, vooÍ de bal in het doel
rerecht kwari. DaaÍ was hij heel blij mee. Na ongeveer ld minuten -in de twe€de helft kon lordy, na een aantal weken
btessurele€d ftnie), weer eens mecdoén. Dit deed hij niet voluit, maar hij is op de weg terug. Volgende week aanvoeÍder ?

Dar moet je wel die band van Nicky terugverdienen. [Iard trainen dus ll!
Achraf die vandaag straf had en widsel zat mocht de laatste l0 minuten toch invallen. Hij scoorde de 5e LENS-Eetrer. Vlak
hiervoor had Withèlmus tegcngescoord. Achterin speelden de back Riza en Mohamed zeer goed. Mooi doelpunt trouweos
Mo ?? Rona.ld voetbalde gord mee ats kecper, maar had niet zo heel ve€l t3 doen. Tegen Laakkwartier zal dat wel andeÍs zijn
!

Jeroen

PS: DenÏ aan het geld voor het reisje, afgeven bij Koos (lader Roc§).

LENS Dl-Laaklrwartier Dl: s{
Ja hoor, we mochten vandaag eindelijk weer voor de competitie voetballen. En wel tegen Laalkwaíier. Tegen deze club
hebbcn we vaak punteÍr veÍloren. We hadden dus wat rEcht te zetten, Met Ugur als laatste rnal speelden we een sterke eerste
helfl en k*amen we op cen l-0 voorsprong door Domingos. Echt lekker schoot hij hem er niet iq maar hij telde. Ronald
kreeg als keeper niet ve€l te doen, De reden hiervoor was dat de achterhoede ze€r íerk verdedigde @ennis, Ugur,
Maurice,Ria) en Laakkwartier kreeg geen kans. Later in de wedstrijd werd er nog steeds keihard gewerkt en aI snel stond de
3-0 op het scorebord. De doelpunten: José (weer in de Brito) en Roc§.
Het laatste kwaÍtier kwam de tcgenstander sterk terug en werden we een aantal keren goed onder druk gezet. Dit kwam mede
doordat we met I0 man kuanen te staafi door slecht gedÍag van Achraf. Toch bleef de 3-0 stand op het bord staafl. Dat is
lekker, weer 3 punten.

Jeroen

Vier tegen Vier bij RKAW:
Op woensdag 2E oktober jl. speelden 5 LENSteams (3 E- en 2 D-teams) meo aaa de halve fimles bij
RKAW. Bijna alle teams weÍden helaas uitgeschakeld behalve LENS El, dit team won gemakkclijk alle
wedstrijden, er werden veel doelpunten gescoord.
Op woensdag ll november'98 speelt LENS El (Niels, Alfi, Mehmet, Fatih en Rodney) de districtsfiÍale
vièr tegen vièr op het Plein, wij hopen dat LENS El daar hoge oden zal gaan gooien-, jongens heel veel
succes en doe je best.

DUNO E-l - LENS E-l uiurg,0-5.Door:RuudvarHerp.
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'Í€rrcla & Clrbgebous
GEEN POSTADRES

Spoí.omplèx "Eicarnp l"
Hcngelolaaí 600
Tcl. 070 - 366,13.14

AlcrE"scsEEdlct
l4venr lostsdrca

P.F.OÍ.ns
Regírt ís€haí 49
2562 CN Dcn Haag
Tel. 070 - 363.54.18

Cctrld!$rsirlalbs
Portbank 33.67.11
Rabobank 129.924.229

Samcns(euinp tc.íuur

§Elígi.§l0l!.tenaÍC. (dd.8 / zalD

W,J,M.Hcijnen t l. 070 .346.10,88

Sei oren ?olcEdtrg.

J C.HeÍr El, 070 - 36?.96,t7

JUKO: JeugdàfdEllng

P,J.M.v.d.Steen tel. 070 . 440.06,03

de Club van 100

I I HoppenbrouwcÍs l!l. 010 - 325.07.t9

AI(KO: À.cnmmodadecoÍí/matcr-

R.v.d.Hcek tcl. 0lt2 - 52.13.53
H.Kooycnga tel,070 - 397.72.94

Co6rdlnatoÍ technhcfi e 26k.n

Vacature

BÀRI(O: Baftomlntusle

EKO: Evenemcntencomll 3ste

R.Bruijsrehr tcl.070 - 366.13.14

TEin€rs:

Rrd tlc
W,J,v.d.Ge61 scma 06 - 597.00.082
M-v.OoÉ
H,v.d.SmaJr

Colofon

tel.0t5 - 310.78.46

t€l. 070 - 355.45.70

t l. 079 - 316.49,94

R.V€ÍBeer
F.Grens
P.v.d.Stcco
F.Lanctl

t l. 070 - 366.13.44
t l. 070 - 363.54,18
t!t. 070 - 440.06.03
trl. 010 - 52t.39.80

Zondag :

P.v.OoíEÍr
Z,oddag ,

D. Finkclnberg
Zateréa9 i
Àde Kel

DE LE'U§AEVUE
Tweewekelijls blad van de voetbatvereuiging LENS

72e iaergang, nummer 09

26 november 1998
opgericht

18 december 1920

DE
SPORTSERVICE-
MEDEWERKER

VAN LENS
Sinds een maaíd of negen is Ibrahim Tagi, vta de

Melkenbaaregeling, weilsaam bij onze voetbalver-
eniging. Hij ií op maandag, dinsdag donderdag cn
wiidae van 08.00 L/m 16-00 uur, maaÍ o0l( 0p
zaËrdàsavond van 18.00 Vm 22.00 uuÍ op olls
kompleí aa.nwezig. Zijn hoofdwerkzaamhedcn zijn:

- het schoonmaken van de kleedlgkalen en de toiletten
- hct beliinen van de velden
- het legén van alle pruIenbakken op LENS
- divcrse herstelwerlizaamheden op ons komplex

Een belangrijke tàak binnen een vereniging want ied_eÍeen kom! lojh-g .raag. in schon€ kl€edlokalen en

toiletten eí óD een komDlex wat eÍ mooi en verzorgd uiEiet. Bij LENS is dit meestal ook z0 met dad(

aa" tU"at i, tagi, Joop Heijnen en diverse andere mederryerkers die hier veel tijd iníeken

Toch moet on§ van het h t dat onze leden en andere bszoekers valr onze vereniging de

werkzaamheden van bovenstaaade penonen kurnen verlichten. Te denkcn valt aan:

- het schöner höuden van de kleedlokalen veeg de moclder van je schocnen buiten afop de

aa-oweziee bezems en niet binnen eDy'of buiten het kleedlokaal tegen de muÍen. De vloelen van de

ue.dtoÈïen liggen nu vaak onnodig vol met modder. Een beetje meer toezicht door trainers en

leiders zou ooÈgeen kwaad kunnen en echt heel veel helpen
- stóÉ;r tminfigsbroeken, schoenen of anderc kleding i-n de wcpotten (echt dit gebcurd regel-

matis) waaÍdoor er verstoppingen ontstaan.
- eooi-iommel in de pnrllenbaklien en niet zo maar op de grond.
- Ërene lèse flesies térue naaÍ de bar en zet z€ niet overal neer.
- 

"|arË 
niít onnóaig dià'gen kapot (een ongelukje kan best wel e€ns gebeuÍen) Gebrulk Je verstand !!

Reparaties kosten tijd en geld. 
,

Allemaal heel normalc zakeh maaÍ alsje met lbrahim Tagi prdat weetje dat dit niet zo is. Wc maken

eÍ mct zijn allen vaak onnodig een behoorlijke pqtnloop van en vinden het heel normaal dal de

,btièriaítàe alles weer ichoon" en opleiuimd is. Mocht dit niet zo zijn dan is het koÍmenlaar niet
vaide lucht-ter*ijl een schouderklopjc op zij! tijd ye€l beter op zijn plaa6. zou zijn- Met z n alen
moeten we er aan iverken om wat meÈi discipline m.b.t. bovenstaande zaken bij onze leden (echt met
allien dc ieued) er in te lÍiisen. Dit zou hef werk van Ibrahim en onze vÍijwilligers veEmjlgcnamen

en aanhe[kel-ijÍcr kunnen iiaken, Een kleine moeite lUkt ons dit' Doen lll

Vnn de Redaktie
trveÍ uw kopij in vóóÍ zaldgti.§it9,

Rcdactiebrievenbus in het clubg.bouw of bij
w.J.e.d-CèÈsL Wink.líldc 92, 2543 Bs Dcn HnaB

E-mail : DoíbuEarvi datadesign dcmonnl
Fsx : o7o - j09.73.22 (ven vrijdag /m maruÍlag)
Fax : 070 - 367.05.22 avan maandag t/m vrijdaB)

SLUITINGSTUD WUZIGINGEN
'KOPU:

Maandag 7 dec. lE:00 uur.
..ALLEEN WIJZIGINGEN ! !! !I'

LENS 1 IN DE KOMPETITIE

De komende sedstrijden voor LENS I zijn:

- 29 november 14.00 uur LENS I - Quick Steps I
- 06 december 14.00 uur Quick Steps I - LENS I

We rekenen zeker bij de thuiswedstrijd op Ëeel veet supponeÍs van.LENS. Na aÍloop is

er eezellige muzieli in ons klubgebouw yoor spelers, begeleiding en supporters

Gez-etlig Cven blijven hargen dus iC ons advies.

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur
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. Zoals rvC aJ eelder schreven zal oo maandeo tí ,tÀ^--t -- ,{^ ^r---.íli:ï[ï#.ïH#.'f';Hn#:ih.ffi '+§#tr},H,#firro]'ilt{d.fr 
i::F"

l) Opening
2) Mededelingen/ingekomenshrkken

i jËi|I:il:ïi:HjÍË.Ï-",,:;.1:L'f,#$:Ë,ïil;g?ï,;.0,ff 
"n",r, sesprekcn en vaststellen definitieve begötin g lgggllggg

9l F:lq:.r* i*ryersragen var bestuur en"aiveËJi-offisíie.,, LENÈ var watersnood naar toekofi§t8) Rondvraas
9) stuirinc "

LENS worden gehouden vanaf
leden vanaf 16 jaar en op vele
vond zlet eÍ aJs volgt uitl

De benodigde stukken liggen vanafzaterdag 5 decernber voor alle belangstellenden. Neem gerust een sctje mee.
klaarbp LENS

ff,tt.Ëïtlxr'{dËlril:,iHÉÍ:,Ïilïr",,ilfi,r#t*öffi3*d-*:}re.^::r'ry.1e,:so.,dengevoe,ba,rrva,
f^fSl?$:it,',",{iïiËH,ïïËí.Ëf#1"ï'ïïïï:ï#.1..,ïÈïiÉffi3:"#j,J.*f,ïilf*#i,,gj$rutiíJffiffi

DE LAATSTE LENSREWB VAN 1998Na deze LENSÍewe verschijnt er nog één LENSrelue in 1998. Deze zal op donderdag l0 december in de bus vallen. wij
Ëiffff#tf]crarciers 

van kopv hiermce Íel(ening te houden. De o.n. mrusr.*"" r-;ö-ài pas op donderdag 7

EEN NIETIWE OMSLAG
Zoals.de goede lezer direct heeft gezien is deze LENSrewe voorziensnel dat er diverse andeÍe adverlc-n

i*i***iq,ru,**r**'i,*:t5ï**S"'*.pi.Ï"pr*i$ **,,f;:i
uLggSerust 

eens ae winkel van orzc sponsors binnen. soms krijgen LENsteden nog korting ook. Het mes snijdt dan aan twee

Het bestuur

CLUB VAN TIONDERI)

['H,]tJ,ï;i'i:t.ï'#ffi;?ï$,'"'#fl1la#,.$!,Eïf&k"#;t'*i,,#i*:J:ïflr,t*{,,ifjiffiu.mrf+-tt

friJi":','.öï,"sl'ifi ï;+ó'gËiï'"'§,§;*U*"fi;l*-q$_.nnarciëre_bridrase,r,.n,* 
o" iïï'',ïi"#iíïj fficlub van Honderd die o a' zorcÍ uoot ..n u"ffariing-i'"ïï" iËrïs kantine. witi ,"r"oi-h;;'à;';; Frank.RijkaaÍd Baanbehoren wordt dan alvast tid bii-de Ctub-va; È;;d*iïË; rïióïll op a" por,r"tening 33671I t.n.v. oe petuungmeesrer vanLENS o.v.v. Ctub van Honde . n Éà Eia,iti-iË-;à'.*" " '*''

Uitspraa-k van de % maand: Hou op mct klagen, ga honderd gulden overdragen
Cegroet

Henk HoppenbÍouwers, Story reponer .

p.s.: Arouska, op een oude fiets is het niets !

Fru,nrs Drcsrmonp
De.topscorer aller tijd-cn,*i"*r, Frans Disseldorp, heeft donderdag l2-I,l-9g.waar. dig afscheid genomen als acdefvo€lballeÍ Frans deed dat door een zuivere hattri.t tJióöi"iiï tri, Ëii.zijn Van vele-oudgeaieníen iiiiïi,a,,r schurten, MarrinReuver, Hans Bertens' cees sDoelstra, c"*ríÉ"iir'iÀ"i, ïàiin'öDrr Ton ,s Gravèndijk. etc. onder her genot van vele
*?HË,ït"%fl.ï:",.LËtJï#lrtiË1§:* tj'àïíÀíöíoii,r."n aangeboden vóo7zii" àïuË"iïo"u,rïà',i;d" hË;
Aanvoerder LENS 4.
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Senioren ZONI) G f$,ë,

UITSLAGEN:
LENS I
T{BS 2
LENS 3
LENS 4
LENS 5

Cromvliel. I
LENS 2

DVC 2

SEP 4
Oliveo 12

- RAVA I
. LENS 2
-VCS4
- CÍomvliet 5
. RKS\M 12

-LENS I
- Quick 3

. LENS 3

- LENS 4
. LENS 5

0-0
6-0
4-0
afg.
3-5
afg.
afg.
afg.
afg.
afg.

Bal geschonken door:

Electrolux

te Diemen

Weditrij dprogramma Senioren Zo ndag
(,

zotria.g 29 november 1998
14.00 uur LENS I
zonda.g29 novembcr 1998

Bekerwedstrijden
10.30 uur LENS 2
I1.30 uur BMT 2
10.00 uuÍ RKDEO 6
10.30 uur REMO 7

zondag 6 dccember 1998
14.00 uur Quick Stcps I
10.30 uur DHL 2
12.00 uur Laakkwaíicr 4
11.00 uur HMSH 5
10.00 uur FuIl Speed 6

- Quick Steps I
veld
I
veld wdor,

scheidsr.
F.J.v.d.Els

scheidsr.

wdnr.
37999

- Westlandia 2
- LENS 3

- LENS 4
- LENS 5

. LENS I
- LENS 2
- LENS 3
. LENS 4
- I,ENS 5

veld wdnr.

rel: 070-363.50.50
tel: 015-213 .15 .72
rel: 070-393.83.41
|f,l: 010-376.52.70
tel:015-261.82.63
tel. 070-366.21.67

tel.0l5-3I0.95.77

D.v. Viersen
N.N.
N.N.
N.N,

scheidsr,
J.v.d.Mark
Ivlv.Ekelonburg
C.Demmer
NN
NN

2046
2495
2891
7458

LIGGING TEBREINEN:
Quick Steps : Nijkerklaan
DHL : Brasserskade, DeLft

Laalkwartier: Jan van BeeÍsstraat
HMSH : Vredenrsflaan
Full Speed : Kerkpoldenveg, Delft
BMT : Escanip I
RKDEO : Sportpark "Centrum''

Sportparkweg Nootdorp
REMO : SportpaÍk

Juliana v. Vredenburchweg Rijswijk tel. 0?0-396.41.41

Alseiíene informatie
Traitingen overige senioren elke donderdag aanvang 20: 15 uuÍ.

Contactp€rsonen W.J.M. Heijncn
Wedstrijddag: B.Vicrling

tel.:
seIIul
mob.

(070)- 346.r0.88
06 - 59.58.89.54
06 - 55.13.5I.60

rP

AÍbellen

LENS 3 :

LENS 4 :

LENS 5 :

A.Golali
H.Hoppenbrouwers
J.Muns

tel
tel
tel

06 - 53.12.22.t4
(070)- 32s.07.89
(070)- 391 .s4.s9

AÍkeuringsinformatie (niel brj vriendschappelijke wedstrijden) :

INFO / teletekst pag. 603 ofde afkeuringslijn KNVB distÍict West 3 : tel. 0900.900.8000
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Senioren ZATERDAG,h,ë,

zaterdag 28 november 1998

14.30 uur LENS I -PZH 1

zatcrdag 5 december 1998

14.30 uur LENS I - WIK I

lltedstrijdprogramma

UITSI,AGEN:

LENS I .VCS 1

Quick Steps I - LENS I
afc.
afg.

schcidsr.

M.Mooiman

scheidsr.

A.Gomes

veld

I

veld

I

wdnr,

14738

wdnr.

14810

W RZAM E L?I JDE N WED S TRIJD E N Thuis

uir
I I uur voor aarvang

: 11/2 uur voor aanva.ng
FBELLEN

Trainer

b.g.g.

J.Eam
BU ATKEURING: VERZAMELEN 13.00 UUR OP LENS.

tel.

teL

tel.

. (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 881

: (070) 367 96 E7

SPO'VSOR N'EUWS
Hierbij verwelkomen wij onze nieuwe
adveíeerders, (zie omslag LENS Revue),
te weten:

1. NEBO - FotÈ'Video-Telecom

2. TA.P Taí B.V.

3. "IN BALANS''
Administratiekentoor

4. Garage ASSENDELFT B,V.

5. DOMINO'S PIZZA

Tevens hangen er drie nieuwe
reclameboÍden van de volgende
bedrijven:

1. Petit Restaurant
'EET PANNETJE',
Dcltapleitr 418-419,
Den Eaag-Kijkduin
TclefooD 070-325 9714

2. E van GENT B.V., ,r

Aanremers- en Loodgiéiersbedrijf,
2e Antorie Eeinsiusstrsat 112-114,
Den Eaag
TelefooD 070-355 2140

3. Restaurstrt de

"LOF DER ZOTEEID"
Eerenstraat 16, Voorburg
Telefoon 070-387 7799

I0ffisllng
ffirmltBlt[ qï

-All€ rollulken : l57o €chte korttíg r Vrkhmdlgc montagr,
Alle zonneschermen r 20% échte kordnl * Gi*c kdËktte.
Allc bilnenzo[wcrlng : 15% échte korllng i Allc sooracn Gn Írraen te lcvertlt,

"! 
| GrE'h oPEet€n !l!

II

Bezoek onze showÍoom aan de
Thomsonlaan 85
2565 HZ Den Haag
Tel. 07G'3020290 / Fax. 070-36204Ít5

ooK
VOOR

KOZIJNEN
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Senioren ZAAL,h,ë,

UITSLAGEN:

LENS I
LENS I

- GDCPH
- Halve Maan

5 -2
5-4

WEDSTRIJDPROGRAMMA

t-

i

maandag 30 noveEber 1998

21.00 uur OSC I - LENS I

woensdag 2 december 1998

21.00 uur LENS 3 - Buytenrode 2
22.00 uur LENS 2 - Westlandia 5

maandag 7 december 1998

19.00 uur LENS I - Cromvliet I
22.00 uur Quintus 3 - LENS 3

wocnsdag 16 dcccmber 1998

19.00 uur LENS 2 - Homelersdijk 3
22.00 uur \[IK I - LENS I

LIGGING SPORTHÀLLEN:

43138
43006

Ora-ojeplein
Oranjeplein

42t62
43tt2

Oranjeplein
de Hoekstee

430t2
42195

Oranjeplein
de Schilp

wd-or.

42t85

Rijswijh

Hoek van Holland ,

3poíhal

Overbosch

tel: 070-380.09.1I
tel: 070-394.15.07
rel: 070-347.46.84
rel: 0174-38.45.88

scheidsr.

E.val lvlaanen

NN
J.J.WieÍstla

J.J.van der Leck
K.L.C.Capitein

NN
N,C.Mos

Oranjeplein
de Schilp
Oveóosch
de Hoekíee

: Slicherstraat ll,
: Scbaapweg 2,
: Vlaskamp 3
: MerEator!,Yeg 50,

ils.rFP3f(
- otaEcrfitAtL

-'corrPurFRCEHTRUrt

. FOTOKOP'E SEEUICE

kopieënÈr,an* 6 eent'

ook in een enkelo kleuÍ mogslilkl
('min. asntal 100 8tuk8, oxcl. btw)

Fotokopie in klour, dlgltale kwaliteltll

AL 25 JAÀR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

Kerketuinenweg 6 2il4 CW Den Haag

Tel.: 070 359 07 07 Fax: 070 429 51 68

VanderYelde
\YeemievERHUtztNGEN
IIAÏONÀII ETI IIIEHNÀNO ALE VEBHUIZI{GEII

\
07Íex
1916

t t

-.{i;monua-'

Algemene informatie zaalvoetbal

aanvoerders:

zqal I:
zezl 2:
zaal3:

H.Kooijenga
A.Kuypers
D.Pool

tel: 070 - 397.72.94
tel: 070 - 325.04.71
ael: 070 - 307.04.71
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JUKO van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider B jeugd:

Paul van den Steeq Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tcl. (070) 440 06 03

Hoofdleider A-j€ugd: Hans Yan Rijthoven
telofoon (070) 361.52.08

HoofdleideÍ D-jeugd Ruud vatr Herp
telefoon (070) 367 98 58
b.E.C. 06 53 48 40 50

E/F-jeugd: ko Straub
Motrique BouwEeester
telefoon (070) 367 0l Zl

Hoofdleider A-jeugd: Diana van Rijthoven
telefoon (06) 22.98. 18.82

Hoofdleider

WED,STR ITDPROGRAMMA
({tijds} wijziginger voorbehouden)

elftal

AI

A2

BI
B2

datum

28 nov
02 dec
05 de.
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
02 dec
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
09 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
29 nov
05 dec
28 nov
29 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
05 dec
28 nov
04 dec
05 dec

aanvang

r4.30
t9.00
14.30
12.00
14.00
12.00
I1.30
14.30
19.3 0
I4.3 0
12.00
13.00
14.30
I1.00

12.00
14.00
10.00
13.00
t0.30
13.00
09.00
14.30
14.30
r9.30
I0.45
I1.00
09.30
10.30
I1.00
12.15
09.30
09.30
12.15

.00
09.00
09.30
12.00
13.00
10.00
11.15
ll.15
11.30
13.00
10.00
13.00
10.t5
I1.00
I8.30
13.00

uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis

thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
(zie kopy)
thuis

sam.k T.ENS

13.00 auto
1E.00
13.15
10.00 fiets
12.30 fiets
I 1.00
10.15
13.00 auto
18.00 aut!
13.30
10.30 fiets
12.t5
13.00 auto
10.15

teeenstander

Schipluiden Al (vr)
ADO Den Haae B2 (w)
BMT AI
Vrede[buÍch A2
ODB AI
HWBI
BMTBI
GravenzandeW Bl (w)
Den Hoom Bl (vr)
Graaf MIVAC Bl (B)
Cromvliet B2
Arch/Omas B1 (B)
LaaHrwartier B4
Quick Steps B3 (w)
WoÍdt nog geregeld
DSO CI
Jai Hanuman Cl
Quick Steps C2 @)
Quick Steps C2
Vredenburch C2
IIDV CI
RAS CI
LaakkwaÍier C5
Tonegido C4 (B)
Den Hoom C2
Delft Dl
Quick Dl
ADO Den Haag Dl @)
ADO Den llaag D2
Rvc/Rijswijk D4
LENS D4 (vr) 

I

Quick Steps D3 (w)
Gravenzaade SV D4
LENS D3 (w)
Quick D6
RVC/Rij sr!/ij k El
Quick Steps El
RAS EI
LENS FI(vr)
DSO E3
DSO E3
RvgRijswijk E6
HMSH El(!Í)
PEC Den l{aag E2
HMSH E2 (vÍ)
LaakkwaÍier E9
Monster E4 (vr)
Blauw Zwart Fl (vr)
Sinterklaasfe€st op LENS
LENS E2 (vÍ)

trilllh$§ veldtenein

I

B3

B4

CI

c2

C3

C4

c5

Sp.park Keenenburg
Y2
Hengelolaan
Vrcdenburchweg
AlbaÍdastnatvl
Hengelolaan
Gem,Sp.park
Woudseweg
v2
RederijkeIstraat
V3
J.v.Be€Íssuaat
V3

VI
MuuÍbloe mlveg
VI
Nijkcrklaan
Vredenburchweg
V3
A]baÍdastÍaat
v3
v3
Woudseweg
v1
Savornínlohmanlaan
V1
ZuiderpaÍk
v3
VI
V3
Y2vt
Savornidohmanlaan
Sp.park Pr.Irene
v2
AlbaÍdasEaat
v2
Tuyllsp.park/Z'meervz tv2
Vrederustlaan
v2
Vrederustlaan
v2
Sp.park Polanen/lvÍonster
MansveltkaddWassenaar

v2

DI
D2

D3

I1.00
12.30
09.00
1I.30
09.00
12.15
07.45
l3.4s
13.45
18.00
09.45
09.30
08,45
09. t5
10. t5
I1.45
08.45
08.45
I I.45
09.45
08.00
09.00
I1.00
t2.30
08.30
10.45
10.45
10.30
12.30
09.00
12.30
09,00
09.30
18.30
t2.30

au!o

aut0
auto

auto

auto

auto

auto

D4

EI

E2

E3

E+

E5

E6

FI

auto
auto

auto

auto

auto

auto

auto
auto

Vervolg volgeode Pagina
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F2 28 nov
04 dec
05 dec
28 nov
04 dec
05 dec
28 nov
04 dec
05 de.
28 nov
04 dec
05 dec
28 nov
04 dec
05 dec

11.15
r8.30
Il.l5
09.30
18.30
t3.00
l3.00
I8.30
09.30
09.30
18.30
13.00
14.30
18.30
09.00

thuis
(zie kopy)
thuis
thuis
(zie kopy)
thuis
uit
(zie kopy)
thuis
thuis
(zie kopy)
thuis
thuis
(zie kopy)
uit

v2

v2
V2

yz
Zuiderpark

v2
v2

10.45 .+.

1E.30
10.45
09.00
18.30
12.30
I1.45 auto
18.30
09.00
09.00
18.30
12.30
14.00
18.30
07.45 auto

GDA F2
SinteÍklaasfe€st op LENS
Rvc/Rijswijk Fz
Rava F2 .. 

".

Sinterklaadeest op LENS
LENS F5 (vr)
WIK F2
Sinterklaasfeest op LENS
Schweningen F4
DHL F2
S interklaasfeest op LENS
LENS F3 (vÍ)
RVURijswijk F6
Sinte rklaasfeest op LENS
RVC/Rij swijk F6

.F3

,F4

F5

F6
2
1

Sp.park Pr.Irene

AÍbellen voor de wedstrijden: zo snel mogeliik en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en
f9.00 uur,-biÏ de desbetÍéffende hoofdleider. In, uitersil nood op de dag van de

wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 i3 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur
en dooideweek * 30 minuten en niet'eerder voof verzameltijd)
+ 45 minuten voor aanvang van de trainiDg, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14AÍbellen training

Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

bol in eerste instantie de hoofdlei
bel (ALLEEN OP ZÀTERDAG)

der op!!
na 08.15 uur de LENS-afl<euringslijn (070) 367 05 22

BIJZONDERHEDEN:
- Vragcn, opmerkingen, aftellen voor wedstrijden !!! Bel dan 's-avonds tussen 18.00 en 19.00 uur naar de hoofdleider.

- De volgende LENSrewe verschijnt op donderdag l0 decembcr.

- Opstellingen als vorige week mct uitzondering van:

o LENS Al:
o LENS 83:

o LENS Cl:
o LENS C4:
o LENS C5:
o LENS D3:
o LENS D4:
o LENS Fl:

o LENS F6:

zonder M,Essiad
zonder A.Amarouali
met T.Kamouni
zonder R.v.d-K;uk (alleen op 5/12)
zonder M.Guerrero
met S.Ganga
zondeÍ M.v Eersel en U.Ka-rakoc (28/ll)
zonder S.Sahin en Y.Sahin
zonder S.Gungor
met M.Gungor
met B.Mus,e .NelsonQuaÍtey en M.Spitsbaard

AFGEKEURD OF NIET ???
Sommige lENSledcn moeten nog stecds wennen aan.de regeltjes m.b,L de vraag. afgekeurd of_niet-?? Dit blcek ooI af. gelgPe.n

àterdafi weer. De vÍaag ofhet voíballen door€aat of niet kaije niet slellen op wijdagmi.ljt"g-op LENS maar zeker ook niet bij.de
hoofdlei-der thuis. Voor18.15 uur verzameten betekent gewoon naar LENS komen. Bellen heeft geen zin. Na 08.15 uur verzamelen

beteként de LENSan<euringslijn beuen (36?0522) en ner-gens anders heen. Na 09.00 uur verzamelen dan zijn cr 3 mogelijkheden t,w:

- rlc LENSaÍkcuritrgslijo tet: O7o - 3670522
- de KITIVB aÍkeuringslijn 0900 - 900E000
- via de TV op iDfothuis blz 603

SCHADUWPROGRAMMA
Bii aleehele alkeuring van het kompetiticpÍogamma gaan we vanaf heden toch weer iedere zaterdag iets doen mct al onze

ierigdtëams. Dit kan z[n: voetballen op het itrand, op een plein, in het Zuiderpark of bU een andeÍe.veÍedging rvaar het \ïel mag oP

ireiveld- in de zaal oÍoD kunstsras. 
- 
Mopeliikhedeh genoeg. Neem wel altijd je voetbal+n trainingskleding mee en je spoí- en

voetbdsóhoenen. Natuurlïk ook éen trainïngipak en desnoofu iets legen de kou en of regen. Met de lei$eq van Al,A2€l,B2,C-
l,C2,Dl,EI en EZ sprakeli rvij af dat zij afspraken rnaken met despelers,var hun team wat ze gaan doen bij aÍkeuring. Goed luisteÍen
oi deinoods de trainlr evcn Éllen. Voór dé overigc teams geldt bij algehele alkeuring het onderstaande prcgftrmrna:

- LENS 83,84, C3, C4 en C5 gaan trainen om 12.30 uur.
- LENS D2, D3 en D4 gaan trainen om 11.00 uuÍ.
- LENS E3 Um E6 en F-l t/m F6 Baan uainen om 10.00 uur.

Kom allemaal 20 minuten eerder naar LENS want er wordt erht niet opje gewacht. NatuuÍlijk rekenen wij ook op de aanwezigleid
,an dà t"airers en leiders. Jullie moeten immeÍs iets met de spelers gaan doen. Soms rekenen we ook op de ouders voor het venoer
naar de tÍainiogsplek (bv. stÍand).
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DE SPORTSERVICEMEDE\ryERKER VAN LENS

Voor meer informatie over deze spoíservicemedewerker bd LENS verwijzen wij jullie dooÍ naar de kopy van het bestuur voor
in deze LENSrevue. Lees het maar eens door. Net toen deze kopy ingeleverd was kegen wij egn telefootrtje var Peter Vonk,
trainer van LENS Cl.
Enkele spelers var zijn team hadden er een ?roiue van gemaa}Í in een kleedlokaal. Dit accepteretr wij dus niet meer. Het
gevolg wàs een wedstiijd schorsing voor zes spelers van LENS Cl. Afgelopen zaterda8 dus triet gevoelbald tegen IIBS op het
[unsgras. De overige groepen zijn nu dus dubbel gewaarschuwd. In het vervolg zullen wij keihard optreden. Wedstrijden
schorsing en/of het scliooniraken van kleedlokalen zijn straffen die wij uit gaan delen aan spelers die zich niet nonnaal
k'unnen gedragen in het kleedlokaal. We vragen de traineÍs nogmaals om regelmatig het kleedlokaal biDnen te lopen m afloop
van de tlaining. Birmen 30 minuten hoort iedereen uit het kle€dlokaal te zijÍr en natuurlijk zijn dan alle douches en kranen uit,
de lichten uit en de deur dicht.

ALTERNATIEVE PROGRAMMA'S
In een periode met vele aÍkeuringen verzinnen veel trainersÍeiders leuke dingen. Een opsomming val de laatste weken:
LENS Al ging vorige week zaterdag uit eten in Scheveningen. Via bemiddeling van Otto Dahoc wcrd bU spo$or Tahiti op de
boulevard wat gegelen. Heel gezelllig I Daarna de auto's in en op weg naaÍ Zoetermeer. Het kaÍten was hartstikke leuk en er
bleken heel wat brokkenpiloten bij ons Al Íond te lop€n. Een gezelÍge avond weÍd afgesloten rondom middernacht waa.rna
rnenig speler nog gezelliÉ ging stappen. Dit alles is mogeli.yt door een slim sponsosysteem dat door de begeleiding in elkaar is
ge&aaid. De speleÍs hoeven alleen maar ve€l te winnen en te scoÍen en het geld loopt dan vanzelf bimen.
LENS BI ging afgelopen zaterdag onder aalvoerfug van trainer/leider Reno Vorkink naar hct TIKIBAD var Duiruell. Dat
was gaaf !! Het bad was echter gesloten. Rero kent echter genoeg alternatieven en toog opgewekt naaÍ de skibaan dic daar ook
in dc buurt aatwezig is. Dat was gaaf l! Ook de skibaan was echter gesloten. Toen maaÍ een gave boswandeling gemaakL
Kicken hoor !! Reno is nu alweer b€zig met een tripje DaaÍ Denemarken. Benieuwd uaarjullie terecht gaan komen. Wij zullen
Jodan Boys nog nuaÍ cvcn achter de hand houden als een zeker altematief. Bij Reno weet je het immers maaÍ nooit I I

LENS C2 ging vorige we€k zweÍnmen. Enthousiast gingen. de ouders en de spelers ondeÍ begeleiding van Guno Valies en
Dudley Stuger naar het zwembad. Helaas gesloten !l Waar hebben we dit meer gchoord ???
LENS C3 deed het beter en ging afgelopen zaterdag naar zwembad de FLIJIT in Leidschcndam. Dat was haÍtíikke leuk.

Daamaast trainden e€n aantal lcÍrms (B2rC4rDlrEr,E2,Fl cn F2) ook afgelopen zÀterdÀg nogop de verharde velden van
Kwiek Spo4 op de tnining§strook of in een naltje. Wat opviel wa§ dat sommige teams niet kompleet waren ??? Ook
opvallend lvas dat de mecste spelers van andeÍe teams helemaal niet kwamen. Hierdoor werd er niet getraind door de aadere
te-ams. Raar hoor, want het wai elht heel mooi weer en er was echt genoeg le doen. Vooíaan allemaal naar LENS komen bij .
een a.lgehele aflreuring. We willen altijd wel iets do€n metjullie maaÍ dan moeten jullie wel komen. Voor bijzonderheden en
tijden zie bij de kopy: schaduwpÍogramma.

DE WINTERSTOP
Zoals gebruikelijk kent LENS e€n korte winterstop waarin er niet woÍdt getraind en gevoetbald. DitjaaÍ is dit van maandag 2l
decernber t/m mndag 3 januari. De enige a.l iviteiten in deze periode zijn de midwinteÍo€mooien bij HBS voor Al (23i12), Bl
(28112), Cl (29l12), Dl (30112),El enE2 (22112) en Fl en F2 (2UI2). NatuuÍluk is er op I januari ook de nieudaarsreceptie
op LENS met de traditionele nieuwjaarswedstrijd tussen het huidige LENS I en noudu LENS L Op maandag 4 januari
beginnen de trainingen weer.

REISJES EII§DE SEIZOEN
Hoewel het seizoen 1998/1999 nauwelijk echt op gang gekomen is door het slechte weer en de vele aÍkeuringen denken wij
roch al aan het einde var dit seizoen. De toemooien (uit en thuis) staafl al vast en nu wordt het tijd voor het plannen van de
reisjes. Er zijn aI diverse plannen die momentecl uitgcwcrkt worden. LENS AI gaat naar Engeland (Londen) waarschijnlijk
r,an 30 april t/m 3 of4 mèi. LENS Bl gaat naar Silkeborg itr Denemarken vatr 13 l/m 16 mei. LENS Cl en C2 willetr naar
LENS (bèkende naam) in Fra.ukrilï van 22 lm 24 mei, LENS Dl wil naar Belgie van ?2 Um 24 mei maar heeft ook een
uitnodiging om weer naar Duitslard te komen met Pasen Q tlm5 april). De keus moet snel worden gemaald. Als laatste gaan
El en li2 naar Limburg var 14 Vm 16 mei om daar de wiselbeker te verdedigen op het KOLONIA-toemooi. Mochten er nog
meer teiders op reis willen met hun team kom dan even langs bij Paul v.d.Steen om te kijken welke data er nog vrij zijn en wat
de mogelijkheden zijn. De uitgangspunten bii ieder reisje ziin:

- er rnoct voldoende begeleiding mee (overleg met jeugdkommissie !!)
- er moct voldoende vervoer zijn (ouders ofbusjes)
- (buna) alle spelers van de groep gaan me€ (aanvullen in overleg)
- de prijs moet kostendekkend zijn

Orr. dank gaat uit naar !!!!!!!!!!!!!
Besre mensen, wij als vader en zoon hebben het heel fijn gwondËn bij v.v.LENS. In de jaren dat wij bU LENS mochten
bivakkercn werden mijn zoon en ik heel ftjtr ontvangen. Daarom vind ik het op zijn plaats, voor die mensen die r,vij kennen.en
waar wij mec hebben samen geweÍkt op welke vorm dan ook, om deze mensen le bedanken voor die Ítjne tijd. Door prive
omstandigheden, moctcn mijn zoon en ik LENS verlaten.

HopelUk tot ziens......

Serni & Ziya Gungor.
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Sr*rr**"AASFEEsT oP LENS
Op wijchg a december komt Sinrerklaas met een aantal zwaÍte Pieten n aÍ LENS toe.
We verwachten alle F-klassers val LENS Fl ím F6 inclusiefde trainers en leiders om
18.,30.u_ur in ons klubgebouw. Natuurlijk lweren alle F-spelers hun kleurplaat z.s.m. in
op.LENS.en vcrgeten de leiders de stukjes over hun speleis niet in te lweien. Nogmaals
willen wij benadrukken dat broeíjes en zusjes die niet op LENS zimen helaàs niet
welkom__zín op dit feesL Ouders mogenr,vel bíj het feest aanivezig zijn maar zoals altijd
op LENS wordt er niet gerook in ons klubgebouw en verkopen wè gecn alcoholisc6e
dranken op dit kinderfeesl Om ongweer 20.30 uur is het feett afgelopen en natuuÍliik
y9n_vac.htgn wU alle F-klassers op 7ÀteÍda1 5 december weer op ti]d b:ij hun wedstrijï.
Veel plezier !!

HBS CI-LENS C1&C2 (oefenpÀÉij): r-0

Op- 2l november l99E weer een afgelasting nu omdat het te koud was. En weer e€n compliment aan de JUKo d.ie toch een
oefenpotje voor ons wist te regelen. D-e tiainer had. een mix samengeíeld uit ql en C2 ipelen, omdat een paar vastc Cl
spelen-de vrije slag o! de 100 meter hadden geoefend in de ldeedÍ.aner en dat kan nooiï eoed iaan. zoals riaar wcer eens
bleek. wat de w_edslrijd betÍefr $"Íen HBS en LENS naar mijn mening aan elkaar gewaagà'en ias éen gelijk spel op zijn
plaats geweesl Het mocht niet zo zijn, jammer.
P S' Even benadrukken: traineÍ Petei Vonk verÍvacht de ouders van de spelers van Cl en C2 op donderdag 3 december (20.00
uur) op LENS in vcrband met het reisje dat we gaan maken.

Guus Sr.

D-j eugd nieuws: door Ruud var HcÍp

lionge jonge, jonge eindelijk heeft hel jeugdbestuur van LENS nieuwe leiders voor LENS D-2 gevonden, de namen van de
$_eu.we_l9i.d9rs zijtrj F.ob Pile_srel-e1 §teven Alting. Beide heren 4jn geen onbeJ<ende Uinnen LÉllS, flóÈ'Èdfiil Ëp;;
Mark.D-2) k€ept al jaÍetr bli LENS-2, is tevens resèrve doelman bij oni le, hij is ook nog een tiid iàoèrsiaine, eeweest'bii
onz€ Jeugd. §tevcn ls al e€n paa.r Jaar keeperstrainer op de nualdagavond. WU \ ensen béide heien veèl succes eiplezierigë
rvedstrijden loe met dit leuke tslm
ook willen-wij dj sP-ele_rs en ouders bedanken voor hun inzet en g€duld, de afgclopen periode werd door ons steeds e€n beroep -gedaan op Dhr. Ed de wit, steeds werd hem gwraagd om in.te vílen aÈ teidàr, Eï nahens hei jeugdbestuur hart"lijk LA;i.i '
hiervoor.

Districtsfinale Vier tegen Vien op het PLEIN,
Door: Ruud van Herp.

9p- yglLalg_lt f,gvqqbgl j! was het .ràÍ eindeluk zover, LENS_EI moest beginnen in een hele srsrke poute, besraande uit
RKAVV El, RVClRIJSwijk El (deze waÍen vorig jaar nog Landskampiocn; eítIVS.
De uoywe suppqÍes van LENS (dit waren er behoorlijk wat) stonden keurig achter de dranghekken te ivachten op het
staÍsein van de distdctsfinale.

le Wedstrijd: LENS EI moet begimen tegen tet sterke RKAVV, wat waren orlze boys toch zenuwachtig, de eeÍste 4 minuter
leek LENS steÍker, maaÍ er werd niet gescooÍ4 een afstand schot van RKAW dwarrelde in het LENSdoel, jarnmer l-o
achter, LENS in de aaaval, foutje bii het overspelen, 2{ achter.
L.ENS geeft nog niet op en bijt ,zich vast _Mehmet draait en scoort 2-1, weer een RKAVV uitbÍaak, de bal gaat bU LENS in her
aJnet, schcidsrcchler lelt het doelpunt. I:.FNS zwaar lelcurgesteld, v_erliest het duel. Interim leiócr RuuI tekeít protest aan
lege-n de v.ermeende 3e trcffer, wordt in le ilstantie afgeweien, werd daarna door de leiding hcÍsteld.
2e Wed§trijd: De oude-landskampioen @VC/Rijswijk) Eetreedt de Aren4 LENS zeer gemotiíeerd, RVC/Riiswiik heeft dc ba.l.
een mooie akl.ie, LENS l-0 achteq nog geen 20 seconden later rnaakt LENS gelijk. Fàtih kdjgt dé bal verki:erd aarwal wordi
do_qr- te-genstand-er^ove-rggnomen, Rorlney yitges.neeld, .LENS.2- I achter, deze-lfdé minuut Niéis gaat aan de traÍ, speett orei,
LENS komt op 2-2, Rvc/Rijswijk onder dnrk, in I minuut tijd 2 doelpunten van AIfi. LENS wiit rerecht met 4-i, iupportcró
gaan uit hun dak.
3e. Wedst4jd: WS hec$ gezien_hoe LENS speelt. gaan met 2 qln voor de goal [ggen, LENS loeí op een kansje en opent
beh€emt dc. score.l{, bal wordt verkeerd. beoordeeld door [IVS, de bal w-ordt hoóg aangespeeld op noan.y,'tij .pàngr
omloog en knikt de bal met het achterhoofd schitteÍcnd in het uiteÍste hoekje z-0, UV§ doetíait terug,'een anría ónöt z-Ï,
Niels onwang de bal, na_een_ mooie combinatie met Alfi en Mehmet weetÏiels te scoren (3-l). FatíÉ haalt uit, de doelpaaí
Saat niet opzij, stard btijft 3-1.
Einds(and in Pou.le l:
I. RKAW 2. LENS 3. Rvc/Rijswijk 4. UVS.

Derdc en vierde plaats, LENS tr9ft DQSR, varaf de le minuul tor dc laatste is LENS de belere ploes, toch rverd er nier
gescoord.deze spannende wedstrijd blijEsteken op een brilstand (0{). Wat nu??? Shootruts (iedei teaÉ 5 maA), ooÈaezà
gaar gelijk op. Shoottuts om cD om, LENS begint en treft doel, LENS wordt 3e op dit leuke §hell-straawoetbal[óernooi.
Jongens, gefeliciteerd, er werd prima gevoetbald!!l

De nummer I werd naar een 5-l overwinning op RKAW, het team van RKSVM E-Stars, namens LENS gefeliciteerd en veel
succes gewenst bij dc halve finalcs.

Iedcre speleÍ.tÍeeg lls aaldenken -een Baseball-cap, een poÍemoDnee, stickeÍs, flesje AA en ecn gevulde koek, a.ls tcam
kegen ?ij vrij kaanjes voor de wedstrijd van ADO:Den Hàag - FC Zwolle deze werdop maandagavïncl 23 noveàber 1998
gespceld.
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Tcrmin & CtluÈgebàirw1
GEEN POSTA"DRF.S '
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(
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Contrlbutie t€t-ollng

Poíba* 33.67.t1
Raboban[ 129.924,229

Sorn€nstaUlng bestu r

SEKO: Sentorenafd. (md!3 /ud)
w.J,M.lleiinen aet. O7O - 346.10.88

§enloren zaterda&
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JUKO: Jerrodofd€Un!
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AKKO: AccomhodÀtlecom/m €r.
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R.v,d,Hock Et. Ol82 - 52.t3.53
H.KooyeÍrBa xl. O'lO - 397,72.94

Coördhslor technisch. rsken
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n^RKO: BrrlomÍrhstc

Vacaturc

FHO: Evenèrn.ntencomndsslc

R,Bnrijsrà lel, 0?O - 366.13.14

Tralnerg:

Redakle

WJ.v.d.ceeí sema 06 - 59700.0t2
lvl.v,Ooí
H.v.d.Sman

ColofoD

t 1.070 -366.t3.44
lrl. 070 - 363.54.18
tel, 070 - 440,06.03
re|.010.521.39.t0

tcl. 015 - 310.7t.46

tel.010 -355.45.70

t l. 0?9 - 316.49.94
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F,GffiL§
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F.l^arccl
vacaturc

AlgeÍ[ sccrclrrllrot
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P.POÍen§
Re8Èítesscla.ln 49
2562 CN Dën HaÀp
Tcl. 070 - 363.54.ti

Zondag i
P,v.Oo6ten
Zondag :
D,Finlclnberg
Zalerddl i
.dde Ket

OE I'Eil''§AEVUE
Tweewekelijks blad van rle voetbalvereniging LENS

72e jaargang, nummer l0
10 december 1998 opgericht

18 decembeÍ 1920

Van de Redaktie
Lever uw kopij in vóór zordog 0C ,onulrl t999..

Redadiebricvcnbus in het clubBcbouw ofbí
W.J.v.d._Gee§( Winkclícdc 92, 25-43 BS Deí Éasg

E-Ínail : vrdemeutedaioknail. cóm
Fax : 070 - 367.05.22 (vai m"rÀndrg r/m Eijdag)

SLUITTNGSTUD WUZIGINGEN .

KOPIJ:
Maandag 05 jan, 1E:00 uur,

''ALLEEN WIJZIGINGEN !! ! iI'

DE ALGEMENE
LEDENYERGADERING

OPMAAhIDAG
14 DECEMBER

Op mgaldrg 14 december is de algemene lcden-
vergadeËn€ van tENS. NatuuÍlijk-hopen r.vij op
9e_n 

gÍote belangíelling van al o'nze lèden vàrrji
ló Jaar en op vele ouders eh andere belangstel-
lenden die LENS cen *arm lurt toedrasenl De
aanvang is om 20.30 uuÍ in ons klubgeböuw. De
agenda voor deze avond ziet er als voi-gt uit:

l) Opening
2) MededelingeÍ/ingekomen stukken

ii Ë:i#:i i:HrËJi"*J,:1,'j',*,r:llf,i 
Jedenver'aderin'

5) tsespreken cn vaststeuen definitieve begróting l999n9gg
!) -Bg-qlekeq 

jaaflentagen. van bestuur eÀ'aiveÉe tornmiiiies
/) Lb,N§ vall watersnood naar toekonrst
8) Rondvraag
9) Sluiting

P:j.:*lg§:1r1!l.n-ligg:jr vamf zarerdag 5 december klaar op LENS voor a e belangstel-lenoen. Ne€m gerust een setje mee.

- 13.30 uur LENS I - "oud" LENS I
- 15.00 uur staí Nieuwjaarsreceptie
- 16.00 uuÍ huldiging jubilarisseï van LENS
- 18.00 uur einde Nieuwjaarsreceptie

We.hopen 
-v9Lc-^(oud)leden, 

jeugdleden, ouders, mcdewerkeÍs etr andeÍe belangstel-
lenden die LENS e€n waÍm hart toedragen op-deze dag op LENS te zien. Natuíitiit
staan de oliebollen en wellicht ook de Éppelflappen líaai. ledereen aie wii nlet óp
LENS zien op deze dag wensen wij via.di:ie wefeen goed en gezond 1999 ioe.

LnNs I rN DE KoMpETrrrE
De komende wedstrijden voor LENS I zijn:

- 13 december ].4.00 uur LENS I ,. - SVH I
- 20 december 14.00 uur LENS L i - GSC/ESDO I
trYe rekenen zeker b.ij deze laatste thuiswedstrijden van l99g op heel veel supporters van LENS.
Neem .op .13 december diÍect een setje.mee voor.de argemené jaarvergaderirig op maandag 14
december. Iedereen kan dan goed ing-elicht en akief aaí de ver!àaerinfi deeËmi"

DE NIETIWJAARSRECEPTIE VAN LENS
Op vrijrlag I januari 1999 orga.niseen LENS natuurliik rye€r de tÍaditionele
Nieurvjaanreceptie. Het programma voor deze dag ziet eÍ als volgt uit:

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

, De Redaktie wenst iedereen prettige feestdagen en een goed begin van 1999 Pagina 1
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LEi\ S ?. TERr+GSETROKKE\Í.".1L,,,'ll :' . ir ' ei ii :',1ïÍ ÈeÏt
-i .r'Dc potsrr'B,cu val tnrincr, lcrder. iranvocrder en bè'ótuur:om LEN§'z op."ri'go"d" **ier aan het tÍaineï'é'ífiréïVoettaltcn tc triigcn' zijn hclaas urislukt. Toen op dc bespreking op dondcrdag 26 november slechs 7 spelers aanwezig,;pqr-cn, waarvan 3 langdurig

gcblessecrd. cu dc rest op I spcler ru weer nietsrhad*latentoren konden wij niets anders besluiten dan LENS 2 op te hctrcn. Een triest
dicptcpunt in dc LENShistoric.nlcl gÍote g€volgen bove-ndien.. Want wal moetcn we stÍaks metrde spelcrs die momcít,Él gcblcssccrd
ziiu cn wal |lloctcu lve mcl dic paar spclers die wel fanatiek waren en hoc moelen we volgcnd seizoc.n wccr.ccn LENS 2 gaan
fonucrcn Allcnraal problcllen dic voorkomen hadden kunnen rvorden als ecn groot aantal spelers wat fanatieker waren lcwccst-
zoals van ccn sclccticspeler mag rvordcn venvacht. en wÍit meer farcoen hadden getoond. Nogmaals de trainer, lcidcr. aanvoerdcr cn
llcl bcstuur alsrncdc cnkele spelers van LENS 4 cn Al hebben lrun goede wil getoond en alle dcnkbare mog,clUkleden aaflg,cboord.
Hclaas zoudcr succcs. LENS 2 bestaat niet meer !! Dc spclers van LENS 2 die mom€nteel geblesseerd zijÀ rnogen zich nà hcrstcl
nrcldcn bij P ul s.d.Stecu cr Fred Grens. Gcz4mcnlijk zocken rvp dan naar ccn oplossing. De fanatickc spelers, die warcn cr zekcr
ook. probcrcn rvc nrr al ondcr le brcngcn in addere teams. De overige spelers voeren wij aan het eind van dit seizoen af als lid. Hicr
kunncn rvii uict op bourvcu. Natuurlijk blijft de volledige kontributie over dit seizoen verschuldigd.

DE EERSTE LENSREVUE
VAN 1999

Dit is de laatste LENSrevuc van l99tl
Op z;ttcrdag lg dcccnlbcr is u ccn fccst-
ir\,oud op LENS voor alle scniorcn (zalcrda8
cn zoldag)- sponsors. rnedewcrkcrs cn A-
klasscrs van LENS. Aauvang 20.30 uur. Er
is livc-nruzick cn cr is ccn rnogclijkhcid oln

..ceg1 gokjq tc rv gen (black jack) door de
ruanrveziglrcid van cen professionccl garnb-

. lingtcaru cu tafcl. Dc prijzcu van de kon-
srnlplics riir :lang,cp:lsl (gocdkopcr !!).
Aangczicn hcl ccn avond is voor pcrsonen
bovcn dc 16 .lÍlirr nlag cr lvorden gcrookt
(licYcr nicl) crr rïordel cr naluuÍlijk ook
;rlcolrolrschc drankcu vcrkoclrt. Kindereu
ondcr dc l6 j ar lrcbbcll bcslist g,ecn locganB
tot olls klubgcbourv !l Wrj hopcn op cen
g,Íolc opkornst vanuit llc bovengcnocntde
groepc-ringcu. Naluurliik gaall rvc door tot
il dc klcinc llunjcs. Vccl plez.icr.

Nieuws van het redaktiefront:
Hct rcdak(ietcarl is varraf lreden uitgcbrcid
rurct ccl.lcugdvcrslaggcvcr.

"Yvcs Saltcrs, spclcr uit dc Cl-sclcctic"

litl \\ annccr dal
ruogclijk is r,crsla-
gcn sclrr[jvcrr ovcr
dc \,octba llcfl nls
rlaar rrcinrg of nrcls
varr rvordt gcschrc-
vcn- U zull hcnr darr
zo afcrr toc larrgs dc
\'cldcll 7-icn slilàn
onr ;titrIckcrirrgcn
lc rnakcn,

Yves

Hirrlclitk irclkonr!

Zoals gebruikelijk gaat LENS rond dc
Kerst- ell Oud en Nieurv-pcriode een
Iijdje diclrt. Er woÍdl niel Ectraind cn
gevoetbald van paandag 2[ deëember
t/ur zondag 3 jarïuari. Het klubgcbourv
is dan ook g,csloten in dezc periode.
Wel zal op vrijdag I januaÍi de tradi-
lionclc LENS Nieuwjaarsrcceptie ge-
houden worden met daaöij de wed-
strijd tussen het huidige LENS I en
"oud" LENS L

C"r, vAI\ 
'.NDERD

F'EESTAVOND OP LENS DE WINTERSTOP

Bcwaar deze goed !! Dc ccrslc LENsrevuel
van 1999 valt pas op donderdag 7 januari iI'
de bus. In vcrband met de feestdagen vcr-^
zoeken wij eenicder orn de kopy z.sJn. iu tc
leveren bij Willem v.d.Cccst. Hct licfsl al in
dcccmbcr al§ dit mogclijk is. Hij kan dc,
werkzlamheden dan sprcidcn ovcr ccn ]vat
langere tijd. Wijzigingcn kunnen dan nog op-
maandag 4 januari ingelevcrd wordcn.

WINTERSTOP. Het is lastig om le spreken van ccn rvintcrstop als jc dc kou
en dc regen al ontbeerd hebt. Misschien is het bcter om tc spÍeken van een kersl cn r

nieuwjirarsstop. Wellicht krijgen lre nog een cchtc wintcr. lk hoop van niet . Son]
Henk Angenent, rnaar rve willen gewoon de groene wci in. Al dic Ícgcn maakt je ook
niet happy en voetballen lukt dan nict zo bcs(.
Club van Honderd leden kunnen zÀteÍdag 19 decembcr ruar de fccstavond op LcÍtS.
aanvarg 20.30 uur. Een uitnodiging is ofkomt bij u thuis. Daarnaast lroop ik u op dc
nieuwjaarsreceptie te zien met de traditionele wedstrijd. Als vanouds altijd 8c7rllig.
Gewoon komen,
Voor mij Ícst gewoon u een prettige kerí met niet te veel calorieën cn en hcc ijk

. nicuw jaars gebeuren toc te ncnscn. Bcnt u nog gecn lid dcnk in 1999 aan dc Club
van Hondcrd. Hoe ? l

Stort Íl 100.-.- op de posrekel ng 33671I l,D.v. de pcnningmeester van Lcns o,\',v.'
Club van Hondcrd. 

i

Uitspraak van dc % rnaand: Club van Honderd: Met eer goede wil is hct ccrl
peuleschil.

Gcgroet

Henk Hoppenbrouwcrs. Slory rcpoícr

p.s.: Anouska, gefeliciteerd lid van de CIub. Zondags uitslnpeu lekker uilslapcn

!!!Speciale aanbieding voor alle LENS-senioren!!!
U ltocl'l in dc lilalstc dagcu van 1998 niet langer rncer te piekeÍen ovcr uw goede vooÍncmens voor 1999. U kunl deze voorncnrcns
rrrr al inrrrllcrr. Op rnaandag 14 deccnrbcl.om 20.30 uur op de algenrene lcdcnvcrgadering krijgt u daan'oor de gelegenheid. Dczc
kans kunt u gcsoor nict lalen lopen.
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Senioren ZONDAG ,fu,r,

nog geen veiliespunan mó
Edanv 4 Johannissen, Free

(4) gespeeld en
ij Harry Dietz,
Courant was er

LENS 4
vierde uit om 10.00 tur biJ

esten we voór de
v)einig competltl e vedstr|den

beker. Danle
Ktck Sport en de Scheveningse

een geheel nieuw tenue. Hans Kooijenga van

onvoerder LENS 4.

vel wdnr.

voor de coördinatie en bestelling. Een genot om in zo'n tenue le mogen
spelen- Dat bleek bij iedereen in het ellal het geval wat refllleerde in moar
lieÍst een 6-0 ove ,inning. Sponsots hattelijk dank. Ditjaar gaan \9e voor
de dubbel !

de sponsórcommissie zorgde

Wedstrij dprogramma Senioren Zondag

MAANDAG 14 DECEMBER 1998

20.30 uur LENS I t/m 5 - algcmene lcdenvergadering
clubgebouw LENS

zondag 20 december 199E

14.00 uur LENS I - GSC ESDO I
i4.00 uur LENS 3 - Laalkwartier 4
10.30 uur LENS 4 - HMSH 5
10.30 uur LENS 5 -Fult Speed6

vrijdag I januari 1999

13.30 uur LENS
15-30 uur nieuwjaarsreceptie

dinsdag 12 januari 1999 (oefeDpmgramma)

20.00 uur H.S.Texas DIIB I - LENS I

scheidsr.

P.MeijeÍ jr.
LC.Dekker
NN
NN

J.J.MinnaaÍd
D.M.Andrade
NN
NN

Bal Geschonken
13 decemÈer

LENS - SVH
door

VNP Parkeersystemen

zoaÍd^g 13 decembcr 199E

14.00 uur LENS I
14.00 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uur LENS 5

SchaduwJrrogrammn

le algehele afl(eurinB
2e algehele aÍkeuring
l? januari 1999:

d

.SVHI
- HMSH 4
. DI,JNO 2
- Quintus 9

3E072
31838
33026
36944

I
2
2
3

I
,,

3
2

t)

54072
31765
32953
36E93

54072

14.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
11.30 uur

- LENS I
- LENS I
- LENS I
. LENS 2

Forum Sport I
Crarf Willem Vac I
Dynamo 67
H.S.Texas DHB 2

Is er voor 17 jan. '99 comp. verplichtingen dau veruallen dc wedstrijden!

UITSLAGEN:

LENS I
BMT 2
RKDEO 6
REMO 7

Quick Steps I
Laakkwartier 4
HMSH 5
Full Speed 6

- Quick S
. LENS 3
. LENS 4
- LENS 5
. LENS I
- LENS 3
- LENS 4
- LENS 5

teps I l-I
4-6
0-6
t -2
l -3
nb
aÍg
afg

Bal Geschonken
20 december

LENS - GSC/ESDO
door

Gerard v.d.Velde
Gerechtsdeunilaarder

AÍkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstrijden) :

INFO / teletekst pag. 603 of de alkeuringslijn KNVB district West 3 : tel. 0900.900.8000

AÍhellen

tel.:
sema
mob.

tel.:
tel.:
lel.:

A.Golali
H.Hoppenbrouwers
J.Muns

Alsemene informatie
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvang 20:5 uur.

06 - 53.t2.22.t4
(070)- 325.07.E9
(070)- 397.s4.s9

LENS 3 :

LENS 4 :

LENS 5 :

(070)- 346.10.88
06 - 65.00.08.16
06 - 55. r3.s1.60

Contactpersonen W.J.M. Heijnen
Wedstrijddag: B.Vierling

De Redaktie wenst iedereen prettige feestdagen.en een goed begin van 1999 Pagina 3

I



Seirioren ZATERDAG,-h,1,
UITSLAGEN:

LENS
LENS

I
I

-Pm I
.WIKI 2-6

', -,1

lYedstrijdprogramma
z terd^g 72 december 1998

14.30 uur RAS I
veld wdnr.

1479t

scheidsr.

A.Koeman

Jivan den Burgh

. LENS I

maandag I4 decembcr 1998

20.30 uur LENS .[ - algemene tedenvergadering ctubgebouw IENS

zaterdag 19 decembcr 199E

14.30 uurLENS I -VCS I L

Ligging terreinen:

RAS : Alberdasuaat ; tel: 368186E

WRZAME L TI JD E N I,T/EDS TRI JDE N Thuis

uit
: 1 uur voor aanvarg

: I1l2 uur voor aatrvang
EN

Trainer

b.gg.

BU A.FKEURING: VERZI\MELEN ,r.r, ,r* XlÏ"nr.

tel.

tel.

tel.

2 (079) 316 49 94

:06-5l19688I
3 (070) 367 96 87

FEESTAVOND OP LENS DE WINTERSTOP

Zoals. gebruik€.luk gaat LENS Íond d€ KeÍst- en Oud en Nieuw_
periode een tijdje dicht. Er wordt njet gerraind en e"vociUa;-"à
maandag 2l december t/m zondag 3 janrÉri. rct ttutihtouw ii aan
ook gesloten in deze periode. We[ zal op wiidae-l iaruari de
tÍaditionelc LENS Nieuwjaarsreceptie gehou-den íoàen rïet aaatii
de rvedstrijd tussen het huidige LENS I en ,,oud,, LENS l.

(liever niet) cn rrorden er
natuurlijk ook alcoholische
dranken veÍkocht. KindeÍcn
onder de l6 jaar hebben beslist
geen loegang tot ons klub-
gebouw !! Wij hopen op e.en
grote opkomst vanuit alle
bovengenoemde groeperingen.
Natuurlijk gaan we door tot in
de kleine uurtjes. Veel plezier.

Alle rolluiken , 15% écht€ kortlng ! Vsklundhc montrpe.
Alle zouncschermen : 20% écbte korrÍni t c-;-il1,'.itt;"-"'
Alle binnenzonwerlng t TSVo échre koítnf . Ati; ".o;;;;;..Gn .e revertn.I Grsth opmet€n !!!

- ooK
VOOR

KOZIJNEN

05H II

2fi5H7Z Den Haag
Tel. 070-3620290 I Fax. O70-3620435

ffiTAMTHHITE
,0nlrc]iru

Bezoek onze showroom aan de
Thomsonlaan BS
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,'h'ïu SeniorenZAAL

$oensdag l6 december l99B

19.00 uur LENS 2
22.00 uur WIK I

LIGGING SPORTEALLtrN:

UITSLAGEN:

LENS
osc

- BaÍo Westrvood
- LENS 4 -6

WEDSTRIJDPROGRAMMA

- HonscleÍsdiik 3
- LENS I

430t2
42t95

Oranjeplein
de Schilp

,NN
I N.C.Mos

tel: 070-3E009I I
tel: 3941507 .

Oranjeplein : SlicheÍstraat I l.
de Schilp : Sclmapweg 2, Rijswijk,

!!!Speciale aanbieding voor alle LENS-senioren!!!
U. t-oeft in de laaEte dagen.van I998 det langer ,meer le piekeÍen over uw goede voomemens voor 1999. U kuntqeze voomemens nu al in!'ullen. oo maaadag 14 dec€mber om 20.30 uur dp d'e algemene leaenveigàaeri-ug tri.lgt udaarvoor de getegenheid. Deze karis kunt ,-8"*"", 

"liiiàte" riËï -

Algemene informatie zaalvoetbal
aanvoerders:

zaal l: H.Koojjenga
zaal2: A.Kuypers
zaal 3: D.Pool

tel: 0'10 - 39?.72.94
tel: 070 - 325.04.71
tel: 070 - 307.04.'17

- otREcTtfiAtL

- coitPuTERcËil1RUU

. FULFILilËfiT

. FOTOKOPIESERWCE

kopieën ar,anar6
ook in een snkele kleur mogelijkt
('min. aantal l0O stukg,6xcl. btw)

Fotokopie ln kleur, digitale lcvaliteitlt

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

Kerk€tuinenweg 6 t 2544 CW Den Haag
ïel.: 070 35S 07 07 Fax; 070 329 51 68-

sfl;pp3fq

cent*

YonderVelde
tVeentje vERHutztNGEN

NAIIONIII EII TE8NÀIIOflALEVEEHUIZIIIGEI,I

$qag

F8Í

1$;monoto-'
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J K van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdteider B jeugd:
Paul van den Steen, Chopinstraar I03, 2551 SV Den llaag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider
Hoofdleider

A-jcugd: Eans van Rijthoven
C-jeugd: Diana van Rijthoveo

telefoon (070) 361.52.08
telefoon (06) 22.98.18.82

Hoofdleider D-jeugd Ruud van Eerp
telsfootr (070) 367 98 58
b.g.g. 06 53 48 40 s0

Hoofdleider E/F-jeugdl ko Straub
Monique Bouwneeser
telefoon (070) 361 0l 2l

WED^§TN IJDPROGRAMMA
({tijds) wijzigiBgen voorbehouder)

elíIal

AI

A2

BI

datum

12 dec
l9 dec
23 dec
12 dec
19 dec
12 dec
19 dec
28 dec
12 dec
19 dec
LZ dec
19 dec
12 dec
19 dec
12 dec
19 dec
29 dec
12 dec
16 dec
19 dec
12 dec
19 dec
12 dec
19 dec
l2 dec
19 dec
12 dec
19 dec
30 dec
12 dec
16 dec
19 dec
12 dec
19 dec
12 dec
19 dec
L2 dec
19 dec
22 dec
12 dec
19 dec
22 dec
12 dec
19 dec
12 dec
19 dec
12 dec
19 dec
12 dec
l9 dec

aanvaÍg

14.30
14.30
10.00
15.3 0
14.00
12.00
I2.30
10.00
14.3 0
10.00
12.30
12.00
12.00
14.3 0
11.30
12.00
t0.00
12.00
19.30
10.00
I r.00
09.30
13.00
10.00
14.3 0
I4.30
10.00
10.00
10.00
09.30
18.30
09.30
10.15
08.45
10.00
14.30
09.00
10.00
09.30
I1.00
10.00
11.30
10.00
I0.00
Il.t5
I 1.00
08.45
I r.00
I3.00
11,00

thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit
druis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit

E3

E4

E5 t

E6

ssm.k T ENS

13.15
13.00 auto
09.I5 IIBS
14.00 fiets
12.00 auto
I1.00
I1.00 auto
09.15 I{BS
13.30
08.30 auto
I1.00 fiets
11.15
10.45 auto
13.45
10.00 auio
I t.00
08.45 auto
10.30 auto
18,00 auto
09.00
10.15
08.15 auto
12.t5
08.45 auto
13.45
13.15 auto
09.00
08.30 auto
08.45 auto
08.45
17.00 auto
08.45
09.00 auto
07.45 auto
08.30 auto
13. l5 auto
08.15
09.00 auto
08.45 auto
10.00 auto
09.00 auto
I0.30 auto
08.45 auto
09.00 auto
10.45
09.45 auto
07.45 auto
09.45 auto
12.30
09.45 auto

tegenstardeÍ

DSVP AI
Quick Al (w)
llBSmidwintertoemooi
Quick A4 (vr)
Full Speed Al
Lyra Bl
SV Erasmus Bl (w)
HBSmidwintertoernooi
ODB BI
Concordia Bl
Triomph Bl
Quick 83 (vr)
Velo E3 (w)
Quick B4 (w)
DHC Cl
Quick CI (vr)
llBSmidwinEnoernooi
Cromvliet Cl
Den Hoorn Cl (w)
BMT C2
HBS C3
Lyra C2 (rÍ)
Scheveningen C2
TAC'90 Cl
DWO C9
SV Erasmus C3 (w)
ZoetcrmeÉr D I
Zoetermeer Dl
HBSmiderintertoernooi
Full Speed DI
Den Hoorn Dl (vr)
SV Erasmus D2 (w)
Die Haghe D2 (w)
Quick Steps D4
s\r35 D2
Quick D8 (vr)
BMTEI
Westlandia El (w)
HBSmidwintertoemooi
Laakhvartier E2
Westlandia E2 (w)
HBSmidwintertoemooi
l,aalkwaíier Bl
Wcstlardia E3 (w)
Leakh.raÍtier E6
lVesrlaadia E5 (vr)
HBS E8
Westlandia E7 (w)
DWO M3
Westlandia E8 (w)

uiUthuis veld,/terÍein

B2

B3

B4

CI

vl
Savomin.lohmanlaan
(zie kopy)
Savorninlohnnnlaan
KerkepokleriDelftvl
Erasmusweg
(zie kopy)
v2
Brasserskade/Delff
Zuiderpark
V3
Noordweg/Wateringen
v3
Brasserskade/Delft
VI
(zic kopy)
Rederijkersbaat
Woudseweg
VI
V3
Sp.park de ZwethtDe Lier
v3
A.Dekenlaan
V3
Erasmusweg
VI
RokkeveerL/Zmeer
(zie kopl)
V3
Woudsewcg
v3
Ockenburgh
N[jkerklaan
Brienedaan/W'naaÍ
Savorninlohmanlaal
Hengelolaan
Hoge BomcnÀ{aaldwijk
(zie kopy)
J.v.Be€rsstEat
Hoge BomenÀ,Iaaldwijk
(zie kopy)
J.v.BeeÍsstraat
Hoge Bomen trlaaldwijk
v2
Hoge BomenÀlaaldwijk
Daal en Bergselaan
Hogo Bomen/Àlaaldwijk
v2
Hoge BomenÀ.{aa.ldwijk

cz

D2

C3

C4

C5

DI

D3

D4

EI

E2

Vervolg volgende pagitra
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F2

FI 09.00
I l.l5
10.00
08.45
I l.15
12.00
09.30
09.30
I l.15
09.30
09.30
13.00
10.00
r3.00

uit
thuis
uit
uit
tluis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis

'ihuis
thuis
uit
thuis

12 dec
19 dec
2l dec
12 dec
19 dec
2l dec
12 d@
19 dec
12 dec
19 dec
12 dec
19 dec
t2 dec
19 dec

HWF2
Westlandia Fl (w)
IrlBSmidrvinteíoemooi
Quick F3
Westlandia F2 (w)
HBSmidwintertocrnooi
GDA F5
Wesíandia F3 (vr)
VCS F4
Westlandia F4 (vr)
Quick Steps F6
Westlandia F5 (w)
Verturch F3
Concordia F6

Hoogenhoucklaan
v2
(zie kopy)
Savorninlohmar aan
v2 .,..
(zie kopy)
v2
v2y2
v2
v2
Y2
tukelweg/Poeldijk
vz

07.45 auro
10.45
09.00 auto
07.45 auto
10.45
I1.00 auto
09.00
09.00
10.45
09.00
09.00
12.30
08.45 auto
12.30

F3

F4

F5

F6

Aíbellen voor de wedstiijden: zo snel moselí
bij

k en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18.00 en
19 00 uur t de des betrCffende hoofd leider In uiterste nood oP de dag van de
rvedstrijd a de LENS telefoon (070) 3 66 I J I4 (zaterdags anaf 08.00 uur
en d ordeweeks + 30 uten niet d0 mln en eer er voor veeameltijd)AÍbellen training

Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

+ 45 Íunuten voor íunvang van de trarnrng, alleen op LENS, tel (070) 366 IJ I4
bel m eerste instaltie de hoofdleider op ! I

bel (ALLEEN oP ZATERDAG) na 08 I5 uur de LENS-afl<eunngs liju (070) J6
.,

05 22

I

BÍJZONDERHEDEN:
- Vragen, opmerkingen, aÍbellen voor wedstrijden !!! Bel dan

's-avonds tussen 1E.00 en 19.00 uuÍ naar de hoofdleider.

. GEEN TRÀINING EN VOETBAL VAIY 21 DECEMBER TNVI 3 JANUARI !!!

- De volgende LENSrewe verschijnt op donderdag 7 januaÍi 1999.

- Opstellingen als vorige week met uitzondering van:

o LENS Al:
o LENS Bl:
o LENS B3:
o LENS Cl:
o LENS C4:
o LENS DI:
o LENS D2:
O LENS D3:

zonder M.Essiad
zondcr N.Rampone
zondcr A.Amarouali
zonder R.v.d.Kruk (alleen l2ll2)
zonder M-Guerrero
zonder Jordy de GraaIf
rnet T.Ayyadi
lnet A.LoilaÍgosain
zonder G.Chamman (geschorst wegens niet opkomen)
met M.Abarqi
zonder J.Bouzhriba en L.Sahin Oeide geschorst wegens detopkomen)
mel R.Bunsee
zonder M.Pengel (geschoÍst wegens det opkomen)
zonder R.Soor
zonder D.MatYete

o LENS D4

o LENS E3:

o LENS E6:
o LENS F3:

AFGEKEURD OF NIET ?
,1,

De of het voetballen doorgaat of niet kan je niet íellen op wijdagmiddag op LENS maar zeker ook
de hoofdleider thuis. Soms staat het bij algehele afl(euring al op wijdagavond op TV: NED I,2 en 3
(teletekstpagina 603). De LENsjeugdteams vallen allemaal onder dislÍict Weí III in categorie

CATEGORIE III dan is het hele kompetitieprogramma afgekeurd. Staat er niets dan geldt:

t zalardagochtendvraag e oP
vroeg
Infoth

bij (teletekstpagina
III. Staat er e€n

603)
uls kÍuisj

ONDER

- Voor 08.15 uur verzamelen dal gewoon naar LENS komen. Bellen hecft gccn zin. Zeker niet naar de hoofdleider lll- Na 08. 15 uur veÍzamelen betekent de LENsaÍkeuringslijn bellen (3670522) en nergens anders heen. Na 09.00 uur verzamelen
dan zijn er 3 mogelijkheden t.w:

- de LENSaÍkeuringslijn tel: 070 - 36'10522
- de KN\ts afl<euringslijn 0900 - 9008000
- via de TV op infothuis blz 603
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SCHADUWPROGRAMMA
Bii irlgchclc ltÍkcurirtg varr hct koln etitieprograrnDra gaan rïc toch icderc zatcrdag iets doen met. al onzcjcuBd(eams. Dit kan zijn:\oclbitllcn op llct.slrilnd. op cen plcin. in lier Zuiderpaik of bij eén andcrc vereniging waar het rvcl nug qp hel veld. in de zall ofon
Illl.lq',l, Mogclijklrcdcn scnoeg. Nccur wel altijd ie voerbaÉ en trai;ins;ire]'irïÀ ffi;; Ë'dË:ï,i"'í.itïriàiï;iiiïÍïi,i,,'.irïiool( ccrr lrar[rngspak cn dcsnoods iels tegcn dc kou énlof dc regen. Mcr dË leia"rs"uan À i,iii.È5.ör.öz.ij r,e r cn ez spraïe-n wli"aidat zij afsprakcn ntiÈcn ntct dc soclers-van hun rearn war;.g;;d;.; bij rÍkilfu.'ö;ïil;reïà"r a.snooas de rraincr c'cnbcllcn. Voor dc ovcrige lc,*s gcriir bij algehcrc alkcuÍiní hct "ond;rïaanoË progiaminn, 

--- '-"'-'-" -'

- 
l-_E!,!§ 4?. Bl. U4. C3. C4 cn C5 Baan lrainen onr 12.30 uur.- LENS D2. D3 cl D{ gaan rmincrrtur I l.(X) uur.

- LENS Ei t/Il E(, cll Él t/rn F(r g;lan traiucn orn l(,.00 uur.

Konr allcltt:tal 20 lllinlltcn ccrder n:tar LENS want cr wordt echt niel opjc gewachl. Natuurlijk rekencn rvij ook op dc aanrvczighcidr';ttt dc rrainers crt lcidcrs. J.llic nroclc, immcrs icrs nrer ai ipeiers g;à""à3;. $;;;;iö;;ï"-ï;ï;ïi" 
"rdcrs 

voor hcl 
'cn.ocrnaar dc lrairrirrgsplck (bv. srraud).

FEESTAVOND OP T-,ENS

Op zatcrdag lr) dccctrrbcr is er ccn feeslavorrd oo LENS voora[! rrrcdovcrkcrs. sponsors. senioÍcrr cn A-klasscri van
LENS. Livc-lnuzick cn blnckjack zorgcn voor dc ontsnan_
nrrg. l)c Ícsr lnoct jc zclf ilrvullcn. Voór rneer inforrnatié zie
voorin dczc LENSrcvuc. Het klubgcbouw is vanàf 20.30 uur
gcopcnd cn illlccn personcu bovcl dc l(r iaar en vallcnd
ondcr dc ccrdcr gcuocntdc grocpen lrebbcn ioegang tot ons
klubgcbous.

DE \ryINTERSTOP i

Zoals gebruikelijk kenr LENS een kortc winrersroD waarin er ni"l
wordt getraind cn gevoctbald. Dit iaar is dit vàn rnaandao ii
dcccrnber..Um zondag 3 januari. Dc enige aktivilcitcn irr ïczc
penooc zUn dc mtdwlnleíoemooicn bii HBS voor Al í23112,t Bt
(28/12). Cl (29fi2). Dt (30/12). El éa E2 O2 2\ 

",i 
pr 

"ín 
Ér

(4/12). NatuuA[k is er op I januari ook Oe riicuwiàarsrccóoric oD
LEN§ met de rradilionclc nicuwiaarswedstriid tusicn hcr l'ruidipt
LENS I en "oud" LENS l. Opinaandag + januari Ueginn;ri 3ó
tralnrngen rvecr.

ItrI BSM I DWINTERTOERNOOI

I':::':,:lulltl,Y! )i.t:i.: ,ijl, hcl nrid]vinlenoerrrooi van FIBS. Cespecld wordr 
_op_ 

kunsrgras dus dc kans dar cr gespecld rvordi
::.91:ll .:.:ï:^.ld^::{fl!,9g,Io"l!"1:.]locnerr met vaste nop ofop sponsthocncn. AÍsèhrocíbíre noppen ziin ,.rooo"'n'ii i.ic",n àoÏ,

Ilil\iïtilïdï:öà',lii'Ë§ïilïJl',i'"?fiJiï:iitÍiËïï1:,:flï[ï[ifl",ï,ilïiï*ïï,i,ll*,#rflxïïxt,j't,ï*Htïi:itltrf bii- dc-hoold lcrdcr. Einde tocnrooicn voor At.BI.Cl-en Dt om lo.odurir, Àflàófi;;; Èi'Èríï;;. Ë, 15.30 uur. Ft 13.0g urÍc, F2 l5.l){) uur Naruurlijk blijvc, wc afle.raal bij de prijsuirreiking. vier prÀiiír il!-- -- -' "" 
*" -'

N IE TI\ry.IAAR.SRECEPTIE OP LEN§
op lriidag I jarrrtari 1999 orgatlisccí LENS. llatuurlijk o.ok rvecr .dc lraditionelc Nicuwjaarsrniddag op LENS. voor het vollcdigcprogrilrrrllu \cnt'iizcn \\'ii n;laÍ dc kopy voorin dezc LENSrcwc. wc ho;en veel jeugdlttón, incacïèíkers c1 oudcrs op dezc díg\lrra[ 15.(](] trrrr dc ltand ic kunncn schuddcrr in ons klubgebouw- ran ait nicr. orn i.,iivooi *kËn-il;;ii arn *erscn *i; ièààrËËí ,

bi.t dczc ccfl hccl gocd cll gczond l99r) loc.

Dc jcrrgdkonrurissic

BLESSIIRELEED. Nieuws van het redaktiefront:
Het redaktietcam is vanaf heden uitgcbÍeid
rnct een jeugdverslaggcvcr.

"Yves Saltcrs, speler uia de Cl-sclcctic,'

zal rvannccr dat
mogclijk is versla-
gen schrijven ovcr
de voclballeams
waar weinig of niets
van rvordt gcschre-
ven. U zult hem dan
zo aÍen toc langs dc
vclden zien íaan
our aantekeningcn
le rnaken.

Jordr dc Graan' r.au LENS Dl raakle afgelopcn zaterdag aan zijn knie
gcblcssccrd cn [rocsl naar hct zickenhuis wordin vervoerd. Een- oaar rvei<en niet
\oclballcn is hcl rcsullaat en dat ís hccl vervelend voor Jordy ieker omdat dit
nict dc ccrslc kccr is. Nilnlcns dc jcugdkomrnissic: beterschap !!!

Hartelijk wclkorn!
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LENS CI-DSO Cl:r.r
' Eindelijk rveer eens een wedsrijd voor de competitie. Na vier afgelastingen werd het hier í"". àn, tijd vooÍ. Onze e€rste

confrontatie tegen DSO was niet zo best, die wedstrijd werd door ons met 2-I verloren. Dat zullen we maaÍ gauw vergeten. tffij
hadden dus rvat recht te zcl.ten. In de eerste helft waren wij ye€l sterker, maar de kansen werden niet afgemaakt. Het weèr uas ook
lekler, grore hagelstenen vielen met bakken uit de Iucht. En in die periode werd er zelfs gescooÍd door ons, na een losgelaten van
de kceper kon Ricky de I { op het scorebord lalen zetten. Daarna kregen we nog wat kansen, maar daar bleef het darook bij.
Ook de nvecdc helft tras LENS beter. Er was overwicht va.n ons en dàt werd nièt benut. Want rvat góeuÍde er namelijk? Luc§
DSO kwam op gelijke hoogle na een snelle counter via de spits van hen. Jammer, want zo wordt hei steeds moeilijker om bij de

, top-3 te blUven- Volgende week beterl (als het niet is afgckcu( tenminstQ.

van onze jeugdsporwerslaggever: Yves Salters

Jai Hanuman CI-LENS C2lmmpetitiel: r-r
Nu Guro enDudley verhinderd waÍen namen Steven Alting (a, hij weer) en ondergetekelde de taken waar. Wat mij a.ls eerste aan
dc tegenpartij opviel was de lange rvittc ondeÍbroek van voór de oorlog die de ru. l0 ondcr z'n voetbalbroek droeg. Waarschijnlijk
van zijn opa. Wel scoorde hij al na 3 minuten l-0. Vervolgens onhtaat ecn min of meeÍ gelijkopgaande parti] met voldóenile
karsen voor ons. In de tweede helft scooft Ramazan aI snèl de gelijkmaker. Vanaf dat momenl ]s LENS superieur aan zijn! tegen$ander. Weer Ramazan en Khalid hebben de l-2 op hun schoen, maar missen maar net. Tony toch al goed zittend in de
we,lltÍijd scoon fraai met een diagonaal schot l-2. Weer volgen vele goede kansen voor LENS iegen e€n-steeds hulpelozer
lvo-rdcnde tegenstander. Guus maakt het karwei af door zich schitterend wij te spelen en hard en laag te scorerq l-3.
P.S. Matthijs had aI gespeeld met Cl en speelde de volledige wedstrijd uit bij ons. Ik wou dat ik l07o van zijn conditie had.

Guus Sr.

.IF'UGN VX'RSLAGEN

LENS C2-Quick Steps C2 @eker): r4-2
Al meteen een gÍoot oveÍwicht van LENS waanit een comer voortvloeit Serdar neemt 'm en Ramazan scoon l{. AI snel Merlin
koppend 2-0. Ramazan neqmt. goed aan op de borst en schiet 3{ binnen. Grabbelende keeper laat bal schieten en Ramazan is er a.ls
de kippen bij voor 4-0. Neal 5-0, Kïalid Faik 6-0 en Ramaza.n rveer, 7.0. In de tweede hèIft scoort Guus 8{, 9-0 en l0{. Eddie
pikt z'n doelpuntje mec, ll-0. Khalid Faloun aan de haal, l2-0 en l3-0. In de feestroes waarin LENS verkeert grijpt'de
tegenstander z'n kans en scoort zowaar, l3-l en l3-2. Een geprikkelde Khalid Faloun maatrt er nog I4-2 van. Voor Ramon wàs het
fee-st. In de tweede hel-ft was hij meer voor het doel van de tègenslander dan in zijn eigen doel teÏnden.
P.S. Iedereen prettige Kerstdagen cn een Gelukkig Nieuw Jaai tocgewenst.

Guus Sr,

Quick steps C2 - LENS C3 o-s
Eindeluk mocht LENS C3 na vele aÍkeuringen weer eens voetballen.De groep had eÍ zin io,want zij lieten zeer mooi voelbal zien.
Deene aanval was nog mooier dar de andere. Zelfs kleine Huseln keeg viei doelkansen maarjammer genoeg ging er geen een in
en Mohamme.d die na de rust rechtsbuiten ging spelen werd een plaag vooÍ de tegenstander hij scoorde de een na dt andere .Zelfs
Faloun keeg nvee opgelegde kansen die hij jammer genoeg niet benutte.A.ls deze goep zo blijft voetballen zie ik het als
trainerUeider zonnig in. Het is alleen jammcr dat zoweinig oudcrs komen kijken naar hun kinderen. Dat zou hun goed doen.

Peter

LENS C 3
zaterdagmorgen rverd ik door Ruud yan Herp uit mijn bed gebeld met de mededeling dat mijn wedstrijd weer eels niet doorging,
Dat was balen maar ik ging toch naar lens walt LENS C3 was wel aanrvezig. LENS C2 kwam door omstandigheden spelers te kort
zodal Faloun, IQdir en Nèal van LENS C3 mee konden spelen, En dat dfren zij niel slecht want Neal sco-orde ooli nog. Na de
wedstrijd van LENS C2 kwam LENS 83 ook spelers te kort zodat Faloun en Nea-l weer mee konden spelen en dat ging hun ook
niet slecht af. Ik. hoop dat wij de volgende week weer gewoon kunnen spelen. Dan wens ik iedereen violijke kerstdagèn eu een
gelukhig nicuwjaar
PS kijk uit met VUURWERK.............

Peter

LENS Dl-Delft D1:3-r
Detft Dl, 7e op dc ranglijsl, was vandaag de te kloppetr tegenstander. Met een wat koud weertje begonnen we ongeconccolreerd
aan de rvedstrijd. Dit kwam mede door een wat vÍeemde opstelling van de tegenpanij. Na een aantal wijzigingen van de zijkant
(trainet leider, oudcrs !) ging het ste€ds beter lopen. Toch werd het combineren moeildk gemaak door rysiek sterk spel van de
tegenpartij, Ze wuen immers ook wat gÍoter. Het le doclpunt van dc wedsrijd werd gescoord door LENS en wel dobr de ze er
goed spelende Aclrraf. l-0 was ook de nrststand. Mohamed viel in op de links-half positie en deed dat behoorlijk. Koud vond hij
Itet wel ! Ondanks de vervelende leiding van Delft blcven we toch venorgd voetbal spelen. Af en loe een woordje tegen de
scheidsrechter (he Nic§) mag best. Toch heb ik liever dat je praat met de medespelers. Coaching is heel belangrijk ll De överige
doelpunten werden gescoord door Roclcy. Het laaste do€lpunt was de mooiste, na een zeÉr snelle counteÍ hard bimengeschoten.
Fouad, bedankt voorje hulp bij de Dl door als wisselspeler aanwezig te zijn. Jammer van de nederlaag met de Dl tegen ADO-DH
Dl. Jongcns. loch een knappe overwinning alsje eraan denlt dat Delft gelijk he€ÍI gcspeeld tegen RVC en ADO Den Haag, klassel

Jeroen

De Redaktie wenst iedereen prettige feestdagen en een goed begin van 1999 Pagina 9



LENS D2 - ADO DEN HAAG Dl r-21u.r,.4
Daar slonden we dan LENS D2 tegen over ADo DEN HAAG Dl. É.n g.or" uitdaging voor ons, wanr wc hadden gehoord darADo DEN HAAC sewonnen had ínct 3-l 

"a" 
ieÍs ciltvlàarlËi laarïre oni nrc-ioitl wJ rt ààitilËl jgo regen de jonsens komop we tnal<en er wat moois var. dus we gingen een teuk pori; !'oèrdlle;. Al-gffi*1";;§;ïm?"tïtert tegensund) met t_0achrer. Maar 

'addcn 
we 

-g",",egd kom op uË lónnen trcr ,neï èi-aaai r.*am_rr3r fi r,ii ËrirTtËï riöi,,ii'Ë l . Dat was ook tevens deruslsland. In dc tweede helff boden rvé ook goed tegcnsrana Ègèn ÀDó Ir.Ëit-HAÀö"il;'í;r"il;;;" ze ar tik rik (ik en zosrondcn rve achler met l -7. Dat wds ook teveri's ae eiíOsànà;Ë;;,;,h Àdà;iil;; tï"i"à"ï ïËï*ï reiders. Maar jonge* 
"i", ;o;;;i!'*ï!:ii$trï iffi:,$jiïö.Jr",iilïE 81"ïr,ïïIaten we zie[ wat voetballen isll!

Rob en Stevcn 1de nieuwe leidcrs.)

P.S, Mark, die penalry had je er goed uitgekcken l!

ADO DEN HAAG D2 - LENS D2
Hclaas was dcz'c wedstriid ímet dan-k aan Ruud v. Herp?) afgekeurd. Maar niet getreurd volgende kecr gaat het gervoon doorlJongcns preltige feestdalen en een gezond, sportief l9'9dl1' - - óLueuru YurË'suu. Kesr g'

RVC/Rijswijk El - LENS El uirsrag:z-r.

Voorwedstrijd LENS D-3 - LENS D-4 ulsras:7-r
Regenachtigc zondaAochtcnd 29-ll-1998 11.00 uur. Rustig ecn kopje kofrie drinken in de LENS-kantine, wachtend op onzctraininss8rocp. (dc spelers van L-E]"I§.D] en D4). I t.30 iiriïj lpiiiir-"à-""Jriï:ïiàil, ö1;;;'s*rriveerd. rorate oDkomstna lelefoneren r3 sperers van de 28. wedsrijd r+:dr ornieiàoJi LrJn gaafl, gg lraag speerde bij ons doo?ï;il;i;: à-.ï,i-aliïËàïïvan dcze panij betekende 15 sDelers telcuríellen, scheiasrèchter vàor niets laten ioinen, tei,íers vóói nlcts aanwezig. conclusiewcdslrijd govoon starten. hoeri'el beide trainers fpete, 

"n-riu'uàJ 
à, rcijrrg.Jiéid'i'fi;;;ïilffi$, tyitren wij roch der dcspelvreugde van andere soclers bederven. tvtaar wl; wittèri wifir"-spclcrs u.-oanr,e, diË 

"i"arrg tËàiïeÍ bericht) wcgbleven. ookjullie tcam-gcnotcn vondèn dit sÍote klasse III notínev à-n'ÀË rii ËliS'Ë i 
-**ËiiË;r,rËàö'#;ï: 

speren en deden dit sÍaas

,:i::riyii,ï1":",'',3#ifftrrgiilll?.i'-,','.í"J ï§'*Tfií*iiïi;"Éï?ijtrJï'#rïHïTï:;,trïtfl*tË,#leuke ondcrtinge fàrrij. Wie en wat viel oníop"tijd*i dË;;a;ili;
AÍvind uir. nruïci,naíràpc..'maar.haaseeniiíili,iiiïïi,löi,1f#i'*,ïtf!ï;,ï'ji:,!!iï,,ï"ï]iffill;*,rg]tt#:Í
rnocht zelfs me. naar uorà i,ond dit vËemàï;;;ijó.. öthï, rnaar uersÉràJ ir;riiïi; i,;ï;ïdsi;jà. s;;"il i"*.ï;;,Ëà;;ïïiï:1fl"i:ï$ffi *ïrïjfiïrfli,1.3í.ï. ï.ïHfff,j ffËx?lgoal op wielen nodig. voor opcn doel Érjssen, gaat.ie sciumè; joir. Nd;Ji,i6 iï;1Ë; íËí ïï,ïlïilro ze,r sopÀbezig. Nic§verdedigdc rcdeliik cn probcdrde aanvallend óo-k ieÉ te rerJt ànËn. b'arny.en ralha pioËórdJ'treiïànïàg *er, maar her wou sorns. niet ccht lu.kkcn. Mohamed rvas erg akrief, en speetae een lèutié;ríjt ,íI+;"d;;.àffi;'Ëffi;Ëï"ogsrandjes de verdediging _

van D3 gek tc spelcn- maar tnoestrlegevei dat dit nier attilt tut<ïiÀi n;i;iaà;q;ij'ËöË-ö"i.,i, pot r*rbar. scheidsrechrerstevcn AltinA had het niet rnoeilijk,.kin g.ele eu rode Éaften in'iiin ,at,trouaen, Steven bedankt voor het fluiten. Bert Vierlins.tnag ik zeer zeker niet vergctcn. lii.l trad aTtes voor dciö *.i"iriji tiiàn.e"r.e{ tiËi.tJèi, ïà» tËJ,ii ,i.irËai,*r,iiriir"Ëi'e,j,,iï'Ji''t"rvapperen. Ben bediendc ook noe.eens hct score{ord, wat een iaarlehïa e:af àirGïíiJ,rri'aËi"iiË."Ëï., de 2 uirhram, votgensinsidcrs stond de tcrrer vastgcroe"st. "vr'"s 6E srr wru 'ue'us LETTEI rruv

Ruud van Herp ,.-r I

Zaterdagoclrtcnd 2lt-l I - t998. 09.00 uur, Koude rvcersomgandigheden. Voor vandaag stond de zwaÍe uitwedstrijd tcg,en lrct zc€rsterke'RVC/Rijswijk E-l op hct programma. 
-LENS 

w_iloe gma§ Àii t speters aan aËË- ,n-aËtïlïà.àen ma- ae coach van dethuisclub had hier gcen ziir in, tius iverd er.?. tcgen z gesfie€li. rà'ptopËi i'Íönii:iirlr< Ë;ï ï3;Ë; zeue LENS een aarrattnalen goed ottder drulq LENS daarentegen bleízner ËehànrsispèËn ón probcerdë .Ëi-ri"íi.'"i"íir"rle voctbal onder de drukvaldaan te korneu. dat lukte onze jongéns. wíj 3il.aic, a9o, eeÏiÍm opgerette combinatie openàË rtrus de score (0-l), ditdo-elpunt kwaln aan als een rnokerslag vóor de t6lisploig, ait maaen ii.; tÀifi;il;;;;iï. iÉÈË-àlJ,ri even door en scoorde det)-2. Nu was bij.RVC/Rijswijk-dc rnaàt vol, met haràe afsrandschoren piobeerde zij;n*-à;;l*;;ïpËËren, vta1< voor rust werddc l'2 gescoord. ln de 2e helft nam LENS direct het i tiaticf cn dar itsutt..i6ín;* 
",ïlii;Ë'ríàËii*r íl-3)- Rvc/Riiswiik

krv:ttn.-S minlter voor tijd op 2-3. tot de laatstc seconde van aeàmatctr Èvim iËnË'ffi';iËïïlt;;"dït:Ë;í#. ;;#ï'i;vcrdediging lÍeld krampachlig stard, rvatlvaren orze jongens blij mer tret tàGie nïrs-ier;ï."1óràö:"lriJ liiu-u"" à,ii"irààï

Ruud vatr Hcrp

_LEN§ EI-Quick Steps El uitsras5-r.

^E^.1,^y-.^1r-,lti-1 Jl:,lij bij,voorbaal al gewonnen ladden, LENS had geen problernen met dczc tegenstandcÍ. Ke€pergeDlesseerd aarl zlln hand. daarom kwam Fadh als doefunan te staan,. Fatih stond perfect te teefén. 6ntd;Èki;;volgendc week naar BMT. daar hebben wil nog een appeltje *ee re ióËi[ànl-
Ruud van Herp

Tom was
gespc_eld,
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RAS E-l - LENS E-2 uitstag:o-r

Om 12.00 uuÍ was de temperàtuur ieue.s omhoog gcgaan, nog wel fris maar lekker plezierig voetbal\ eeÍ. LENS was van de le tot
de laatstc minuut veel steiker dan de tegenslander, toch wií LENS maar 3 keer te scoren, volgerx mij had dit te maken met het
kunstgÍasveld, In de le helft stond Olkan te ke€pen, hij mocst wel een paar ketr wakker geschud worder! want hij stord een
beetje te dagdromen, maar hield al slapend de tellèr op nul. Viresh stond als li-oksback en werkte erg hard, hij stond mms kn p !e
verd,:digen. Rodney (invaller) stond à.ls laatste man veel ballen weg te werken, en scoorde in de 2e helft als Íechtback 2 fraaie
goals. Serkan wcrkte keihard, liep zich goed wij en scoorde ern heel mooi doelpunt. Imran liep veel gaten dicht op het
middenvcld, en wist door goed te íoren veelal de bal te oveÍwinnen, hij nam in de 2e helft de laaríe man positie over. Tolga,
srond de le hel.ft als rechtsback, en dat deed hij niet onverdienstelijh in de 2e helft als keeper deed hij het echt heel g,oed. Erik
hij blijft gevaarlijk maar had toch z'n dag niet, was flink aan het hoesten en had te weidg lucht om continu door te gaa& hU gaÍ
ee:n pàar goede v'oorzetten. Haliez werkte enonn har( hem vond ik vandaag de beteÍe speler in de vooÍhoede bí E-2, overa.l waar
de bal was liep hij, ook kwam hij teÍug om te helpen in de verdediging. Jongens, op een gewone grisnat haddenjullie RAS
zeker met een nulletje of l0 kunnen verslaan l!l

Ruud van Help
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l'.ftln & Clubgcb.uw
GEEN POSTAI'RES

Í
Sportcomplex Tsc€mp l'
Heígelotaro 600
Tel. 070,- 366.I3.14

it-.
Algcm. iecÈeaa"r{nÍ
teícDr portrdEa

P.F.GÍto§
's.GÍarqisiÍrgcl 35
3062 SB Rottcrdam

Conlribude hclalint

Postbar& 33.67.11
R.oboban} 129.924.229

Vergeer tel. 070 - 366, I 3.4{
F.Grens: tel.'ll - 452.'13.27
P.v.d.Slesl tel.070 - 440.06.03
F.laÀcEl tel. 0I0 - 521,39.80
Va4sture
Vacahrre

J
SPKO: §enlqrenaÍd. (8 ,€/ad)

W,J.MHeijnar tel, 0?0 - 346.10.88

scnro.eii ,rreraag I

J.c.ItuÍBl trt. 070 - 367.96.87

JI,(O: J€ugd{fdclhg

P.J.lr,1và.Steen rcl. 070 - 440.06.03

dc Club'vsn 100

IlHoppàbrousers tel- 070 - 325 o7.ag

ÀKI(O: ÀclohhodothcÍm/mtrter.

CoördlÉtor tc€ànlichc,rken

Vacatur{ l

BARI((i: Rarcomrnirrie

VacatutJ.{
EI(O: EienenmÍenconmirrle

WJ.v-dGe$t s€rDa 06 - 597.00.082
lvÍ.vOort

lsl. 015 - 310.78.46

t€l. 079 - 316.a9.94

Cohfon

acnhrÍo

tcl. 070 - 366.13.14

v.d.Smrn

'toi- 
452.'t3 .27

;
Stron!oÉqk€n

È!.d"H&k
H,KooymSe

Zondag :
P.v.Oosten
Zondog :
VacshlÍc
Zaleídog :
Ade Ket

{,01.0182 . 52.13-53
tel. 070 - 397 .72.94

RBruijstens

r,.rneJ:

DE LE'U§PEVAE
Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

72e iaaÍEaag, nummer 12

2l januari 1999

NOG GEEN
NIETIWE TRAINER

LENS 1

opgericht
l8 december 1920

gÍsppenmaker[ die hier anders over dacht en

In tegenstelling tot wat vorige week even op
Infothuis stond heeft LENS op dit momenr noÈ
ge€n trainer vastgelegd voor volgend seizoen.
Natuurlijk zijn wij er wel druk mee bezig m
binnenkon hopen we de naam bekend te rÀken
van de deuwe trainer. Eerst doen wij dit aan de
spelersgroep en de begeleiders van dit seizoen. Pas
daama lichten wij de rest van de vereniging via de
LENSrevue in eri zullen wij ook de per; i ichten.
voor ons is dit de enige juiste volgorde en de "
Infothuis inlichtte wordt alsnog bedankt.

LENS I. IN »n KoMPETITIE
LENS I speelt de komende weken tegen:

- 24 januari 14.00 uur RKSWÍ I - LENS I
- 3l januari 14.00 uur LENS I - Naaldwijk t

RKSVM speelt hun thuiswedstrijden op sportpark Polanen te Monster.
De thuiswedstrijd op zondag 31 januari is een heel belangÍÍk duel voor LENS l. We rekenen dan
zeker op vele toeschouwers en natuurlijk op een overwirming voor LENS l.

REPARATIESCHEMA VELDEN LENS
We verzoeken de diverse rvedstrijdsecretarissen rekening te houden bij het samenstellen van het
oefenpÍogÍamÍna vooÍ het nieuwe seizoen met het onderstaande reparàtieschema van onze velden

- veld I van 3l mei t/m 3 september'- veld 2 van 3l mei t/m 15 augustus
- veld 3 en de trainingsstrook var l0 mei t/m I augustus

DE AGENDA VAN LENS 
:

In de bestuurskamer li6 een nieuwe agenda voor het jaaÍ 1999. Wij verzoeken iedereeri die iets
vooÍ LENS oÍBaniseert de agenda te raadplegen en bijtijds in te wllen zodat er geen misverslanden
kunÍren ontstaan.

Het beshrur

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

Van de redaktie

Levcr rm kop[ in vóór 2ssfug_ttig6. voor 12:00 uur.
RedactiebÍicwnbus in het clubgebouw of bij

W.J.v.d,Or:est, Winkclstedc 92, 2543 BS Dcn Hsag
E.mail : poslbus@evidalsdesiS!.dcnon.Í

. F^x | 070 - 367.05.22 (rEn rÍurlrdag l/m !Íijdag)

SLUTTINGSTIJD WIJZIGINGEN KOPIJ:

,,Maandag I feb. 18:00 uui.
,'AI,LEEN WIJZIGINGEN ! !!! "

De redakie wil aan iedereen die copy inlevert voor de LENS-revue, vragen om deze
toch zoveel mogelijk op een diskette te zetteÍ! waaÍbu de naam van LENS in uw
tekst in EOOFDLETTERS woÍdt gezet. Ilaal ook voordat u uw diskette inleven
uw oude bestahden ervan a§ hiermee voorkomt u dat er verkeerde teksten woÍden
ingelezen. :
Ook willen wij u vragen om uw tekst (het gaat tenslotte maar om een paar Íegels),
in te leveret voor zondtv 12:00 uur dit is uiteraard de laatste zondag voordat de
LENS-Íevue uitkomt. De reden hiervan is dat er dienstwijzighgen op het weÍk met
ingang van I januari 1999 j.l, hebben plaats gevonden en wij niet meer in íaer zijn
orn 's-maandags overdag aan de LENS-revr:e te kunnen werken: U kunt uw copy

; DH VOLBENI]H }EN§NEVUE KOMï UIT ÖP 4 FEBRUAflI I9ËS Pnginn I



deponeren in de daarvoor bestemde redaltiebus in de hal van het clubgebouw naast de herentoilet, is LENS echter gesloten, dan kunt u
us,copy ook kwijt in de brievenbus bij Willem van der Geest. (adres staat op pagina l)
Alle copy die o2 de maandag wordt ingeleverd za.l niet mecr in behandeling wórden genomen, mau in overleg met de schÍijv(fst)er naar
de volgeude LENS-revue worden verschoven. Dg inaandag is qitpluitend àn alleen om de wijzigingen in de e-erder door u àairgóleverde
copyaantepasseD,tekstenwaarnodigtecorrigerenendelayout:vandeLENS.revueoptemaken.
Ook hebben wij mogen constateren dat sinds de;edaktiekameí open is geweest (dit na aanleiding van de watersnoodramp) en wij in eerste
instantie toesternming hebben gegeven om daar uw copy te mogi:n tikken op dd PC's, er toch ioringen op de PCh zijnleweeí.
Daarom zal met inga;g uan nridé redaktiekamer op slài zijn. eï zal dan ook geen tolstemming meèí verÈend rvordeï im op de PC's te
mogen werken. Het moet niet zo zijn dal 8ls de redaktie daar wil gaan werken dat de PC's in storing staan. De redaktiekanier is alleen
!seSa!Èe!1iÈ voor de LENS-medewerkers die daar uit hoolde van hun functie hun spullen hebben itaaq dit met toesteÍnÍning van het
bestuuÍ. I
De redaktie hoopt uiteraard op uw medewerking. r.

de redaktie 
"'suswE'À''Ë' t I

: " 
Voeding en Gezondheid . " I

l
\ ie 89ed- eet heeft geen o(tra vitamines nodig? Het is opmerkelijk dat pas sinds enkele jaren door instanties die zich met
gezondleidsproblemen bezighouden enig verband tussen voeding en Íehebeëlden wordt gelegí. Instellingen ats ziekenhuizen, fret
voorltchtingsbureauyoor de voeding, de Nederlandse Hartstichting e.d. onderkennen langzaam maar zeker het veóand tusseD voedin§en
bepaalde ziekrebeelden, zoals allergieën, astma, hart en vaatzieldeÀ kanker en zelfs reumi. De relatie tussen voeding en gezondheid wóJdt
nog niet gezien. Juist dit veÍband zou moeten worden gelegd.
Wie goed eet zal inderdaad geen gebreksziehen ontwikkèlen, maar zelfs de voedingsmiddelen aÍkomstig uit de biologische landbo.uw
bieden onvoldoende garantieC vooi een optimale vitamine innams. De minimale hoev-eelheden vitamines e-n mineralen zi]n in de voeding
aanwezig maar de optimale hoeveelheden liggen vaak vele malen hoger. Bijvoorbeeld de inname van 50 mg viramine C is voldoende bm
net geen scheurbuik te ontwikkelen. De optimale hoeveelheid zal vele màlen hoger liggen. Echrer de mèns kan zelf geen vitamine C
aanmaken. Onderzoek heeft uitgewezen dai de, het dichtst bij de mens staandq mensapéi per dae 4000-6000 mg vitami-ne C aanmaken.
Zou dit de optimale hoeveelheiii zijn? In ieder geval liggen dó minimale en optímale da'gdo;is voo-r vitamines en íineralen ver uiteen.'
Een aantal factoÍen oefent ecn nadelige invloed uit op het vitaminegehalte van onze voeding. Door het bewaren en verhilten van ons
voedsel gaan veel waardevolle voedingsstoÍIen verloren. De toenemende raffinage verminderd-het vitaminesehalte van ons voedsel: witte
bloem bevat slechls l0 Yo van de vitàminen en mineralen var volkorenmeel; vóor witte tovenijst en zilvérvliesrijst gaat een dergelijke
vergelijking ook op. - 

1

Door de verarming van ons voedsel neemt onze behoefte aan vitaminen toe. Voor de verbranding van koolhydraten bv- zijn vitaminen uit
het B-complex noàig, Grane4 die rijk ,ijn aan koolhydraten, bevatten de voor de verbranding noïodzakelijkó B-vitaminen. froducten Van
witte bloem met loegevoegde witte suiker, bevatteà nog meer koolhydÍaten en leveren da:arentegen nàuwelijks B-vitaminen. DooÍ,te
intensief gebruik- van orze bodem en het gebruik van kunstmest bevai onze voeding veel minder riheralen daï vroeger. Voorbeeld:lde .

Ncderlandse bodem bevat tegeÍlwoordig nóg geen 20% van de hoeveelheid seleniud-, die in de iaren '50 aanwezig waí u

Niet a.lleen door de verarmin-g van ons 
-voed-se'Í, 

maar ook door andere leefomstandig'heden konien relatieve vitarfrnetekonen in ons land
meer voor dan u denlrt. Vitaminen en mineralen worden door ons lichaam onder-andere sebruikt om ons afueeÍsvsteem in stand;te
houden en blj extra belasting, zoals stress. wat le denken van luchtverontreiniging, lichaamsïeemde toevoegingan in'ons voedsel, zoàls
kleur- en geurstoffen en conserveringsmiddelen en andere belastende stqsq a§ tóme, tabak en alcohol. \.

Sinds jaren schrijven veel therapeuten en sommige aÍsen vita-
minen en mineralen niet alleen aanwllend, maar ook theia-
peutisch voor. Het blijkt namelijk dat bij bijna alle ziekebeelden
door het toedienen van de juiste hoeveelheid voedingssupple-
menten in dejuiste dosering genezing kan worden bewerkstellíÉd.
Vreemd is dit niet, want er wordt immers gewerlÍ met lichaain-
seigen stoffien. Dit in tegenstelling tot medicijneq die zich tegen
de symptomen van de ziekte richten, maar tevens het lichaam
belasten. I
"Hoge dosis vitamines zijn schadelijk". Een fabeltje. Natuurlijk
moet men niet op eigen houtje ongelimiteerde hoeveelheden
vitamines slikken, maar tot nu toe zijn er alleen vergiftigingsvèr-
schijnselen bekend bij vilamine-A en vitamire-D. 

ï
Naruurlijk is aan te raden dat als u voedingssupplemenlen
gebruika deze le betÍekk€n vttn een gerenommeerde èn
betrouwbare fabrikant.
N.UTRífu. xr.lier werera. I
Mocht u meer willen weten over dit onderwerp bel dan eens 4'et
de heer J.G. Sommer, tel. 070-367152i ofga langs op de ean vàn
de open huis avonden. Deze worde4 vanaf donderdag 7 januafri,
iedere donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur gehouden in Be
Tinaarloíraat 213 te Den Haag, i

NUTRILITE.
W.r.ldtel.te. oD iét

t.blGd wn vltc/nlnè1t en
lllÍc.at.n'

DISTRIBIIEUR:
Joop Sorcner TlnàaÍlostr;t 2lj
25a5 m Don Hàao tÉI.57 15 2f.\

\íl? loorton vltomlnen €n Dlneralon

"hst bost6 uit do n6tuur" gecofiblnocrd

fiet "h6t bosto ult de Y6tensch6p'\

ffim\:-y""" g6stclllngon ovt. ook a6n d€ bÈr

CLUB VAN HONDERD
DARTEN, Voor de van DaIe hebben we weer wat nieuwe benaÍningen erbij. Triple, 501, bu[, óne hunderd and eeeeeeeeeeeeeeigthy
Haag staat weer op de kaaí en ha Zuiderpark had eindelijk weer eens wat bezóekers. Bamey gooit ze aan de lopende band, bil dè
kunnen we ze goed gebruiken de one hunderd. Zo moeilijk is het blijkbaar niet. Stort fl 100,- ,- op de postrekening 336?l I t.n.
penningmeesteÍ van Lens o.v.v, Club van Honderd. Het is slechts 45,45 Euro om lid te worden van de Club van Honterd.

Uitspraak vao de 7, maand: One Hunderd. I

I
!
(

. Den
clib
v. de

t
1t

t

i
il
I

GegÍoet

Henk Hoppenbrouwers, Story reponer

p.s.:'!víichel, c'est plein de cafards !
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INTERVIEW Aad Hoefnagel.1. -
Aacl Hoefnagel is afgelopen nieuwjaarsdag gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap, Om wat achtergÍond te kijgen over Aàd en zijn
LENS ervaringen volgt hieronder een interview met hem.

Vraag: Wanneer en waarom bent u lid van LENS geworden ? l

Aad: Ik had reeds 4 oudere broers die allen in LENS hebben gespeeld. Het lag dus voor de hand om bij LENS lid te worden. LENS
was bovendien een katholieke vereniging en in die tijd rvas treihe'el belangrijkÉs je katholiek was dat jé ook lid werd van katholieke
voetbalvereniging. lk veÍtoefde reedi Ène voor mijn tidmaatschap op hèt 

-Waterloo 
veld. Dit was eèn boeren terrein waar nu het

ziekenhuis Lelyeíburg staat. Mijn twee joígere broeís hebben evenèeni in LENS gespeeld. Ook mijn neven Cas er Jan Bontje hebben
heel lang in LENS Bevoetbald.

Aad: Mijn vyoonplaats is altijd Den Haag geweest. Vroeger was lietsen de enige mogelijkheid om op het voetbalveld te komen. We
hebben ríat moeien zweten óm tegen diíind in op het óckenburg veld te komen. Tegènwoordig dbet men een warming up ! ltje
zonen Rob, Erik en Theo en twee-kleinzonen feroei en Stephan he6ben allemaal in LENS gespeeld, Naast mijn voetbalperiode heb ik
ook veel gètennist en de laatste t5 jaar ben ik actiefals golfer. i:

Vraog: Welke elftallen heeft u gespeeld en welke functies heeft u bij LENS bekleed ?

Aad: Mjn eerste wedstÍijden waren in het B-iunioren elftal en later het A-elftal waarmede we ook district kampioen werden, Na de
junioren 

-kwom 
ik in het eerste elftal op het teËein in het Zuiderpuk. Zo'n l0 jaar heb ik in de hoogste elftallen géspeeld, later nog een

iantal jaren bij de veteranen. Ik heb in-vele commissies gezeten inaar wel de langste tijd in de feestcommissie. | 2 jaar bestuurslid, in dè
jaren 1954 tot 1970, voornamelijk als penningmeester (7 jaar). Het was de glorietijd bij LENS gezien de hoeveelheid leden. Receptiep
aflopen was een lastige nevcntaak als bestuurslid. In het bestuur heb ik de verhuizingen meegemaakt van het Zuiderpark terug naai-
Ockenburg en later naar Escamp. Er was een disctssie in de vereniging over de keuze tussen het Escsmp tenein aan de Hengelolaan of
naar het huidige DIJNO veld. Op de Hengelolaan kwam een nieuwe wijk en we kregen daar 3 velden. Dat gaf de doorslag.

Vraag: liaar *oont u, bent u nog actief in de sport en hoe is het met gezin HoefnÀgel ?

, Vrasg: Hoe ziet u de toekomst van LENS ?

Vrang:. Wat zijn verschillen tussen toen en nu op het voetbalveld ?

Aad: Vroeger had je leren yoel.balschoenen tot en met de enkels, een ijzeren neus waardoor de schoenen loodzwaar werden. De noppef
werden meíspijkerï bevesiigd die soms dooÍje zool heen kwamen. Ëen pijnlijk geheel, Tegenwoordig is dat naar mijn indruk anders.;

IVraag: Heeft u nog leuke herinneringen over LENS ? -

Aad: We hadden een vaste maandag avond biljaÍd clubje (lorrken) bij Joop Hierick op de Apeldoomselaan, De verliezer moest
Íondje geven zodat we wel boven t theewater thuis kwa-me;. De jiarfèesteri waren een groot succes alsmede de lustrum feesten
25-30-35-40.

Ë

een
(

I
I
1

Aad: Dat is vrij lastig. Door het botalen van spelers ontstaat er gcen verenigingsbald. Zo'n vereniging als Kranenburg.is een-slechï
voorbeeld. Prolieer b[ LENS zoveel mogelijk àctiviteiten te ontplooien om spelers een verenigingsgevoel te geveo. Bij LENS is ei'

ervanng genoeg.

Hartelijk bedankt voor het intewiew en we hopen u Ílog eens te zien langs de LENSvelden,

Henk Hoppenbrouwers

p,s. in het Blauwboek '75 jaar voetballen in ten Club' zijn er nog veel mooie verhalen val woeger

AJ ,0ffioflnx
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Alle mlluiken
AIte zonncscheimen
Alle binnenzonwerlng

! 15% échte korting
: 20% échae kortlng
: l57o échte korllng

I Vskkundige montsge.
t Giute kollek$e.
t Allc sooíen en materl a€ levcren.
t Gmtis opmeten !!l

t

Bezoek onze showÍoom aan de
Thomsonlaan 85 í
2565H2 Den Haag
Tel. 07G3620290 / Fax. 070-362Oí35

I

I

ooK
VOOR

KOZIJNEN
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Senroren ZONI)A
a

Algemene informatie
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvang 20:5 uur.

AÍkeuringsinformatie (LisI brj wiendschappelijke wedstrijden) :
IN.FO / telerekst pag. 603 ofde
afkeuringsldn KN\ts district West 3 : tel. 0900.900.8000

tel
tel
tel

W.J.M. HeÍnen tel.:B.Vierling sema

mob.

(070)- 346.10.88
06 - 65.00.08.16
06 - 55.13.51.60

A.Golali
H.Hoppenbrouwers
J.Muns

06-53.t2.22.t4
325.07.89
39',1.54.59

(070)-
(070)-

Contactpers.
Wedstrijddag:

AÍbellen

LENS 3 :

LENS 4 :

LENS 5 :

,h
"ëu

Wedstrijdprogramma Senioren Zondag
zondag 24 januari I999

- 14.00 uur RKSVM I
12.00 uur 1IBS 5
12.00 uur RAVA 4
13.00 uur VELO 14,rl

zordag 3t januari 1999

Ií,00 uur LENS I
14.00 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uur LENS 5
,a
Ligging teÍreinena

- Naaldwiik I- Westlanàia z
- Delft 5- Taurus 7

wdnr.

38038
3t 804
32992
36919

tel.i ol74-292779
teL 0t74-245723
tel: 3681960
tel3975178

J.Haripersad
A.T.Baggerman
NN
NN

veld scheidsr,

E,Roeten
NN
D.Heins
NN

. LENS I- LENS 3. LENS 4
- LENS 5

I
2
t/2
213

Velo
RKSV]\,í
HBS
R4VA

: Noordweg,
: Du)ruenvoordestraat,
: Even Wijtemarveg
: A.Kortekaasplantsoen

Wateringen
Monster

VonderVelde
WeemjevERHutztNGEN

t,IÀïIONÀTE Et,I IHIENTIATIOIIAI.E VERHUtrNGEN

1926

l.(

:.$;monott-'

UITSLAGEN:
LENS 3 -DHL4 (vr)

Velo l0 ,- LENS 4 (beker)

LENS 5 - Vredenburch (vr)

Erasmus 4 - LENS 3

LENS 4 . Celeritas 4

LENS 5 . VIOS 6

2-5
2-10
3-5
afgek.

afeek.

t-4

. DIRECT frÍA'L

- COMPUTERCEII|RUfr

. FULFILMEIIT

- FO7o|ÍOP1E SERVTCE

kopieën,ruanar 6
ook in eeo enl(ele kl6ur mogelijk!
('min, aantal 100 stuks, excl. btw)

Fotokopie in kleur, dlgltale kwaliteitll

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

Kerkeluinenweg 6 2544 CW Den Haag
Tel.:070 359 07 07 Fax:070 329 51 68

ilg.rEPgl{

cëntr
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enroren

lYedstrijdprogromma

veld

I

ZATERDAG,S
a

zateÍdag 23 jatruari 1999 :

14.30 uur LENS I - Wanica Srar I

zaterdag 30 jqnuari 1999 ,

14.30 uur LENS I - NwO,72 I

wdnr.

14822

14777

UITSLAGEN:

WIK 1 - LENS I afgek.

schcidsr.

P.J.Ranfr

F.ABrant

í

!

Senioren ZAAL
I

(
i
'i

WEDSTRIJDPROGRAM\VTA

22.00 uur RAVA I -I,ENS r ízliè ziiOr,[À.
Maandag 1 februari 1999
l9.O0uurLENS_l _.. - Gymnova I 41zl0 Oranjeplein21.00 uur Honselersdijk 2 -LÉNS 3 $t6t Sosef
Wocnsdag l0 februari 1999
20.00 uur LENS 2 -flt Swadesh 2
21.00 uur LENS 4 -Tutor 7
22.00 uur LENS 3 -snoekie Z

Woensdag l? februari 1999
19.00 uur LENS 2 -RKDEO 3
22.00 uur Forum Sport I - LENS I
Dinsdag 23 febnrori 1999
21.20 uur Tutor 2 -LENS 2
22.15 uur Tutor 3 -LENS 3

Woensdag 24 februari 1999
21.00 uur LENS 4 -CUVO 2

43066
42217

LIGGING SPORTEALIJN:
Oranjeplein : Slicherstraat llZuidhaghe : Melis Stokelaan 12ólSosef : Strijphorst I
Forum Kwadraat : Badhuislaan 3
de Schilp .. : Schaapweg 2

UITSLAGEN:

PGS 1

LENS I
. LENS 1

- PZH 7

l0 - l
afc

- 34036
661 t6
43168

í
I

Oranjeplein
Oranjeplein
Oranjeplein

Oranjeplein
Forum Kwadraat

scheidsr.
M.Vrijenhoek

H.BoxÏoorn
J.C.de Haas

NN
M.Vrijenhoek

N.C.Mos
N.C.Mos

DegreefD.J,
NN
NN

43040
4317?,

TU-hal
Tu-hal

66172 de Schilp

I

Honselersdij(
Voorburg
Rijswijk,

lel: 070 - 3E0.09.1t
tel: 070 - 167.15.08
tel: 0174 - 62.62.72
rel: 070 - 387.08.00
rel: 070 - 394.,15.07
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VE RZIIMELTITDE N WE DSTRIJD EN Thuis

uir
: I uur voor aanvang

: l1/2 uur voor aanvang
FBELLEN

Trsiner
b.g.g,

J.Eam

tel.

t€|.

tel.

: (079) 316 49 94

:06-5U96881
3 (070) 367 96 E7

BIJ ÀFKEI,RING: VERZAMELEN T3.OO UUR OP LENS.

Algemene informatie zaalvoetbal
lanvoerders:

zaal l: H.Kooiiensa
zaal ?: A-Kuvíers-
zaal3: D.Pói

tel: 070 - 397.?2.94
tel: 070 - 325.04.71
tel: 070 - 307.04.77

NN
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Í ,. ,r.-'r I i:.

van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdteider B jeugd:
Paul van den Steen, ChopinstÍaat l03, 255t SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03
Hoofrlleider
Hoofdleider

A-jeugd: Hans van Riirhoven
C-jeugd: Diana van Rjiahoven
telefoon (06) 22.98.18.82
lelefoon (070) 36t.52.08

Hoofdleider D-jeugd: Ruud van Eerp
telefoon (070) 367 98 58 

-

b.g,g. 06 53 48 40 50

E/F-jeugd: Leo Straub
Monique Bouwmeester
telefoon (070) 367 0l 2t

Hoofdleider

WED§TÀ IJDPROGRAMMA
((tijds) wijzigingcn voorbchouden)

elÍlal

A1

A2

BI

B2

4q.
23 jan
30jan
23 jan
30 jan
23 jan
30jan
23 jan
25 jan
30 jan
23 jan
30 jan
23 jan
30 jar
23 jan
30 jan
23 jar.
30 jan
?3 jan
23 jul
30jan
23 jan
30 jan
23 jan
30 jan
23 jan
30 jan
23 jan
30 jan
23 Jut
30 jan
23 jul
30 jan
23 jan
30 jan
23 jaJít

30 jan
23 jut
30jan
23 jan
30 jan
Z3 jan
30 jan
23 jMt

uit/thuis

&3

B4

cl
è'z
I

c3
G4

o5

DI

D2
'

D3

D4

E,1

E2

E.3

Et4

Ei5

E,6

FI
F2

F3

F4

F5

F6

30
23
30
23
30

jan
Jan
Jan
Jan

aanvang

t4.30
14.30
14.3 0
14.30
12.30

_ 12.00
12.00
19.00
09.30
t2.30
12.00
t4.30
14.30
12.00
14.30
10.00
I1.00
10. t5
12.00
13_00
I1.30
10.45
I1.30
10.00
08.45
I t.00
09.00
12.00
09.30
09.30
09.30
09.30
09.00,
14.00
I l.l5
t0.00
08.45
r 1.00
13.00:
13.00
13.15
09.00
10.00
08.45
11.15
I t.l5
09.00

. 09.00
10.00
10.00
09.30
09.30
13.00
I l. t5

lec@slstrdsr

Duindorp SV Al
Schipluiden Al (vr)
Wassenaar A1
Quick A2
Delft B I
Vredenburch B I
DHL BI
GDA B2 (w)
JAC BI
Scheveningen 82
Ter Leede 82
RAS B2
Semper AItius Bt
ADO Den Haas C2
Alphense Boyst I
Kranenburg C I

Quick C2
Spoorwijk C2
Vredenburch C3
PEC Den Haas C2
ODB C2
DUNO C3
DHC DI
DWODI
Zoetermeer D2
Laakkwartier D2
Scheveningen D4
Duindorp SV D2
Oranjeplein Dl
RVCÀijswijk D4
Gavenzande SV El
DWO EI
RvciRijswij k E3
Zoelermeer E2
BIvÍT E2
vcs E2
Quick Steps E6
RAVA E2
Laakkwaííer E9
Duindorp SV E3
GDA E7
Forum Sport E9
Lyra F I

Quick F2
Gravenzande SV Fl
Quintus Fl
Triomph FI
DZS FI
Cromvliet F3 .

Toofan Fl
PEC Den Ha"g F2
Scheveningen F5
Schweningen F6
Oranjcplein Fl

veld/teneiq

Sporllaan/Mezenplein
v2
KerkehouVWnaar
Savorninlohmanlaan
Kerkpolder/Delft
vl
BrasserskadelDelft
Madesteiin
Buurtwe!/wnaar
Houtrustweg
Roodemoler/Ter Leede

a/d Rijn

sam k T,ENS

13.00 auto
13.15
12.45 auto
13.00 fiets
10.45 auto
I 1.00
10. l5 auto
17.45 auto
08.15 auto
11.'15 auto
10.00 auto
13.45
13,45
I 1.00
12.30 auro
09.00
10.00
09.15
I 1.15
t2.15
10.15 auto
09.30 auto
10.00 auto
09.00
07.30 autó -
09.45 auto
08.00 auto
10,45 auto
08.45
08.45
09.00
09.00
08.00 auto
12,30 auto
10.45
09- l5

07.45 auto
10.00 auto

12,30
12.30

[2,15 auto
08.00 auto
08.45 auto
07,45 auto
10.45
I0.45

08.00 auto
08.00 auto

09.00 auto
09.00 auto

09.00
09.00
t?.30
10.45

uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
lhuis
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis
thuis
thuis

Al

J
3

I
phen
I
3

an
23 an
30 an
23 an
30 Jan
23 jsD
30 jan

Hengelolaan
V3
v3
Albardastraat
Mr.Nolenslaan
B rasàerskade/Delft
VI
Rokkeveen/Z'meer
J.v.Beersstraat
Houtrustweg
SportlaanMezenpleh
v3
V3
v2
v2
Sp.park pr.IrenelRwk
Rokkeveen/Z'meer
v2
DedemsvaaÍrves '

Nrjkerklaan
Houtwïky2
Y2
Madesteiin
Pr.Bemardlaar/Vbre
Sp.park de ZwetlrrDe
Savorninlohmanlaan
v2
v2
Zuiderpark
Ockenburgh
Rederijkerstraat
Ockurburghy2
v2y2
v2

,i
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AÍbellen voor de wedstrijden: zo snel mogelijk en 'uiterlijk de avond voor de wedsfijd tusser 18.00 en
19.00 uur,. bij,de dgs,lereÍfflde hoofd[eider. kr uiterste nood op de dag vur de
wedstijd_ via de LENS telefoon (070) 36ó t3 14 (zaterdags vànaf 05.00 uur
en.doordewegla + 30 dlinuten en niet eerder vodr venaàeltijd)
+ 45 minuten voor aaavàir-§ v-an de raining, alleen op LENS, tel.-(Ó70) 366 13 14
bel m eerste instantie de hoofdleider opl!
bel (AILEDN oP ZAIERDAG) na 08.i5 uur de LENS-aÍkeuringslijn (070) 367 OS Zz

AÍbellen training ' l
Vragen / Problemen :
Afgdkeurd of niet ? 3

BIJZONDERHEDEN:
- Vragen, opmerkingen, albellen voor wedstrijden !l! Bel dan 's-avonds tussen 1E.00 eu 19.00 uur nalr de hoofdleider.
- De volgende LENSrewe verschijnt op donderdag 4 februari.

o LENS Al zonder A.Azahnoun

" !5]!l A2 zonder S. ,Boughamm, F.ElkadiÍi, A.Faloun en S.Harjouli (alle A2-spelers zie kopy)o LENS Bl zonder N.Ranioone
o IENS 83 zonder A.Amaiouali, W.Jabbar en O.Raeiseo LENS 84 zonder R.Kioo
o I-E!!q C3 zonder l.Jah'aigir (2x) en U.Karakoco LENS D3 met IU-AbaÍqio LENS D4 zonder A.Ransos

. o . LENS E6 zonder S.Felte-r

AFGEKEURD OF NIET ?2Í'aa
De vraag
vroeg blj
Infottiuis

of het voetb allen doorgaat
de hooftll eider thuis Soms Pa8lna 603)(teletekstpagina 603 ) De er een kruisj

ONDER CATEGORIE m dan Is het

- Voor 08.15 uur verzamele'n dah 89woon naar IENS komen. Bellen heeft geen zin. Zeker niet naar de hoofdleider !!!- Na 08.15 uur verzamelen betekdf ile LrNsafkeuringiÍjii ueuiíliàzoszzj en nàrgens anaiis hià. t-t" os.oo urt
verzamelen dan zijn er 3 mogelijkheden t.w: :

- de LENSaÍkeuringslijn tel: 070 - 3670522- de KNVB aÍkeuringslijn 0900 - 9008000- via de TV op iofotliuis blz 603

- LENS A2, 83, 84, C3, C4 eo C5 gaan treinen om 12.30 uur.
- LENS D2, D3 en D4 gaan trainen óm I LOO uur.
- LENS E3 ím E6 en Fl t/m F6 gaan trainen om 10.00 uur.

Kom allemaal 20 minuten eerder naar LENS want er woÍdt echt niet op je gewacht. Natuurlijk rekenen wij ook op de aanwezigheid vani
de trainers en leiders. Jull.ie moeten immers iets met de spelers gaan do'ei. Sloms rekenen we'ook op de ou'rlers voii trei rervóËr naar ae
trainingsplek (bv. shand).

LEEF'TIJDSGRENS JEUGD GAAT VERANDEREN
Zolas wij-vorige 

Le.er. 
al scfueven in de LENSÍevue wordt komend seizoen (1999/2000) de leeftijdsgrens bij de jeugd aangepast aan de.

rest vaÍr Europa. Dit betekent:

- spelers geboren in l98l spclen volgend seizoen in de A-klasse.
- spelers geboren in 1982 speleÍl no§2 seizoenen in de A-klasse.
- sielers leboren in ilei iiiièn róig*d seizoen in di s-kjd;. : .i
- spelers geboren in 1984 sfelen po§2 seizoenen in de B-klasse. 

i- spelers geboren in !f!l spelen volgend seizoen in de C-klasse. ,

- spelers góoren in 1986 spelen nog 2 seizoenen in de C-klasse. i
- spelers geboren in 1987 spelen volgend seizoen in de D-klasse. l
- spelers geboren in 1988 spelen nog 2 seizoenen in de D-klasse.
- spelers geboren in 1989 spelen'volgend seizoen in de E-kJasse.
- spelers geboren in 1990 spelen nog 2 seizoenen in de E-klasse.
- spelers geboren in 1991 spelen volgend seizoen in de F-klasse.
- spelers geboren in 1992 spelen nog 2 seizoenen in de F-klasse.

DE VOLGENDE LENSREVUE KOMT UIT OP 4 FEBRUARI 1999 Pasina 7
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LENS A2 ??????

voetballen moet ie grasq witlen en dat betekent dat je iedere week gewoon aanwezjg bent en kan je niet voetballen dan bel ie even af
-v3rdg1 $9e je hóel-noràaal en kom je ,o"à *o!Ëii;ÈiËil;:Ïfià veer speters van LENS A2 is dit helaas niet de weikeliikheid.Hoofdteider Hans van Riithoven en trainerneiaer wiiiïin iioiËi'r-oËà ieaer"'*.ók ,;.-;;r-ri;;Ët;;i'ö.ffiffi;Ëï,ff';welke spelers er bii de viedstriiden "-*.rig fun Ëiii;i l*;Ë;i"Èör*l mer_<leze sp_elersgroep en de regettjes zijn al meerdere kerenbesproken. Helaas2onder restítaat en wij bèrailen ons nu wat te docï àet LENS A2. Liil;ï;;;, ;;;;iàag op de training of zaterdagbij het vezamelen.

.;REISJES EINDE,SEIZOEN
logr /1, die van 30 april Vm 3 mei,naar Londen gaat, zijn de eerste afspraken g.gmaakt. De boottocht, een retouíje catais-nouer,! ;sinmiddels vastgelegd. De eerste kontakten voor de o-v.niu"i,ri,,e.i- dï r** *.àliiiiiil aiË e*p".id'iïrï., .n n.t bezoek aan Arsenal -DeÓY countv en een bezoek aan een stadion ziin inmiddals ;aËà. Ée verzoeken íe ouderï oin nu een'ierste beta.ling te doen vanFp. r00,- op'siro 20r3e2 tnv p.v.d,stei,r 

'"i-'jË;;;ib.r ËË;ft;;;:ilil;;iijËi;;;"-;;ËËËö#';iidenriteitskaart noodzakerijk I

LEN§ P.! e4ll naaÍ silkeborg in Denemarken. Alles is inmiddels geregetd en meer nieuws horen jullie t.z.r. wel van de reisleider. ookvoorjullie geldt dat een geldi§ paspoort of iAentlteiisf<aart-nooazifJiti< ,s.
í

LENS Cl'c2 en Dl willen ook oo reis Na veel zoeken is de keuze gevallen op een reis naar.parijs van 2l mei (vertrek namiddag) t/m 24mèi AIle soelers ontvinsen inmidilels een uti"r o".i àéi" trip.'VJJ,io-p,g t"ou.n we een optie genomen op deze reis voor cl,c2 en Dt.oD 23 janui,i loopt dezé ootie af en moeten *i.i een deJifiË n'À;;. ffi ;ffiil;'Ë;fi"#iàïïlg"nï"t o.au, .r veel írookjes nögniet terug zijn, Hópelijk hebben we deze op z3it wer analrs"màe'ö*ij'd;;;;;i;i;Ë;;;iË;. i4%ï ,euws vorgt z.s.m, ri

LE!'ls El ei! Ez gaan naar Limburg van 14 tJm 16 mei. De prijs is voorlopig vastgesteld op FL. 125,- per peÍsoon. we verzoeken deouders om binnenkon alles of een e-erste aanbetaling van n ij,'- ovei te màt-en op-giro'àoli6íi* il"ïsíe;;l-r.iri; ;;;;fi];'ir;;I{aag. Kontant betalen op LENS kan natuurliik ookl vv ó.v -v'Jlr rrrY r 'Y r

verder hebben wij nog 
-geen 

reakties gehad-van andere teams. Is er animo kom er dan snel mee voor de dag. Binnenkort zitten alletoemooien etc, echt vol en dan is het tà laat. Snel aaamelden bij paul v.d.§teen.

ii

HFC ADO DEN HAAG
Tiic-nt genoeg op LENS en.dgl weten de scouts vsn de betaalde clubs natuurlijk ook, Regelmatig lin ze re gasr op LENS en kijken dàn
f:?r"f,iji]g:c-,lg,ig,_ej-p;_1, Ei.rn de afgeropen mÀàin "ÉrÀ"ïtïËËriiïjil;'dï"ffi,1ï'LËNs Ér 

", 
Mam.;A;i*s

;Ëi?"?ï" 
Dr kerurel{k zo oP dat ze uitgenodigd zijn voor een aantal proefi edstrijden en trainingàn. c.EÍóitLrà ; à;; j;Éö wi;

EIDSRECHTERSCOÖRDINATOR
vhaf I januari is Ben Vierling de scheidsrechterscoirrdinator bij de jeugd. Hij benaden de scheidsrechters voor 6e wedstriid
'4terdag. Beh Bert ie oD of íchiet hij je.aan op LENS zegí*.ri..ei,nee maa. nuil rèseÉil; ilï".ö;ïïËiftscheidsrechters geen voerLal. Bert, hecr-Ëer succei met je 

"o"&riË;8íïp'LËN§:*xl,;ï 
rNswnr.rrË 

§qr
t..

en op de
. Zondet

!

BLESSURELEED
t

Tiidens de wedsriid tesen DHc kwam Abdul Azahnoun ongetukkig ten val cn brak zijn sleutelbeen. lvfinimaal vier weken niet voetballenwqs het advies vaí de àokroren 
"" 

di; k *; h;t;;;ii.ï3i"riiÈErii't r,-t daarbij., mqar hetemaur zete. is'ii nà"g ii;iïeËru;Ë;iiiAbdul en natuuÍlijk verwachten wij je wel. bi.i ae^y-.4il;àn-íari"rrr(s Ar. Ri;rà; Kip:'ïJËp* ,- ïeï.rs n4. heeft weer last van eeh

gii{[ïu;i"ïËïff Ëïfjlti]:luitgeschakeld Een eÍote slraf . zeker als je.ioetball.n,ó t"u[,irii-ís ioróy. wie íóét Ër;" uií,i.*ï.ij*eer wat gaan rrai.nen. AmoldRangoe van LENS-D4 heeft irgelopen *jG *" tiil;a;*l:Ë;ï;;;i.óil.-È;;il;#ï:ï; niet voetbalen is een rosisch

fl:Ë:lf,:j:'Hïffi11}ffi:: ,,:#t *ómirssie ,a,ïÈr'i§'"1;iii,r b"te;;EËÍ; t"-.g;àiït !ïï", ;i;ï,ËlËIirí[ËJilÏïïË."d{

DIEF'STALLEN OP LENS
Nc{ als overal in de hele wereld wordt er bij LENS ook soÍns gestoleÍr. De kleedlokalen zijn een gewild doelwit want daar vah heel wat tj
l;,r.,ï11"I ^- dit niet mogelijk moeten zi.ln als m.n. d;i4,";ilà;'i",d.; ;Ë;;ï;i;;'ËI'àlriiË."öu.i a.-ó',ai*töa"-iàdJJ i,
- llaat nooit iemand .alleen in het kleedlokaal. Komt hij te laat dan heeft hij pech gehad. Stopt een speler eerder met de traininq laatihem dan io ha klubgebouw wachten_ tot de training ;fsetopen'ii. óàef é,i spetó nooit dd kleeaó'rààrrËiiËi rilii. öi,]ïËiilËi:,

Jijd regelrnatig gebeird met als gevolg een aantal Olefsïailàïr. 
-' '-' -

- i4or8 ervoor dat de klecdloklaan geslo]en zijn. Loopje langs een opur deur kijk er dan even in en sluit hem vervolgens afook al gaatrhet om een lokaal van een nadere groep.- 
Ë,ifili,ï;fí':;'l:lï3 ffi §;ï"-:i'.fol;'i# " 

raten zitten. Geerdit araan de bar oraan je trainer. Mer z'n aflen een beede

Wij zuflen regelrnatig kontroleÍen en zo flu en dan eens een kleedlokaal binncn lopen. Het spÍeekt voor zich dal diefstal door ons direktaatigegeven wordt bij de politie en als de dader lid is van LENS dan betekent ait tiet ei"àË *à, .ii,i iàiio-À"uap.

I

!
ci
t:

1
i

I

\

{
I
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, nalieve straf bliift het verdere seizoen als stok achter de deur
, staan. Na h9t gesprek hebben wij nog ruim een uur lekker

getraind in het Zuiderpark. Ik hoop volgende wcek weer te
voetballen met jullie.

Peter

LENS C3 - SCHEV. C2 : a.r

r Tot mi.jn verbazing ging het voerballen gewoon door, ondanks
de vele regen die was qevallen.Na de ioss eins LENS in de
aanval en had SCIIEVE-NINGEN eeliik in iíe ïans. Er weÍd
weer goed gevoetbald zodat wii fiet 

-twee 
nul kínden eaan

, Íusten. Na de rust ging LENS irolijk door met scoren iraar
verloor soms. zijn zelÍbeheersing. Toen sloeg de vlam in de pan
en 

. 
de scheids legde het spel voor twee lnin. stil, zodat- de

trarners hun teams tot ka.lmte konden manen. Daarna soeelde
!9N§ ag wedstrijd uir mer rien man en er gebeurde nieti meer
behalve dat LENS nog twee keer scoorde. -
We hebben weer drie punteq maar dat zijn punten met een
bijsmaak.

Peter
,,i
LENS D2 - ADO Den Haag D21vr1 r-s
Met^voorafgaand een gesprek met ouders, spelers, leiders en
hooftlleider.
Een gesprek waarin werd gezegd over aÍbelle4 Den Hoorn, de
nieuwe leeftijdgrens en de overige zaken van LENS D2.
Helaas was deze wedstriid bii IENS afcekeurd maar paul (na

*_q_p$Í_ !e-er belJen) haï góegeld datïe deze wedstrijd'bij
ADO DEN HAAG konden spellen.
Nareen matige le helft lavamen we achter met l-3. met in de
rust een geweldige peptolk van Rob zagen we een geweldige 2e
helft,-met waarin wij àgen een goed spelendD2, öie knol&end
toch helaas met 1-5 werd verslageq màar jongens jullie hebben
goed gevoetbald waar wij heei- tewedéí màe w-aren. Klasse
BOYS!!!!!

Rob en Steven

LEN§ C 3 r.rrBuws

Vandaag ging onze wedstrijd tegen Velo weer ni"r joo, orndut
het deÍde veld was afgekeurd <JAMIV{ER> Maar ons q,esprek
over wat JULLIE bij LYRA achter lieren ging wel doór. 1VIJ
hebben afgesproken óat dit NOOIT meer vórÈomt, Als dit wel
zo is dan gaat'de gehele C3 op een ZATEiIDAG alle
kleedkamers en scheidsiechterslokale-n schoonmaken deze alter-

VUC Dl - LENS D2o-r
Na een paar keer bellen voor de jongens die niet opkwamen
d_agen (., Jongens) zun we maar weggegaan met l0 man.
Ik heb eefl opstelling gemaak die vèidedigend het best was zijn
we maar begonnen met de le helft, waarin we een D2 zagen die
we ook zagen tegen ADO, een goed spellend team diina l0
run voor krvam met l-0 door een MOOI doelount van Crrevorv.
Ook in de rest van de le hetft hadden we nogïeel kansen óp íe
2-0; maar dat bleef eruit.

In de 2e helft hadden we gezegd ga rustig verdedigend
voetballen zodat we deze stand houden en met 3 Dunten naar
huis konden gaan. Met resultaat dat we ook nog een paar
kansen voor ons en voor de tegenstanders hebben wé het drtog
gehouden waardoor wij gewoon simpelweg konden zeggen
JONGENS, DIT wAS EÉN wERELD PA-RTIJ MET Ë"EN
iI]TIMUNTEND VOETBALSPELLETJET!!!I !!!!!
Rob en Steven.

LENS F2 " De Champions !!!
Na €en prachtige eerste helfl. van het seizoen, was de eeÍste
wedsrijd na de winterstop jammer genoeg afgekeurd. We
hebben-tot de vdnterstop nlÍu compititiewidstr-ijden gewon-
nen!! Dit is zeker een comolimeni waard. Niét allèen de
resultaten zijn goed, ook de sfèr binnen het team is uitsekend te
noemen. Iedereen komt altijd tÍaiflen, zelfs twee keer in de
week. Samenspel en veldbezótting zat io goed in elkaar, dat we
vaak complimenten kegen van de tegtnstanders. Het kan
natulrlijk ook niet anders als iedereen àltijd komt tÍainen. eD
100% iÍzet toont. De tweede helft van dit seizoen zijn we hoger
ingedeeld, we moeten nu steeds tegen F I teams. Hópen dat het
nu wel wat spamender gaat worden.....

De trotse leiders: Guner en Ibrahim

HBS Fl - LENS tr'2 : s- r
Vorige rveek had ik nog in het verslag gemeld, dat we in de
comi'ttitie alle wedstrijd-en hadden geio-nnen. Íandaag kwam
oaarJammer genoeg een emde aan.
De eerste helft kwamen we met l-O achter, daama kegen we
veel kansen om te scoreq waaft,an ermaar erin ging. Deiweede
helft gingen we vol moed in met 1-1. De eerste l0 min. ging het
gelijk op, maaÍ toen werd het 2-l en daama 3-1. wc hebben nog
door hard werken geprobeerd eeÍl doelpunt te maken, maar dat
lukte niet. Door afixezigheid van Jàffar ging het met de
organisatie achlerin niet zo best. JafÈr volgende week gewoon
komen! We hebben in ieder geval met z'n aÍlen alles gegeven en
keihard gevochten, daarom b-en ik ook zo trots op juÏií
Volgende week gaan we eÍ weer met volle moed-tègenaan.

Jullie leiders: Guner en Ibrahim I
o

':VELO FS - LENS F3 (areeust),

Na een .korte (voor velen toch nog tc lang) winterstop eindelijk
jullie le wedstrijd in 1999. Een beetje re§en en bij VELO werd
alles afgelast. Een hele teleurstelling vóor iedeieen. Jammer,
maar helaas niets aan te doen. Er zat daa ook niets anders op
dan met de andere F-teams lekker te gaan lrainen.

Cees Alting

LENS F3 - LOOSDUINEN B21t-ry
Eindelijk weer eens een klinkende overwinning. Maar ik moet er

, bij verinelden dat dit team wel een maatje ïe klein was voor
jullie. Hoe het ook zei, door goed samenspel lieten jullie de
tegenstandeÍ alle hoekeo van het veld zien. Scoren ging
gematkelijk en als een warm mes door een pakje botei zó
íneden juliie door de verdediging heen. Gefeliciieeid met deze
overwinning. Steengoed gevoetbald mannen! Door gaan zo!
Ouders bedankt voor het aannoedigen al viel dit niet mee in de
storm en regen,

Cees AIting

LEVER UW

COPY
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Zaterdag 13 februari

De Evenementencomririssie organiseert in samenwerking met P&M DR rE IN weer een

g.*Aior" ai.* voor de A t/niD-jeugd. Toegangskaart-en-kosten slechts /2'00 p p Deï.

;j;';;;i ;;;; 
";tktijcb"* 

uii ninóruiisteï 
-en 

/ of Ellv van Fessem lntroducés zijn

toegestaan ÍnaaÍ dan alleen meisjes.

De aanvang is 20.00 uur en het clubgebouw is geopend om 19'30 uur

L2
Toen ik 9 ianuari om 14.00 uur het teÍein van LENS verlia,
wàren ua-n A2 slechts 4 jongens op appèI, tenwijl de verzameltijd
toch 13.30 was. Deze4 spelers baalden dan ook als een stekker

- en vreesden voor niet-doorgaan van de wedstrijd. Een pasr' 
weken eeleden einsen trainei Wim en ondergetekende met A2
oo oad ïaar Full-Su-eed. Hoe wii met zh tweéties en 2 auto's de
hLh- maar vooral'de teruqreis ieeelden wilt u niet weten, De

' soelers heb ik toen Ieren ke-nnen alÈ bijzonder aardige jongeman-

nèn en, niet onbelangrijlc, er lopen een paar zeer ' goede

voetbal[ers tussen. Ikldb echteÍ sterk de indruk dat dit ream
door teveel mensen in de steek gelaten wordt en voor de

toekomst gevreesd moet wordetr- Met de ervaring met LENS 2

vers in het geheugen is dat echt zonde.

Guus Sr.

LENS Cl- H.B.S. C1+-o
Zaterdag, l6 januari 1999

. Ilallo, daar ben ik weer met een verslag van onze eerste
wedstriid in het nieuwe iaar.
We ha'dden al op het 

- 
verharde veld (kunstgas) bij H.B.S.

gespeeld (vriendschappelijk) en daar hebben we dan verloren
mei l-0. Nu kijken ofze óp het gewone veld ook goed kunnen
voelballen.
Er werd loed gevoetbald door ons team en dat werd na zeven
minuten ook duidelijk gemaakt door een mooi afstandschot van
Mesut (l-0). Na een pèriode van goede kansen die niet werden
afgemaakt gingen we de rust in met deze voorsprong. Overigens
nam de scheidsrechteÍ een beetje weemde beslissingen. Zo gaf
hij Bart, en later ook mij, voor onbenullige dingen een gele
kaart. Vermoedelijk had hij er een paar over.. .

In de tweede helft was LENS weer beter en dat werd ook
uiteedrulft in doelounlen. Na een schitterende aarval van
ach-teruit kon Rictiy met links (f'a"ia) mooi binnenschieten.
H.B.S. was een schim in de wedstrijd, het was LENS wat de
klok sloes- Wat ik wel moet zeceen is dat eÍ door ons veel beteÍ
werd getikt dan in voorgaande'íedstrijden, En na zo'n periode
tikken eafRicky de bal goed voor en kon Mesut inglijden. Eddy
Tenonès deed óok de làtste tien minuten mee en hij gafmeteen
een aoede voorzet oD Mesut die in eerste instantie niet kon
scoó, maat in tweede instantie wel. Zo hebben we weer drie
punten binnen. En geloof me, als we zo blijven spelen, kunnen
we zeker bij de eerste drie horen. ,,

De mazzel, Yves Salters

Oo 9 ianuari Loosduinen bij ons op bezoek. Teegnpartij wint de

óit in t i.tt de felle en no'g laagsiaande zon achter' Dat moet

".n 
*ote rol cesoeeld heÈ'ben,-want niet alleen kwam Loos-

ilffi;-;i sn.ioï o-i, maar gossièrde LENS in onarivere
;;;;. - D; te"htsbuók. Leslév' van Loosduinen werd de

ïaal'àond van Guus en deed'dat zo goed, dat Guus een

oncezellise eerste helft beleefde, Overigens bleef de verstand-

hoidine -tussen die twec prima ftonuspunt). Toch kwamen er

mooie Ïansen voor LENS maar werden niet benut. De tweede

ÍiàiÀ *i ee, heel ander wedíriidbeeld te zien, LENS nu

sterkeï Al in de eerste minuut scliiet Guus tegen de keeper op,

maar in de rebound scoort Khdid l-1. De linkersplits van

Loosduinen drukt de bel fraai, l-2 Nu zet LENS de tuÍbo

LENS C2-Loosduinon Cl 6ete4:r-z

pupillen zijn.

Guus Sr.

LENS C2

Door "ziek-zijn- beter-iorden" de wedstrijd tegen
ruet geaen Naar ik hoor heb ik heel wat genlst.
colle[a-verslaggever

Guus Sr.

Henk Gelderman zal de pen voeren.

Erasmus Cl
Echter

LENS C2 - Erasmus Cl:z-r

Een goed en fel Erasmus kijgt de eerste kans ltegen de paafl
tweede kans Erasmus weer na-ast. Na 16 minuten eerste goede

aanval LENS net naast goede aanval via links, Johnny l-0. Dan
achter elkaar kansen voor LENS, maar geen doelpunteL
Aanval Erasmus en l-1- gelij[ we gaan de rust io met deze
stand.
Tweede helft weer Erasmus de beste kansen. Guus een moóie
kans, maar na gered door de keeper. Langzaam herstel v-aJl

LENS. EÍasmuablijfl drukken en zet LENS vast op eigen helft.
Kans op kans vooi Erasmus. Een snelle uitval LENS, qooi
schot Nordine over de keeper en het is 2-l voor LENS.
Erasmus is de kluts kwijt en lan alleen nog verdedigen. Einde
wedstrijd; een zwaar bwochten overwinning, Klasse jongens !.

Henk Gddennan
i

)

sd verseu a eÍl
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Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

72e jaargang nummer 13

Donderdag 4 februari 1999

NIEUWE TRAINER LEN§ 1

opgericht
18 decerubcr 1920

Het bestuur is er in geslaagd om een nieuwe trainer te
vinden yooÍ LENS I vooÍ hel seizoen 199912000.
Hans Lamens is de nieuwe man. Hij is 48 jaar en
heeft zelf tot zijn 39ste jaar in de eeÍste elftallen
gevoetbald van SVPTT, DUNO, Scheveningen en
\{OS. Zijn trainersJoopbaan is dan ook relatief kort.
Via DUNO, PEC Den Haag en Te Wervq waar hij
momenteel nog trainer is, wordt LENS dus pas zijn
4de vereniging. Samen met Hans gaan \\,ij nu veÍder
aan de slag om de technischB. en medische staf vooÍ
volgend séizoen in te vullen. Meer nieuws volgt via
de LENSrewe. Hans, welkom op LENS !l!

Lr*s L IN DE KOMPETITIE
LENS I speelt de komende weken tegen:
- 07 februari 14,00 uur Cromvliet I - LENS I
- 14 februari 14.00 uur LENS I - SVH I

Cromvliet speelt op het komplex aan de RederijkeÍstraat in de woonwijk gelegen- tussen de

Erasmusweg en de'Troelstrakdde. Toch altijd leuli om even te komen kijken. Ook al is het ecn

uitwedstrijd. Bij de thuiswedstrijd verwachten we echt heel veel publiek.

Helaas hebben we vorige week geconshteerd dat een aantal trainers niet goed kan of wil inschatten
wanneer een veld bespËelbaar isïf riet. Er u,erd immeÍs Íegelmatig Setralnd op een zeer slecht veld
3. De smoes dat een deel van het veld wel goed was gaat ruè! op. lmmmeÍs als er een hele avond op
dit "gocde" deel getÍaind wordt door alle groepen dan is ook dit stuk voorlopig onbespeelbaar'
Herei trainers noÀnaals het verzoek om versiandig met veld 3 om te gaan. De teams die op zaterdag

en zondag op dit-veld hun kompetitiewedstrijden àoeten spelen zullà jullie dankbaar zijn.

Het bestuur 
:,

l̂.rBnnurK vELD 3 vooR TRAINING

Zaterdag 6 februari 1999

LENS SPONSERS
Zaal Voetbal-toernooi
Aanvang 19:00 uur aan de Gaslaan

Iedereen is van harte welkom' ook de LENS-
Loterij is aanwezig

Aanwezige teams: G.v.d.Velde Cambling
L.v.d.Velde Hadi Beveiliging
V.N.P. ïVitte Kruis
Philippo/l{ebo FreeKick SPort
Vrolijk/Electrolux Streekstra

LENS

Mededelingen
Vaniuil Hei

Bestuur

Vair de Redaktie
Levcr uw kopij ln vóór zosla&lJj&D. voor l2:lj0 uur

Rcdaclich,ricvenbus in ha clubgcbouw of bij
w.J.v.d.Gecrt, Winlclstede 92, 2543 BS Dcn HEEg

g-olai1 ; 6651§g5@leridal.desifln.deÍnon.Í
Fax | 0?o - 167.05.i, (!En maandrg Um rrijdag)

I slurrnrcsrrrp WTJZIGINGEN KOPIJ:

Maandag 15 feb. 18:00 uur.

''ALLEEN WIJZIGINGEN !!:!''

I

T
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C"rr" *HONDERI)

DOPING. De wedstrijdspoí staat in negatief daglicht vanwege allerlei doping- en omkoop verhalen. Een Tour zonder EPO

gaat niet meer. Vroeger kwam het
ook voor. Denk maar aan Simpson
op de Mont Ventoux. In de ama-
teuÍsport komt het zover ik weet
niet voor. En ik weet een hoop,
pardon da1 stinkt een beede. Bij de
Club van Honderd zijn we zeker
clcsn. Geen omkoop, geen doping
gewoon recht toe recht aan. Wilt u
daarbij horen. Stort fl t00,- ,- op de
postrekening 33671I t.n.v. de pen-
ningmeester van Lens o.v-v. Club
vaa Honderd.

fifrofiat
Ioffi0lin$ Ihrnsorhh

i
Alle rolluiken
Alle zonne*hermen
Alle binnenzon$/erlng

: l5% échre lorting
: 2lt% écbie koílng
r l5% échte korllng

t Yakkundige montage,
r GÍotr koll,eklle. i

r Alle sooÉcn cn rnrleD te levereo.
I Gralls oprnelcn !t!

I

JOOP WILLEMS

Uitspraak van de % maald:
I

Echte dope wo t lid van de Club
'van Horulcrd.
t:

§egroet
Henk Hoppenbrouwers, Story
reporter

p.s.: Michel, ken jij de Boertjes,
loen ze het ?

Bezoek onze showÍoom aan de
Thomsonlaan 85 -

2fi5H2 Den Haag
Te!. 070-.3620290 / Fax. 070{62(1435!

t
1-
r

fu-* i

lYe komen op de Henqelolaan helaas niet veel aan spelen toe, maar als we voetballen dan zijn we gretig. De tegenstandeÍs ,ijn onder de

indruk van hèt prachti[e ranue ofwe spelen gewoorigoed, Oordeel zelfen kom gewoon eeis kijkén, De uítwedstrijd tegen RAVA^weÍd
'met 

maar licfst^6-O geÉo*er. Ondar à de sËizoenstà'rt met 18 spelers moeíen we een beroep àoen op de one and only lr{r' Jaap Colpa
Ën sluitpost Rob Dri-essen. Zonder problemen werden ze in het tàm opgenomen en als jonge'voetbaljoden deden zij het foutloos Jaap
ën Rob'hartelijk dank. We zijn dusïog steeds ongeslagen. Te hopen vàl-t dat de voetbaÍcoripetitie kai worden afgeiond, het is zo lullig

i alsle ongeslagen laatste woÍdt.

€

o i Zrnx,xno'nc
Fred Schuurman heeft weer een periode in
Leyenburg doorgebracht. Met de rug wil het
nier zo vlótten als Eeclacht werd. Op moment
van scfuiiven is de verwachtinS, dat fu1 zna'
spoedig iaar huis mag, daar zal hij toch nog
enige tijd moeten revalideren. :

Nico de Groot ligt ook a.l weer enige tijd id
het ziekenhuis Leyenburg..Op de IOe etage!
De doktoren onderzoeken hem eveneens naar
pijn in de rug. Voor beide heÍen veel beteÍsci
hap toegewenst.

In**nrr*
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NUTRI LITE.
Wereldleider oP hea

gebioi, ooí Vilafi+nen eL
,lifletolcta

\
\DISTRIBIIEUR: \ \

Joop SoÍnm€r TÍnaarlostroot 21f
2545 RO Den Hoag t€1.567 l' 25

m

\
+17 soorten vitamlnen en minoralen

nhet beste uit do natuur" gecombinsord

met "hst b€sts ult de wetenschap" '

\ \
'. \

evt. bok aan do barEes t6lI in
Voor prijzen : zic vitrinekast naast de bor

BinnenkoÍt in deze prachtige
interview met good old loop
dels at 6l jaar lid van LENS.

Henk Hoppenbrouwers

LENSrew
Willems-

/ ooK
VOOR

KOZIJNEN
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Algemene informatie
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvang 20:5 uur.

9onlactpers. \ry.J.M. I{eijnen tet.: (070)- 346.10.88
Wedstrijddag: B.Vierling sema öo - os.oo.og.lo

i mob. 06 - 55,13.51.60
AÍbellen

LENS 3 :
LENS 4 :

LENS 5 :

A.Golali
H.Hoppenbrouwers
I.Muns

06 - 53.t2.?2.14
(07o> 32s .07 .89
(0?o)- 397.s4.s9

tel.:
tel.:
tel,:

AÍkeuringsinformatie (niet bij wiendschappelijke wedstÍijdei)
INFO / teletekst pag. 603 of de
afleuringslijn KNVB district Wesr 3 : tel. 0900.900.8000

,h,ë, *

I
I
I

IIUITSLAGEN:

RKSM!Í I

TIBS 5

RAVA 4
VELO 14

. LENS I

- LENS 3

- LENS 4

- LENS 5

5-0
0-6
afg

Wédstrijdprogramma

:

I

t
I

f

t,

t
I
I

zondag 7 februari 1999

14.00 uur Cromvliet l' ,

12,00 uur DVC 2
12.00 uur SEP 4
12.00 uur Oliveo 12

zondag 14 februari 1999

14.00 uur LENS I
14.00 uur LENS 3
I l.00 uur HMSH 5
10.00 uur Full Speed 6

DVC
CÍomvliet
SEP
Oliveo
HMSH
Full Speed

veld wdnr,

38072
31838

tel: 015 - 213.25.48
tel: 070 - 388.83.52
tel: 0l 5 - 261.37 .61
tel: 015 - 369.21.41
tel: 070 - 367.52.70
tel: 015 - 261.82.63

J.Oosterling
A-C.P.Kerkhof

scheidsr.

- LENS I
. LENS 3
- LENS 4
. LENS 5

NN
NN

.SWII
- HMSH 4
- LENS 4
. LENS 5

I
z J.C.Dekker

NN
NN

Ligging terreinen:
: Brassersknde
: Brinckerinckstraat
: TanthofZuid Henk van Riessenlaan
: De Groene Wjdtg Sportlaan
: VÍederustlaan
: Kerkpolderweg' '

Delft

Delft
Pijnacker

Delft

I
t
T

I

t

WnderHde
\Y*ntje*rHutztNGEN
trÀïoNÀlE EN [.lrERirÀ1101{ÀLE VEnSUEInGE

Ít
$s8gDc$Éc2É44

t,(

I

:#':rrrotÉrr-'

tc26

ilg.rpPr[
- II1RECT *uUL

- COMPI'TERCENTRU'IT

- FULFILIITE''T

- FOÍo|(OP|E SERVICE

kopieën ar,anar(i c€nt'
ook in oen enkele lleuÍ mogelijkl
('min. aantal 100 stub,6xd. btrv)

Fotokopie in kleur, digitale kwaliteitll

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

Ke*elulnenweg 6 2544 CW Den Haag

ïel.: 070 359 07 07 Fax:070 329 51 GB
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zaterdag 6 februari 1999
14.30 uur Quick StePs I

zateÍilag 13 februari 1999
14.30 uur LENS I

pij alBehele aíkeuring:
RAS

Ligging terreinen:
Quick Steps : NijkeÍklaan

ZATE.RDAG.
UITSLAGEN:
LENS I - Wanica Star I
Arch. Omas (zo) - LENS I

0-1
I -4

S
a

enroren

Wedstrijdprogramma

LENS

Woensdag 10 februari 1999
20.00 uur LENS 2
21.00 uur LENS 4
22.00 uur LENS 3

Woensdag 17 februari 1999
19.00 uur LENS 2
22.00 uur Forum SPort I

Dinsdag 23 februari 1999-
21.20 uur Tutor 2
22.15 uur TutoÍ 3

Woensdag 24 februari 1999

21.00 uur LENS 4

Maandag I maart 1999
21.00 uur CÍomvlier I

Woensdag 3 maart 1999
19.00 uur LENS 3

- LENS 1

- Nat. Nederlanden

tet: 070 - 363.50.50

- Jai Swadesh 2
- Tutor 7
- Snoekie 2

. RKDEO3. LENS I

ZAAL

veld

(kunstgras)

wdnr.

Oranjeplein
Forum Kwadraat

scheidsr.
T.J.vd.Berg

NN

scheidsr.
D.J.Degreef
NN
NN

NN
M, Vrijenhoek

N.C.Mos
N.C.Mos

NN

H,J.J.Gitet

tu,1, Senioren

WEDSTRIJDPROGRAMMA
spoÉhal
Oranjeplein
Oranjeplein
Oranjeplein

wdnr.
34036
66r 16
43168

43066
42?17

- LENS 2
- LENS" 3

43040
43172

TU-hal
TU-hal

CtIvO2 66172 de SchilP

LENS I 42228 Lipa

Quintus 3 43180 Oranjeplein H.Boxhoom

VERZAMELTIJDEN WDSTNJDEN Thuis

uit
: 1 uur voor aanvang

: 112 uur voor aanvang

: (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 t81

: (070) 367 96 87

Trainer

b.g'9.

J.Eam

tel.

tcl.

t€1.

BIJ A'FKEIJRIN G: YERZAMELEN 13.00 UUR OP LENS'

LIGGtr'TG SPORTHÀLLEN:
Oranieolein : SlicherstÍaat 1I
Foru'm'Kwadraat: Badhuislaan 3

de Schilo : SchaaPweg 2
Lioa ; Paets van Trooswijkstraat 93a

TU-hal : Mekelweg 8

Voorburg
Rijswijk

Delft

tel: 070 - 380.09.11
tel: 070 - 3E7.08.00
tel: 070 - 394.15.07
tel: 070 - 399.68.69
tel: 015 -

Algemene informatie zaalvoetbal

tanvoerders:

zaal l: H.Kooijenga
zaal2.
zial3:

A.Kuypers
D.Pool

tel: o70 - 397.72.94
tel: 070 - 325,04.71
tel: 0'10 - 3O'l .04.77
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JuKO van het ieugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider n leuga:
Paul van den Stee4 Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag, tel. (070) 440.06.03

Hoofdleider
Hoofdleider

A-jeugd: Bans van Rijthoven
C-jeugd: Disna van Rijthoven
telefoon (06) 22.98. I 8.82
telefoon (070) 361.52.08

Hoofdleider D-jeugd: Ruud van Herp
telefoon (070) 367.98.58
b.g.g. (06) 262.04.3t2

Hoofdleider E/F-jeugd: Leo StÍaub
Monique BouwIIeegt€r
telefoon (070) 367.01.21

WED,ST,RIJDPROGRAMMA
({tijdsl wijzigingen voorbehouden)

It
I
I

I

I

I
i
2
I
i
:
I
I

I
!
I
I

ir

I
I

I
I

i

I
I

I

t
t
I
I
t

,
t
I
I
i
t
f
I
I
I

elftal

AI
'í

A2
BI

B2

daturn

06 fó
08 fcb
13 feb

' 13 feb
06 fcb
13 feà
06 feb
13 fcb
06 feb
13 feb
06 fcb
13 feb
06 feb' 13 feb
06 feb
13 feb
06 feb
13 fcb
06 fcb
13 feb
06 feb
13 feb

" 06 fcb
13 fcb
06 feb
13 feb
06 feb
13 feb
06 feb
13 fcb

14.30
10.30
19.30
14.30
t4.30
r3.00
t2.00
14.30
12.00
12.00
t2.30- I t,30
10.00
14.30
13,30
t2,45
10.00
09.30
14.30
r0_00
10.30
09.30
09.30
I1.00
09.30
14.30
09.30
10.00
09.30
09.30
09.30
I l.15

, I l.l5
I1.00' 
I l.15
13.00-t3.00
09.00
13.00

.. lt.15
10.00

.'t0.00
10.00'09.30
r0.00
09.00
11.00
09.45
11.00
13.00
I1.00

eanvrng tege[staflder

14.30 Verburch At19.30 SV Erasmus Al (vr)
14,30 BMT AI
I§ TERUGGETROKKEN l!!! (zie kopy)

lit/thuis veld/terrein saÍn.k LENS

t3.r5
18.15 auto
13.15

thuis
uit
uit

vl
Erasmusweg
Hergelolaan

3

4

I

2

3

4

5

t

2

3

4

p
I

p
I

c
I
c

,9

t
I
,c

P
D

p
I
D

06 fó
13 fcb
15 feb
06 f€b
13 feb
06 f€b
13 feb
06 feb
13 feb
06 feb
t3 fcb
06 fcb
13 feb
06 feb
13 fcb
06 feb
13 fcb
06 fcb
13 fcb
06 feb
13 fcb
06 feb
13 feb
06 fcb

Toncgidg Bl
SJC B I '(tr)
SVErasmusBl(w)
SEP BI
RÀVA BI
Cromvliet 82
SV Erasmus 82 (w)
Quick Strps B3
RKAW B3 (rr)
VCS CI
RKAW Cl (w)
PEC Den Haag Cl
Hoek van Hollad I
RvC/Rijswijk C4
Quick St ps C2
Laatkwartier C4
RKAW C4 (u)
VCS C4
SV Erasmus C3 (rr)
DUNO DI
ADO D€n Haag Dl
RAS DI
RKDEO DI
HMSH D2
Trainingskamp LENS
SV Erasmus D3
Trainingskarnp LENS
Dellia El
Westlandia E I (vr)
laakl-wartier E2
Westlandia E2 (w)
GravenzandeSV Fl
Westlandia E3 (vr)
laakkwaíicr E7
Wcstlandia Bl (rr) '
Quick E7
Westlandia E7 (rr)
Duircord E2
Westlatrdia E9 (vr)
HWFI
Wcstlandia Fl (u)

. SV D€n Hoom Fl
Westlandia F2 (w)
Cromvliet F2
Wcsdandio F3 (v0
BMT F2
Wcstlandia F4 (vr)
DUNO F4
Westlandia F5 (w)
Quick Steps f6
Westlandil F6 (rr)

uit
uit
uit
thuÈ.
thuis
thuis
lhuis
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
lhuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit

Rodelaan/Vörg
I4geueg/i.,loordwijk
Erasmusweg
v2
v2
v3
v3
Nijkcrklaanvlvt
KaslcleÍuitrgÀ'dsm
Melis Stokelasn
l,emaireweg/Hv H
§p.park Pr.lrcrrr'Rwk
Nijkerklaan
J.v- B€€Ísstraatvl
Dcdcmsvaartrveg
Erasmusweg
VI
Zuiderpark
V3
v3
v3.
(zic kopy)
V3

Isabcllaland
v2y2
Hoge BomenÀanldrvijk
Woudseweg/Den Hoom
Hogc Bomen /Naaldwijk
v2
Hoge BomenNaa!ívij k
Hcngclolsrn
Hoge BomeÍ/NaalÀvij k
Mr.Nolenslaan
Hogc BomcnNaaldrvijk
Y2
Hoge Bomerr'Naolóvijk

12.30 auto
08.45 [uto
18.15 auto
13.30
13.30
t2.t5
I l.l5
13. t5 auto
ll-15
I 1.00
10.45 auto
10. t5
08.30 auto
13.15 auto-, 
12.15 auto
11.30 auto
09.15
08,30
13.15 auto
09,00
09.00 auto
08.30
08.30.
t0.15
09.30
13.45
09.30
08.45 auto
09.00
09.00- 
09.00
10.45
10.4s
09.45 auto
10.45
12.30
t2-30
07.45 auto
12.30 -

10.45'
08.45,outo
08.45 aulo
08.45 auto
09.00
08.45 auto
08.15
09.45 auto
08.45 auto
09.45 auto
t2.30
09.45 au0o

(zie kopy)
Mozdlaar/DclftEI

,.8 2

'E3

E4

E5

E6

iFl

lF2
F3

F4

v2
Y2
v2
v2v2.
J,v-Be€rsstraat
v2
Y2
v2

F 5
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AÍbellen voor de wedstrijden:

ÀIbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

zo suel mogelijk en uiterlijk de avond voor do wedstrijd tussen 18.00 cn

19.00 uur,-bii de desbetreffende hoofdleider' ln uiterste nood op de-da& 
-v-an 

de

wedstriid via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur
en dooideweeks + 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 minuten voor aanvang van de taining, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14

bel in eerste instantie de hooftlleider op!!
bel (ALLEEN OP ZATER.DAG) na 08.i5 uur de LENS'alkeuringslijn (070) 367 05 2?'

BIJZONDERHEDEN:
- VÍageÍL opmeÍkingen, afbellen voor wedstrijden !!! Bel dan 's-evonds tussen 18.00 en 19.00 uur naar de hoofdleider

- De volgendc LEN§revue versch[]nt op donderdag 18 februari.

= OP ZATERDAG 13 TEBRUARI DISCO-AVOND OP LENS (ZIE KOPY)I!!
t
-' Opsteltngen als bekend met uitzondering van: i

I
I
1

o LENS Al zonder
o LENS Bl zonder
o LENS 83 met
o I,ENS C3 met
o LENS Dl zonder
o LENS D2 met
o LENS D3 met
o LENS D4 met
o LENS E5 zonder
o LENS E6 met

A.Azalmoun en M,Essiad
N.Rampone (alleen 6/2)
R.v.Beurde4 K.lliev en M.Ozdemir
U.Karakoc
R.Nijhuis
M.AbaÍgi en M.Boustani
T.Ayyadi
E-Diler en O.Diler
G.Sulcis
K.Elbouzidi

l

AFGEKEURD OF NIET ???

jVoor os.l5 uur verzamelen dan gewoon naar LENS komen. Bellen heeft geen zin, Zeker niet naar de hoofdleider !!!
jNa 08.15 uur verzamelen betekeít de LENsaíkeuringslijn bellen (367052i) ea nergens anders heen. Na 09.00 uur verzamelen dan
l zijn er 3 mogelijkheden t.w:

, de LENSaíkeuringslijn tel: O70 - 3670522
: de KNVB aíkeuriogslijn 0900 - 9008000
- via de TV op inÍothuis blz 603

De vraag
woeg bij
Infothuis
ONDER

SCIIADTIWPROGRAMMA

grainingsplek

:

:

t:

t
I

i Pagina 6
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(teletektpagina 603).
CATEGORIE III dan

De

of niet kanof het voetballen doorgaat
de hoofdleider thuis. Soms staaÍ het

afgekeurd. Staat cr niets dan geldt:is het hele

n

wij ook op de aanwezigheid
ouders voor het vervoer naar



|TRAININGSSCIIEMA AANGEPAST

' 
verder ve,,oeken wij de trf,ioc^ om het ontvangen stencit goed na tc reven. Eet i3 €cht in iedcrs be

Met ingang van deze week ziin er erkelc wijzigingen doorgevoerd in het trainingsschema van dejzugd. ook zijn de indelingen van devaste kleedlokalen voor de 
-trainingsgÍqpen- 

so.-ms aanglpast aan het nieuwe trainingsschemi. H.t "oirffi-"i.'uË ;;ö;;.ï;traininss- en kleedrokaarschema hanfröp h'et pubrikatid;;ï;e-[ar;;".h;;;-.ï;ïït"i'ilïifiï;ï.,srnsen 
zun:

' I-EII§ E] traint op woensdagavond o.l.v. Wim van Boxtel van 18.00 t/m 19.15 uur. Aanwezig om tz.cs lur"in kteedtotuat t.- LENS c5 traint ob maandasíu"na oL.r. wi, ua, 
's"iiËi"ài'i 

ilóö'yrn I9.15 uur. Aanwezig-om 17.45 uurin kteedlokaal 2_

I h:§ilX1"ïi%Hïi:ïf,'J,;##ffi::l-"j*l*9,;l;glgru^lt"i#,'6Ëi/#ïËi'íli,ïe"í,,ïJ"ïfiiiï'6ïïïï?i,'

lanB !l!

1

'I

I

gPj3l:r_d.c 
13 l:!ruari as. is er werr een te gekke discoavond op LENS voor alre spelers van Al t/m D4. ons

:1":Ë:::ïy-§_l.it_L?l9 ,ltrp,.gpqd en v*araf 20.00 uur.garmi de muziek uan Oili"rr"eÈp*u jn ons, tot

"cfj*C:_1Ti1g,:m..9:19yerde, 
ldrbgebouw. 

-De 
roegang bedraagt slechrs FI. 2,- per persoon en zoals altiid'zijn

:is:ll-1ïolyery§" rnrÍoducees to€gestaan. Neem dus gerust je vaste verkerin! mèe naar deze avondl Biör
:l5T ^el,rgI",l]. 

srecms tnegestasn voor A-klassers en andere aarweziSen bovàn de 1?jaar. om 24.00 uur is
oeze avond stgeropen, we rekenen op heel veel spelers en leiders van LE[rs. veel ptezier i ll

Dtsco-AvoND op LnNS , , , | :, t :,,_) ,-;l:i, I iili|.

rt

ISJES EINDE SETZOEN

gebouw. Het is een voorlopig overzicht. Dat wil zeggen dat er nog
deze dagen. Na 30 melen natuurlijk rekenen we p alle spelers opo

lr
I

li,
.t
I

I

;i
.t

it

il

il

i

om op vakantie ol naar de campilg te gaan. Graag alvast ieders

KNVBVOETBALDAGEN
Van 9 t/m 13 augustus organiseert de KNVB weer een voetbalkamp
voor spelers van I0 t/m 14 jaar, De koslen vooÍ dit kamp vol mét
voetbal (4 tegen 4,7 tegen TJeld- en zaalvoetbaltennisvoetbal,tminin-
gen ac.) incl. iedere dag een lunch en een NIKE-tenue (broekjg shirt
en kousen) bedragen Fl. 180,- per deelnemer. Wd moeten de spelers
iedere dag gebracht en gehaald worden naar het voetbalkomplex. MeeÍ
informatie via dc folder in ons klubgebouw. Interesse om deel te
nemeq bel dan 071 - 5812484 en waa! naar Marjan Schoneveld.

) Trainingskamp LENIS D3 en D4
In het weekend van 13 en 14 februari 1999 wordt er door de trainers Peter van Fessem en Ruud van Herp een
trainingskamp gehouden op onze voetbalvereniging. De ouders zijn d-m.v. een informatiepalket hieiover
ingelicht. De aanmeldingsformulieren + / 25,00 dienen uiterlijk op zatérdag 06 februari 1999 bij Ruud ofPeter te
zijn ingeleverd.

Wilt U sponsoÍ worden van dit evenement, neem dan even co
telefoonnummer: 070 - 367 98 58 of mobiel 06 - 262 04 312.

ntact op met trainer/hoofdleider Ruud van Herp,

*

*

I

progÍarruna van deze dag hangt
nformatie of inschrijven bij Paul

SHELLJ
stadi witl

hi

gdvoetbaldag weer
II in ïlburg. Wij
Alleen het vervoerkaartj

elli aLtiviteitzelf geregeld
een elftal. Het

[lubgeb
teen.
2
I

LHE ULJE DG vo TBE AALD G
5 uI1 dewordtzaterda euc
hetIN on van em

ervo Ío 25 es bestellenvnJ
itroet en.word w ch ee Ieuke
vooÍ n ons

ou Meer d.s"
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\\+,&1o
?7r\§ JEUGDVERSLAGEN $+k-,7r\

LENS Cl - A.D.O. Den Ilaag: r -o
Zaterdag23 januai
Na een wedstrijd D4 en C2le hebben gekeken, kon ik zelfaan de slag tegen de eerstejaars C-spelers van A.D.O.

Hoi, Yves, Cl
ILENS C2-Kranenburg Cl (competitie):2{ : i

Op 23 jàuaÉ Kranenburg bij ons op Ísite. Van het begin af aan een licht overwiclrt van LENS, dat echteÍ niet tot doelpunren leidde,i
omdat de verdediging van Kranenburg goed in elkaar stak. Overig,ens is hiermee meteer de sterkste linie van Kranenbi.rrg genoetnd.
Lqqgzaain beginnen.de bezoekers zicli aan de druk van LENS teonrworstelen. Hun spits duikt vrij op voor keeper (!) Meíin, maar
schiet na3sj,-Kr^ aneallrtg ,.o91Í {e d1.uf op qaar fony, Ewaldo er Serdar houden stand. Met moeité, dat wel. Wàer èón schot bp her
doel van LENS, Merlin redt fraai. Al in de I ste minuut van de 2de helft missen onze csíen eo LENS'over en weer levensurote kansenJ
Kranenburg kijgt nu het betere van het spel, maar mist kans op kans omdat hun linkersoits de eniee echt soede voetb-aller is in dd
yoorhoede, Plots gaat LENS lekker tikkeri. volgt een comer vó Guus en Klrajid schiet l'-0 binnen. -Kranenbïre bliift sevaarliik maaÍi
uit een uitval van.LEN§ brengt Guus door goed iloorzetten de sand op 2-0. Het verzet van Kranenburg is nu gebirotón ó I-fN§ speeltj
§oepeltjes de wedstrijd uit. Op komische wijze fluit de scheids voor hét einde. rl
P.S. John stond nogal eens tegen de grootste en zwaarste speler, maar hij knokte als een vent. t,l

§ru.sr. : 
Í§poorwijk C2-LENS C3 (competitie): o-z I

Qp 2l janqui LENS op pad naar Spoorwijk. Lekker "om de hoek". Er moet heel wat gebeuren wil Perer verzaken, maar dit was zo'n;
dà8. De. uitslag van 0-7 zal het leed zeker verzachten. Met de zeer gewaardeerde hulp van de vader van Jeffiey, Róy PonciÍL werd de]

. afuezigheid van Peter ondervangen. Overigens, C3 is nogal veraniderd van samensielling. Behoorlijk wat níéuwd spelers'zijn erbiji
gekomen e-n die betekenen een versterking. Blj de stand O-Z(eerste doelpunt van Khalid en het tweedeïan Ali) konden ian Henóriks eii
ik ons bij C3 voegen. De magie van Jan en mij weÍhe meteen: Neal 0-3, Mohamed 0-4, AIi 0-5, Mohamed 0-6 en Khalid G.7. Keepei
pul.ul was. weer goed op dreef maar enra vèrmelding verdient de wijze waarop hij een wije irap van Spoorwijk schitterend uit'de;
IÍuising plukte. Het was mij een genoegen jongens en Peter, jij gsat nog een hoop plezier beleven àan dit team. 

J
èuus Sr. i

ri

Í.
il-,ENSD-4:o-o - 

r

LENS D4 moest vandaag aantÍeden teger Oranjeplein Dl, bij het hspelen zagje al direct een klasseverschil, maar dat mocht de pret
niet drukken LENS begon deze paÍij met 2 nieuweïngen Oskan en Erkar (welkom bij LENS). In de le helft werd er door LENS niei
echt goed ggspeeld, niernand hield eght zijn plaats, daardoor kon O.plein makkelijk dircóreken en scoren. LENS ging de rust in met'
p4. Na een kleine donderspeech in de rust van de trainer, begon D4 aan de 2e helft, nu werd er al veel beter gespeéld, O.plein had het
hu wel wat moeilijker, toch wisten zij nog 2 maal het LENSdoel te treffen zodat de eindstand op 0-6 kwam te staair. Mijn cömpLimenteri
lgaan_ uit naar de iegénstander van iEN-S D4, alle spelers van Oranjeplein gedroegen zich zéer correct naar hun te§enstanàer en de
'scheidsrechter, de leider van O.plein snapte de buitenspekegels niet helemaal, maaÍ na een verkorte ctrsus op het velii begon hij het aI'
Iw-at meer te begÍijpen. LENS D,l werd na afloop van de wedstrijd toeg,esproken door de trainer/hoofdleiïer en samen hebSen wij
lafgesproken dat wij voonaan allemaal komen trainen i :

iA.fuellers ,an vandaag: M. Alrl- ik en B. Balista (ziek), T. Ahmad (reden onbekend) A. Rangoe (herstellend van een operatie) Amold,;
;wij hopen je snel weer op LENS te zen.| -,-
ide Scheidsrechter !!l !i .:' ,. ,' 

",.
!. , OP ZATERDAG 13 FEBRUARI DISCO-AVOND OP LENS (ZIE KOPY)Il ! PagiÍia 8 tt.
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I
i

- Quick §teps D4: ro - z
ik weer de tijd gevonden om een verslag te sckijven van een door D3 gespeelde wedstrijd, weet je wat ik schrijf



v
I

IILENS D4 - Oranjeptein Dl: o-o
zatedag 73 Jaruan 1999,
,Mjn ee*te wedstrijd als verslaggever bij de D4, ik ken nog geen nameÍL dat komt nog wel bij de volgende wedstrijd.

ill^Tl-P,1g Tly", komt LENS.op achrerstand via een comer. (0-t ) LENS in de aanvat, er
]I1TI l.ll1s'. -d,9,,!1ns 

op l-l wordt niet benut. Daama een uirbraàk ían Oranjeplein en vià d
rnet-u-_z. 

_Èn 
getUk er achteraan de 0-3. In de tussentijd kreeg LENS niet zoveél i:ansen en daten 0-5. De 06 werd bepaald door een penalty. JanínerjóígeÀ, uo[àU" rc", Ueter. 

-" -"
lYves Salters. ct

wordt
e nr.7
keeg

I,ENS F'2 - 's-Gravenzande tr'l: r - r

Helaas niet Sewonneni maar we hebben wel goed gespeeld en de penalties hebben we ook afeemaakt. We hebben

§:Y:q:P IT-JP "]et 
de nieuwe shiÍtjes en de nieuwe ko_ekjes,_hadden we moeten winnen. Hà was wel spannend,

Dog neet erg zn ln door te gaan met voetballen, want LENS F2 is nooit moe.

Gesckeven door: Mustafa Karaborek, speler LENS F2.

[euk verslag Mustafa, ga zo door (de redakde)
I

f'
I
L

senwel veel kan
maar we hadd

L

,IIRAINEN: OP HET YELD van LENS !!!l!
, prigitta van Herp

Eindelijk een verslag van de F5 van LENS, Dit is een leuk tearÍL dejongens met elkaar en ook de ouders hebban wel plezier met e

$ngs 
de lijn. Zo ooÍ bij deze wedstrijd. Het was vrij koud eo érg n'at, 

-maar 
het voetbal van de jongens hield ons wàrm.

De wedstrijd begon direkt met een sterk overwicht van LENS, Koen had beloofd dat hij zou scoren en inderdaad, het eerste doelpunt
kwam van ziin schoen, Het tweede doelount maakte Sadek hoewel ziin vader dscht dat Remv de maker was. Pa van Sadek: beter
ópletten! Riskwen keepte de eerse helft àn had niets anders te do€n dó springen om warm te 6lijven. 

I

öe tweede helft ging Sadèk de goal in. De druk van LENS werd alleen maar groter. Hier werd echt gevoetbald en door de goede
c-brners en goed samenspel kan Mourat tweemaal scoÍen. De LENSmachine liep nu goed geolied en hierdoor kon Riskwen het 5e, 6e
è'Íl 7e doelpunt op zijn naarn scffiven. l999ls goed be.gonnen voor de F5. O$pr vdkbekwame leiding van Peting zullen deze jongens
riog vele leuke, mooie en sportieve wedstrijden latur zien. Prima jongens, ga Ío door!
Pl
Peltie
l

De pen geef ik door aan de vader'van Riskwen.

í

!

t!

Í
1

I

i

t
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7,ATERDAG
13 FEBRUARI

(VOOR ALLE A T/M D.JEUGD)
I
I

I

I
I

t
II
r
I

I
1
I
I
I

I

r

I

et medewerking van

lvE-lN
,à (house - hard core - mellow - R&B

toegangsprijs slechts f 2,00p.P.

troducés toegestaan maar dan alleen

aanva ng; 20.00 uur

I
I

Ë

I

gIRLS
I

i
È

I

!

rt
I
t

@IRI",§

ffiI8I"S

kaarten verkrijgbaar bij Rina Bruijstens en/of Elly van Fessem

clubgebouw openr 19.30 uur

EÀ
IIB

OP ZATERDAG 13 FEBRUARI DISCO-AVOND OP LENS (ZIE KOPY)II ! Pagina l0
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Mededetingen
-^Vanuit Het

Bestuur

lr.rrëin & CruhFbo{w
EEN POSTÀDRES

Sporlconplex "E c@fip I"
Hengeloloor 600 

'Íel. 070 - 166.13.14
I
Al,Éin. recrëtorlart
levenr pottodrrs

'P.F.Grew
'sGrave singel35
30ó2 SB Ro e dlt
zel:010 - 452.73.27

Contrlhu6. b€toltng

WJ.l,í.HeiJnen tel,

PJI[.v.d.Stee rel.070 - 440.0é.03

AI(KO: Accohrnodf, lL.om/n.tcr.

Sbonrorrakan

R.ud,Hoeh tet.0t82 - 52.13.53
H.KooyenEo . tel. 070. 397.72.94

Cí|6rdln lo. Íechnkche z!k€n

BARKO: Rsrcommírsh

Vocoture

El(O! FsGnemchtcEcommkst€

'slens lel. 070 - 366.13.14

rei,o 06 - 597.00.082

tel.0l5 - 310.78.16

tcl. 079 - 316.49.94

CcloÍon

F,
l'^ergeer

tel. 070 - 325.07.89

ScnioÍen 
""tEÍdrg.

de Club va'l 100

Vacaturc

,Ilan lel

tel.070 - 366.13,44
rel. 010 - 452.73.27
tel. 070 - 440.06.03
tel,0l0 - 521.39.80

33.67:t 1
129.924.229

Tralncrr:

Zondag :
P,v,Oosten
Zondog :
Vocaàtre
Zaterdag :

Redrkh€

lí'.J.v.tl.Geesl

P,v.d.Steen
F,Iatel
Vacdturc

fdcdture

070 . 346.10.88

070 - 367.96.87

.dè Kel

uOorl
vd,Sman

Van de RedakÍie
Lcrcr uw kopiJ &r vóór rgldlgzfuEb, voor 12:00 uur

Redoctleb evenbut lt hel clubgebouw ofb|
W.J.v.d.Geest, Winkektede 92, 2543 BS Den Haag

E-mail : DosthtlslAreviddrd\im.demon.nl
Fax : 070 -'367.05- Oan naalag l/t t wijdag)

SLUIflNGSTIJD WUZIGINGEN KOPUI
Maandag I maart 18:00 uur.

"ALLEEN WIJZIGINGEN !!!!''

DE LE'Uf REV UE
Tweewekelijls blad van de voetbalvereniging LENS

72e jaargang' nummer 14

lt februari 1999
opgcricht

BnËrNucnu
LIDMAATSCHAP

Er zijn zo*el bij de jeugd als bij de senioren spelers die

zich niel neer laten zien bt de lrqinirtgen en de wed-

stijden. Olfcieel bedankt als lid (l<att alleen schnflelijk)
hebben ze echter niet. Wij lalen ze dan ook gewoon in ons

ledenbestand staan lol en ,net eind mei en zullen ook de

konfiibtdie over hel Sehele seizoen vorderen op deze

leden, Daamaasl z|n er momenteel ook spelers die

officieel bedanken als lid. Ook voor hen geldl echler dal
de lolole kontributie over dil seizoen moet worden betaald
Je gaal immers een verplichlitlS aan voor een heel

seizoen.

KONTRIBUTIEBETALING
Momenleel is m'n 75%o va de íolale konlribulie bin en. Dal is maar goed ook want door de vele-

alkeu ngen loopt de lsnlineomzel ver achter op hel voriSe seizoen. De pennitryneesler lan de
ielenin§en momenteel dan mk nog maar ne, aat betalen. On,dit te knnen bliiven doen is he,
noodaielijk dat er strcl weer gevöebatd Raat trtorden e» dat de overige 25% irontributie snel
binncn kómt oo eiro 336?ll-t n,v, oenÀinsmeester LENS te Zoeteimeer. Vooral de zondag.
senioren lopen 6n àil momenl nopal achter nei de belalins. Kom op heren gewoo even hctdlen. Wii
htnnen eclit nieti aan al die alkeíringen doen hoor !!! Oo-k de oudèrs van otae jeugdleden en de niei
spelende leden, wienden en- dotaleurs verzoeken u,ij om uiterliik I mdalt het resta belaald le
iebben (geldt ímnu ijk niet voor automatische betaíingen), De ienningneester zal iullie dankbaai.
zijtt.

LENS 1 rN oB KoMPETTTIE
/JNS I speelt de komende v)eken )ee keer thuis. De legenst ders zin:

- 21 febntari 11.00 uur LENS I - LYRA I
- zï'Íebrudri 11.00 uut LENS I - Quintus t
Natuurlijk rekenen we bij beide lhuiswedstrijde op veel publiek van LENS.

Het bestuur

?

t
'I

t

LENS

Op t naarr snn de Actie Sportkras van het N.O.C. / N.S.F. . Yoor stechts Fl. 5,= kunt tt vn LEN!
deze kraslolen konen.
Op deze krasloteln, door de " Lotto " Eeqoduceerd, hmt u direW zien wa, u heell gewonnen . De

ACTIE SPORTKRAS

Yoor meer inÍom,alie: Inge v.d,Berg
070 - 366. t 3.11

(ook voor als tt lolen wilr verkoPen)

auto's, televisie's, spórtartiklen, madr ook grole en kleine geldpriizen, bovendietr
onnangl iedere lroper een lartingsbon van McDonalds ter iaarde van Fl. 5,=, u. '
heett dus akijd pnjs. ,i ,.^

Tevens steunt u LENS, aangezien een gedeelle van de opbrengsl len guttsle ra t
LEIIS l<omt. . I

AARZEL NIET EN KOOP VA}IAF 1 MAART A.S. KRASLOTEN BIJ ; 
., 

.

LENS I.

. '.:

-t

Pagina I
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A
[,LUB VAN HONDERD I

INTERNET . Wat staat er allent?o! gp n"t ll/oitd wide Web\(wi;w) Teveet om op te rnr.r, ,*, h"tois ,tog geen teNsJte,
tentiil Bill Gales hr het Congrésgebdin hà4{t gezegd dat er geen toekomst is zonder het internet. Ook LENS noet nee"iet die toekothsi.
Len vai, de Cló van Honderd leden heefi ideeën on een ei§en LENS homepace maken. Alles ku, ie daat oD l iit. lledstriidverstaien.
Íoto's, slatdQn, iubileury b9ek,_j9 l<an j9 als lid aanmeldei, kortom teveei oïn op te noemen, ní CiuiO 

"rí, 
Ari*rà;;i;r;;;?Ai;,ffH;l. U *O ? lïordt dor lid. Hoe ? Stott I 100,-,- op de postrekening fi671t ,.n.v. de penningmeester van Lens o.v.v. Ctub ïan

Uitspraak van de y2 maand: LENS gaat I{orld Wde met de Chó van Honderd.

P.S.: Michel, heb je al een wav. lile van een linksbuiten? 
.

l
l
I

I

ZAAL I

P.S.: hoe latdn hel rnu eigenlijk dat er wel werd gewonnen

Pagina2 -'!

. INTERMEW: Joop Wn lrus
Y-!!:.r!l S:ly, O.p bezoek bii Ali ett Joop l{illems, in de yelpsestaat, al de verlnlen en herinneringen over IEI,IS. Een frtnwordl in hel kort nog eens algespeeld. Om wat achlergrond iz krijgen over Joop en zijn LENS ervarïngen volgt hierondeí een
mel hem

vrn

, Yraagz llatneer en vaatoht bent u lid van LENS ganorden ?', Joop: Door het schoolvoetbal. Dhr Jullermans inÍorneerde o! ik bij LENS witde komen voetballen,
' --Kooms ts Aues - (Joop begint nu hard te lachen). Als l7e iarise ben ik in 1937 samen net Jooo
,. nursm.gn gp,O.ckqnbtrgh bij LËNS gekonen. Er werd in het àistict Hamlem (DWB) Sespeekt Db
'. waar ik de hele lanilie Hoppeubroiwers ontmoefte (Ap met vier fuoers en z,à oudeísi '

Op dal momenl voelbalde ik
v. I{assem, Ífuub ScholIen

eersle oeÍefieedsÍijd was in



tffif"!;';:{!1!,"trffiH1:,i,1,#:;i:"iïroffi,i:,'ji"c:ï"ï 
Jf,: mii 

-,varen er een aat at persoontiike dinsen vaar i* *,u..*y."r,,s' ai iijiiíïiliïö iiiïiii ïi à,, t,i rcus o,,,1.* oui, a, rciiÍ*,ll"loil';,1::; ;!lxi;xli;l:,ài ;, s*i, à";;dh;;;

!!e gold.piqtq kan spelen ging erachter zitten en bepon met
èugat daql 's Morge s om 06.00 uur stonden ze voo,.ïi,,àÀ
,.r.?9,^!:- rilC*,yippie yip.pie y9ah. De weastii iiËii'ïïiveÍIoren, 'Zondags tmar de kerk en na qfloop'Areez iedereptrcldeauugs. Uok een tegenbezoek bij LFl,lS is er íetaeei,- iàthuiswe^bijd hebben fre gewonn"i. Jarenlanp n"ii-iïiËi
"#:iëiÍ:'rH,iir,{tr#''f,:;,";Y,'i;,il'n:x;il*e
herinnering.

VÍaag; Hoe ziet u de toekonst vat LENS ?

l?ï,'i:!ii:Í;,ii;ii:::.#:i,:i"i::,$"ih,triËi::É,ir;,
oprc.Èiaii.riijïï;;;i,;í,ï;,ï:;f;:i,";'r"iii#:n!;:#i
(o.a. benlingen). Eut venelende zaak ln hoeveie ,;;rd,-i;;',oenond voor al je inspattningen. Als je dat eens kon onzettËi. 

"'

Yratg:_HeeJt u nog y,at toe te wegen aan dil intet-yiev

';:#;,";' j'#ï::;x;"#i:f i:":"i:;;à#il:;:iu:rg:liilj
aeso,Éanks hlvdmen er vele mensen vah LEttS bii nii rhíiiii àivetpsestraat on te co doleren. Daar heb ik eèí sóed en wongeuoet aan overgehouden. Satnen net nieiaiiei. itïàï, Ëiji,ï)ii.
oerangruk een vercniging kan zijn. ln voor_ en tegenspoedl

Uiteln@lijk zegevierde in poule I ,,Ziekendie»st Witte Kruis,' en
poule ll "Asfirattlieka»toor Slreekstra". Beide ploepen kresen ee»
mooie beker en voor iedzre ploeg had Inse'v-d."Bers ;en teil.
aandenken gemaakt- Tcvens wèrd ian ieder ïesm een loïo semaah .
die ook als he nnei g aan de deelnemende teanís mï worden
toegeslutrd
Mede danbij de sponsoring van Wp pttkergstenten konden qlle
leams van een nalie worden yoorzien, tenitiil de mensen wrn
sporthal Gaslaan wat srtacl* hadden gezorgd. '
Onze verdere dank gaat uit naar Robbieïsen, Leo van Riin en Ed
Pelreyn, die zo spontaan de toezeging hadden gedaai on als
scn e ldslech ler le hm"e re n.
Na -aJloop van de plriinitreikitrg u,erd tle trckkink va (le loterii
gedaan, wdariD vleer heel veel prijzen zaten. Velen-hadden dan odk
ptus 

-e.t, 
gtfigè met een teweden gevoel naar huis. Diegenen die

nog bleven hangen, werde» rond 07.j0 uur nqar hnis seirrurd.
Al mei al .een zecr geslaagde avord en hopeliik heeJíiedereen het
onkelle d naar hun zin gehad.

be Sponsorconmissie.

P's': In het jubileum LENS boek is een intcrview. mct Joop tvirtems gemaakt door Guido Ea[een.

LENS SPONSOR ZAALVOETBALTOERNOOI

Poule II
VNP Parkeersvstemen
A ssurantie kaitoor Streekstra
PhilippoNEBO
Gerechtsdcuny.kantoor G. Th. van der Velde Il
van der lrelde 't Veentje

'l

rfiiíífrÉ,ffi#i{;#í!,,#r:;f.i!;;;;i;ï;.,,;;:"|":ff:tr;"|1j)i!|j)ïï,ï*r,**,,*
De pottlcs waren at, uotgt irgrdr"il"t 

het wedstriidschemd hoeÍde te worden gx'iói:ii'-

Poule I
Gambling Dnteiainment
Cerecht etrw.kantoor G. Th. van der ltelde I
Free Kick Soort
Ziekendienit Wilte Kruis
HADI Beveiligingen

BaI Geschonken door: i I

AUTOSERVICE-BEDRIJF.

Fred van Dodewaard

tl

j
!'

LENS 1. LYRA 1

zink*aíl t 7, 2514 EC o.n Hàà9. t t. OrG?Zgl2iZ Fat otq367t t t I

fuíeerysgnen bv
@

. Garag.dèu heíuíing€n

r 5cNÍ! dicní (2é wr)

. Ío€s.n9!.ontrol. íyíèm.n
.Mdc|lnàgingry{d6

. Èoj.cun.rlg€ advi.r.i

Pagina 3
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Senloren oNDAGa

I
I

,h,ë,

Wedsfirtdprogramma §enioren Zondag

UITSI,AGEN:
Otiveo ri - IENS s 2-t

scheidlr. i

WP.H@rrhoul
G,G.Kepel
NN
fl?Í

Í
Í

I

\

;
t
I
1

zondrg 21 fcbrurri 1999

14.{N uar LENS I
14.00 wr LENS i
10.30 uur LE],IS 4
10.i0 uur LENS 5

14.00 uur IENS I
14.00 aur LENS 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uur LEI,{S 5

. LYRA I
- Zutermeer 4
-SEP4
- LYRA 7

- Quintus I
- Ctot rvliet 4
- Wppolder j
-....,. ("r.)

veld

I
,
n
2/3

wdnn

38059
3t8?5
33078
i6934

i8085 J.E.Linger
. 3t851

330i9

dondcrdeg 25 februeri 1999
20.30 uur IEI'IS 4 - RAVA J

zondag 28 fcbnrari 1999

I
2

t/2
2/3

B.Jarcen
NN
À/7r

Algemene informatie
Traintngen oveige seniorcn elks dotderdag aamwrg 20:S uw,

Cotaaper-s. W.JM. Hetjwn tel.: (070)- 346.t0.88
Wedstrifuag: B.ltierling' sema ba-'oS.OO.W.tA

mob. 06- 5i. t 3.51.60
Albcllcn

IENS J :
I.EI{S 4 :
IEV§J:

A.Gohli
ILlloppenbrwwers
JMuns

tel.: 06 - 5i.12.22.14
tel.: (070)- 325.07.89
tel.: (070)- 397.54.59

A!fteuri ngsinlonnatie (n§! btj wiedsctappe liJke wedsrrijden) :
INFO / teletekst pg. 603 of de Qbmingstijn KNW district ll/est 3 : tel.

0900.900.8000

LENSl-Quintesl
Bal Geschonken door:

?Éindert/rellde
tt6entje vEFHUtztNoEN

ANOil]lIE EI IIIIEEMIIION{AT YERHÍZfiGEII

At\ílo

vraE0

1929

.'S;rnoon-'

. otREcT frtAtL

- EOfrPUÍERCENTRUH

. FULFILMENI

- FOTaKOPTE CÉfrWCE

kopieën arvanerG
ook in cen enkcle kleuÍ mDgelíjkl
('min. aintat í00 stuk6, cxcl. btw)

Fotokoplo in kleur, dlgltale kwaliteitll

AL 25 JAAR EEN BEGRIP lN DEN HAAG

Kerketulnenweg 6 2544CW DenHaag
Tel.;070 359 07 07 Fax: 070 329 51 68

Pg.r§pp^lr

cenf
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I

,&
'iffo' Senioren

Wedstrijdprogramma

ZATERDA
i

G
UITSLAGEN: !

Quick Steps I - LEMI I
GDAI - I.E,NS I

4-1
1-4

zaterdag 20 februari 1999 veld
14.30 ui;pzï t - LENS t
zatetdag 27 februari t999

14.30 rrur LENS t - postalia t
Ligging tereitren:
PZH : Beresteinlaan: tet: 070 - JgL. tJ.B6

wdnr.

14762

scheidsr.

P.P islet

G.v.Kuijlenborg

J
I
l.

!

í
i

*I
I
I
t

{
1
i

VE RZ/IM E LTIJD E N WE DS TRIJI) E N Thuis

uir
: 1 uur voor aanvang

: l1l2 uur voor aanvang
t
I

4

I
t

;

FBELLEN

Trainer

b.g.g.

J,Esm

tel.

tel.

tel.

: (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 881

t (070) 367 96 87
BIJ AFKEURING: VERZAMELEN 13.00 UUR Op Í,ENS.

r

II
I
I
I
i.

?

DISÍRIBITEUR: . iI}....

Joop Somrai Ttnaortostràt zll
2545 RO 06n Hàlg tet.!ó7 t5

\
*17 soorton vltahinon €n nínor€len

."hst bost6 uit da n tuur,, g6conbin6€rd
mct 'het best6 uit do rretenschËp-

\
\

8€stélllngon ovt. ook lan do brr

NUTRILITE.

2t

W.;.uktde. oe àct
Crbl.n tnn VLtt,^an.n .n

rVtBGraa.r.

elke dag VER§ uit Limburg
DicÍcÍLselafi ll - Dcn HàÀg

(c,.3637tt45

l..cywct 9,í()-b - Dsn Haag
íc1.3212089
làs 15140Ílír

Pagina 5
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Senior'en Z LAA,h,ë,

il@tlol

UITSLAGEN:

PGSI -LENSI
LENS I -PZH I

t0-t
oÍc

WEDSTRIJDPROGRAMMA
Dlnsdag 23 febmari 1999

21.20 uur Tulor 2 -LENS2
22.15 uur Tutor 3 - LENS 3

Woensdag 24 februari 1999

21.00 uur LENS 4 - CWO 2

Maandog I Eaaí 1999

21.00 uar Cronvliet I - LIjjJS I

Wo€nsdag 3 mesn 1999

19.00 uur LENS i - Suintus 3

LIGGING SPORTEALLEN:

Oranjeplein
de Schilp
LiN
TU-hal

: SlicheËtaat ll,
: Schaapweg 2, Riswijh
: Paels von 'froosUijkstraat 93a,
: Meketweg 8, Delft

66172 de Schilp

42228 Lipa

43 t80 Oranjeplein

tel: 070-i800911
tel: i941507
tel: i996869
tel:.....

wdnr.

43040
43172

rporthal

TU-hal
TU-lal

schcidsr.

N.C.Mos
N.C.Mos

MV

fi.J.J.Gillet

H.Boxhoorn

al r#OJ§
a

ftloottenrdiikloan' lcyweg

TOIIITflINg

Alh rollulkcn
Àlle zonncrchermcn
Allc binncnzonwcrhg

r 2096 échtr Lorllng r Gmtc lollcktlc,
! 1596 Échtc loílrt . AlIt Eoortao cn Eraclr tc hysren,. Grstts opltrelèr !!!

Bezoek onze showroom aan de
Thomsonlaan 85
285)lZ Den Ha€g
Tol. 07G\3620290 / Fax. O7o-S€íNXgs

Algemene informatie zaalvoetbal
lanvocrd€rs:

zaal 1:
zaal 2:
zaal 3:

H.Kooijorya tel: 070 - j97.72.94
A.Kuypers tel: 070 - 325.01.71
D.Pool tel: 070 - i07.04.77

a

llii| .ltt- i,"n;lt / n .,,,,,,;1:..,u"r

ooK
VOOR

KOZIJNEN
Pnoinn 6
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JUKo van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider B jeugd:

van den Steen, Chopinstaat 10j, 2551 SV Dan Haag, tel (070) 440 06 0i

Hooldleider
Hooldleider

À.jeugd
C-jeugd
leleÍoon

: Hons van Rijthoven
: Iliana van Rijthoven
(06) 22.98. t8.82

HooÍdletdet D-jeugd: Ruud van Eerp
teleÍoo (070) 367 98 58
b.S.S. 06 53 4E 10 50

releloon (070) 361. 52.08
Hoofdleider E/F-jeugd: Leo Straub

Monique Bouwmerster
telefoon (070) 367 0l 2l

WED.§T,R IJDPROGRAMMA
({tijds} wlJzlgingen voorbehouden)

I
a
t.

II
T

ii
Ii
T

li

lr

r
I

t
t,í
I
I

i
t
t

I

!
I
í

'i
{
rl

,I

clinl
AI
B1

B2

B3

B4

CI
C2

c4

CJ

D1

D2

D3

D4

Ë,

Ë',

tlI

E4

E5

E6

F1

F2

F3

F4.

F5

F6

dalum

20 Jeb
27 leb
20 feb
27 leb
20leb
27 leb
20 feb
27 leb
20 íeb
27 leb
20teb

. 27./eb
20 feb
27 feb
20 leb
27 leb

' 20leb
27 Jeb
20 teb
27 Íeb
20 Íeb
27 Jeb
20leb
27 Jeb
20 leb
27 ieb
20 Jeb
27 Jeb
20 feb
27 Íeb
20 teb
27 teb
20feb
27 Jeb
20teb
27 Jeb
20teb
27 feb
20 Íeb
27leb
20leb
27 feb
20leb
27 leb
20 feb
27 Íeb
20 Jeb
27 feb
20 Jeb
27 teb
20leb
27 Jeb

danvong

t4.i0
12.i0
12.00
t0.45
t4.s0
t 4.30
14.i0
) i.00
10.i0
12.15
t0.30
t4.00
13.00
I1.00
12.30
I t.00
14.30
13.00
ri.00
t 4.30
t0.00
09.30
12.00
1 1.30
09.30
09.30
12.00
13.30
t 1.00
09.45
09.30
09.30
09.30
09.00
I1.t5
I 1.1s
ti.00
t0.00
I 1.15
1i.00
09.00
11.t5
09.00
08.45
09.00
09.30
13.00
1i.00
10.00
I0.00
10.00
09..t5

thltis
ittis

lhuis
ruis

lh.is
lhuis
lh is
th is
uil
uil
til
uil
ttil
uil
uil
lhuis
ttil
uil
til
llruis
lhuis
lhuis
uil
ruil
lhxis
lhtris
lht!is
uit
uil
lil
lhuis
lhuis
lhuis
Iil
thuis
lhuis
th is
Init
lhuis
lhuis
uil
lhuis
uil
uit
uil
thtris
lhuis
lhuis
uil
uit
uil
uil

tegenstutder

RKSLMAT
RKDEO
Quick Steps B I
GDA BI
YUC BI
Delfia Bl
RKÀVI/ 83 (vr)
Schevningcn 82
Adck 84
F,ts az
Quick Bols Cl
ARC C]
WIKCI
VCS C2
RKAW C4 (w)
Spoonvijk C2
Duindorp SV C2
Vredenburch C3
Tonegido C4 (w)
ODB C2
DSO Dl
VCS DI
Wlhelnus Dl (w)
ODB DI
Tonegido D4 (w)
Schevenittgen D4
To»egido D5 (w)
Oranjeplein Dl
JAC EI
Grm,enzande SV El
Toncgido El (vr)
RVC/RUswUk E3
Tonegido E3 (vr)
BMT E2
Tonegido E4 (w)
Quick Steps E6
RKAW E7 (w)
Laaklcwartier E9
Tone§do E6 (w)
GDA E7
Tonegrdo Fl (w)
LYRA FI
Tonegido F3 (vr)
Grawnzande SV Fl
Tonegido F5 (vr)
Trionph Fl
l{/ilhelnrs f'3 (vr)
Cronvliet F3
Tonegrdo F7 (vr)
PEC Den Haag F2
Tonegido FB (vr)
Schervningen F6

uít,Qh is veld/teftein san.k LENS

ti.t5
I l.l5
I t.00
09.45
13.i0
13.30
13.45
t 2.15
09.15 auto
11.30 a to
08.30 aïlo
12.00 a o
I1.30 oulo
09.45
11.00 auto
10.15
13.00 aulo
I1.30 aulo
I 1.30 aulo
1i.45
09.00
08.30
10.30 aulo
10.00 a o
08.15
08.45
I 1.15
12.15 auto
09.,15 axto
08.45 d to
09.00
09.00
09.00
08.15
10.45
10.45 .

12.30
08.45 aulo
t0.4s
12.i0
07.45 dulo
10.15
07.45 auto
07.45 auto
07.45 aulo
09.00
t2.30
12.i0
08.15 a to
08.45
08.45 aulo
08.30 aulo

y1
r1yt
V1y2
y2
y3
Ilj
Savominlohmanlaan
A lbardaslraal
Kabeijk
Alphen a/d/Rijn
hddetpark
Dedems,afftweg
Kaslelenring/L'dam
V3
SportlaaruMezcnplein
Vredenburclrweg
RodelaanUrbrg
y3
VI
VI
Westvlietweg rbrg
A I bqrdastraal
V3
VJ
VJ
Zttiderpork
Bu rlweg/lY'naar
Gent
Y2y2
y2
Hengelolaan
V2
V2
V2
J.v.Beersstraaly2
V2
Rodelaan/Vrbrg
y2
RodelaanTrbrg
Gen.sp.park
RodelaanrVrbrg
V2
y2
V2
Rodelaan/Vrbrg
Melis Stokelaan
RodelaonrTrbrg
Houln$tueg

parksp.

Paqin.t T



AÍbellen voor de wedstrijden: zg snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de; wedstriid fusifn tE'00 en
tS.00 uur,-óiide desbetr'efende hoofdteider. In uiteríte nood op de dag van de
wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 fzaterdags vanaf 08.00 uur
en doordeweeks * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 minuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14
bel in eersle inslantie de hoofdleider op!!
àel (ALLEEN OP ZATERDAC) na 08.75 uur de LENS-aJkeuringslijn (070) 367 05 22

AÍbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

BTJZONDERqEDEN:
- Yragen, opmerkingen, afbellen voor u,edstrijden !!! Bel dan 's-qvonds tussen 18.00 en 19.00 mt nam de hoofdleider,

- De wtgende LENSreute verschijnt op donderdag I mdarl

- Lees de kooy voor in deze LENSrevue eens aondachtig door t!!

i Op*ellingen als bekend nel uilzondering van:

I
t
1

o LË,NS Bl
o LENS 84
o LENS C2
o LENS Ci
o LENS Dl

zonder
zonder
net
nel
mel
zonder
met
mel
zonder
mel
zonder
mel
zonder
zonder

N.Rampone
R.Kipp en M.v.d.Voort
B.Unl
Rv. Bunderen
A.Ancharad en A.Izidogn (laalste alleen 20/2)
A.O$righc (geschorst wegens slecht gedrag)
H.Habibi
RRasÍa
S.Ainoel en A.Rangoe
G.Samburkan
M.Ot*hanor (afgewerd als lid)
K.EIbouzidi
M.Gtngor
I.ldris

o LENS D2
o LENS Di
o LENS D4
o LENS E4

o I.EI'IS E6
o I.ÀNS Fl
o LF,NS F4

AF'GEKEURD OF NIET ???
De vraag of het voetballen doorgaat of niel kan ie niet slellen op vrijdagmiddag op LENS maar zeker ook nier op.zalerdagochlend.
vroeg bfi ab nooldleider thuis. Sioms síaat het bij atgehete aJketiing'at óp wij&gàvond op W: NED 1,2 en.3_(teletekstPagina 603)
'o7 titotÍuis 6etóetcpagina 60i). De tDI'tSjeu§dreàns valien altefiaal àndeí di nd Wei:t. I in-categorie III. Stanr er een laaisje
ÓYöfn CefeCOnÍZ lI dm ii het hete kómfitirieprogramfia dÍgeke rd. Staat er niets dmt geldt:

-Voor 08.15 wtr verzamelen dsn gewoon naat LENS konen. Bellen heeJt geen zin. Zeker niet naar de hooldleider !!!
-Na 08.15 uur verzanelen betekent de LENSafe ringsl|n bellen (ió70522) en nergens anders heett Na 09-00 uur lvtzamelen dan
zijn er j mogelijkheden t.w:

- de LENSaÍkeuringslijn r€l: 070 - 3670522
- de KNVB síkeuringslijn 0900 - 9008000
- vir de TY op infothuis blz 603

§cHADTTwPROGRAMMA
I

iBii olgehele f,keuring v@t hel konpetitieprcgranma g(mn we toch iedere zatcrdag iels doen met al onze jeugdleams. Dil lsn ziin:
lvoetbàtten op'het stràd, op een p!èin, in'hel-Zuiderp;rk oÍ bij een andere verenigiirg waor het wel mag op het vell in 1e ma! 

-of 
op

lkurstsras, Mogetiikheden ÈenoeË. Necm wel altiid j; voetbal-bn uainingskleding neè enje sport- en voetbalschoenen. Naluurlijk ook

'e", tïoiri,rstöh óo denoids ieïs ezen de kou àióf de resen. Mer de leíders vaí A1,81,É2,C1,C2,D|,D2,EI en E2 spraken wij af ful
lzy aJspmlài naken met de spelers"van hun leam rïat ze §aatt doen bij aJketring. Goed luisleren of dentoods de trainer evei bèllen.
iVoor de overige teans geldt bij algehele aJkeuring het onderstaande programma:
I

ï- LENS A2, 83, 84, C3, C4 en C5 gaan trainen om 12.30 utr.t- LENS Di en Dl gsqn traine ont I1.00 wt.
i- LENS E3 t/m E6 en Fl ín Fd gaan tainen om 10.00 rur.
I

lKom allemaal 20 minuten ccrder naar LENS wdnt er ylordl echl niel op je gewach| Naluurlijk rekenenwij ook op de aanwezigheid tay
ide trainers en leiders. Jullie moeten imtners iets met de spelers gaan doen. Soms rekenen we ook op de ouders voor lrct vemoer naar de
I tainingsple k (bv. strand).

l
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Dc atgelopen weken hebben vii diverse ieusdleden errlof àuders
'aangesproken op de betaling van de kdntrïb*ie. Zii h;bben tol
op dil moment nog niels betaald. Na I maa nogen-zij niet eer
voetëauen en hainen teuii zii aÍspralcen hebben semaah
omtrent de betaling. Ook de- ouàeri dic momenteel sleihts een
deel .va de ko, ribr ie hebben betaald, e die niet automatisch
bemlen, wagen wij heel dringend à* ,u àe ;;;; ;u,-e;
loJrllloutie over te maken op giro 3j67ll lnv pennin4meester
LLN,\ te Zoelermeer. Nalntrlijk mag kontat bètalen óp LENS

SHELLJEUGDVOETBALDAG
Op. zaterdag 5 juni u,ordt de SHàLLieusdvoetbdldas veer
gehorden in het sladion van Llillen II fu Íilburp_ Mihmnen
hicrvoor 25 wijloartjes bestelten. Alleen nu ,efrori "*ài iiif
geregeld worden. l{ellicht ee» leuke ahiviteit voor een elfial. H;l
pro-gramma lan 4en dog h""St in ons klubgebot;y. Meer
,tyomatie oJ inschijven bij Pa v.dSteen.

KIYVBVOETBALDAGEN
Vm 9 t/n 13 augtstus organiseert de KNW weer een voefb_
a (omp voor.spelers van l0 t/m 14 jaar. Dc kosten voor dit kanp
vol nel voelbal
(4 tege n .t, 7 tegcr, 7,ve!d- en zaalvoelbal, tenni seoetbal.lraini npe n
elc-) incl- iedere dag een hmch en een NIKE-tenue lbroehie- iíirr
en kouscn) _befuagèn Fl. 180,- per deelnemer. Wel n,;ien de
spelels.. iederc dag gebrachl en gehaald worden naar het
v,oelbalkomplex, Meer informalie vla de fotder in ons kfubse_
bó1ne- hfiercsse om decl te nenrcn, bel dan 071 _ Sgl24g4'en
waag naor Marjan Schoneveld.

KONTRIBUTIEBETALINGEN

De jeugdkommissie van LENS

Spelers die op dit monent beshtiten le stopDen mel uo"iiorr"n
moeten dil schrilteliik kenbaar naken àan L\;NS. Gbvoon
wegblijven is niet ,reijes en je blijft dmt ook op onze ledenlijst
slaan. De konrributie blijlt echter gewootr verschuldigd t/m het
emde van cfit seizoen. Je bent immers een verplichling aangegaa»
voor een heel seizoen.

BEËINDIGING LIDMAATSCHAi,

NEDERLAND. ARGENTINIE
Op woensdag 3l maart Welt het Nedertaruls elftal tcgcn
Atgentinie in de Amsterdam ARENA. Wii hnnen vià de K]ÍYB
lraarten bestellen voor Fl. 15,- per stulL Deze aankondigins hangt
al even oD hcl prikbord van LIiNS. Tot oo heden nop sïetirealrt"ie
??? Intiresse,' be! dat even maÍ Pàl v.d.Steerï het oanbod
geldt voor spelers t/m 18 jaar en per 4 spelers is t begeleider
loegestaan (ook Fl. 15,-). Het mi imum aantal te Sestellen
laarten is 10. OÍ deze er nog ziht is echter de waae. llant >>5>
oe iqeas op bij deze iktié. Snel reagercn -en dan iltar
afwachlett. :l'

BLESSURELEED I'

Teun de Klerck, leider van LFNS Bi, zit even in de lorrr)'r*d.
Hoe lang her gaat duren is iet bekend Getukkig zafeï i4 hen
onlangs veer even op LENS, Sterkte Tem en doe ndar:ruslig
aa». Het e$tal is in goede handen bii Win van Boxtel. Ricaïdà
Kipp van LËNS Bl tdbt ook met een verveletde blessure. Jordi dc
Graalf vat LINS Dl Raat nop sleeds niet Foed. Sons piobëea
hij hel veer maar de reaktie dàana is nos ieeds niet sded. S\eu
hiar. SteÍano Ahnel en Amold Pangoe vht LËNS D4"mogen àok
nog even niel voelballen maar de [ansste tiid zit er m hàpeliik
we7 op. We weet begirt maart yteïr ne't tainen begiru;rt,
Mehmet Gungor vatt LENS Fl is ook al wat la aer uit4esc-hàkeld.
Dat is heel veryelend maar probeer wel eens iaar Fi te konien
kijken- Als ldatse ldris van IENS F6. Een vervelerule ziekíe
houdt hem even aon de kant en dat is niet letk !! Allemaal wn
harte betersclap. 

i

ACTIE SPORTKRAS
Op 1 maart start de Actie Spoitkras van het N.O,C, / N,S.F. . Voor stechts Fl. 5,= kunt u via I-ENS deze laasloten kopen.
Op deze krasloten, door dà " Lotto " geproduceerd, kunt u direkt zien wat u heeft gewonnen . De prijze die je kai winne»
andere:

1ntop, telyi§e's, Wrtartikele ,-maar .ook-gr,ole en kleitte geldprijztn, bovendien o)ttv@gl iedere koper een kortingsbon tan
McDormlds ter waàrde ywr Fl- 5,:, u hee/t-dts attijd prijsl -

Tevens slerml u IENS, aangezien een gedeelte van {le opbrcngst ten gunste vat LENS konl.a-

nm o def

i

I

I

.,i

AARZEL IYIET EN KOOP VANAF I MAART A.S. KRASLOTEN BIJ LENS

V-oor meer informatie: Inge v.d-Berg
070 _ 366.13.14

(ook voor als u loten vilt verkopen)

'|
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'Jeugdverslagen

Tonegido B1 - LENS B1: o-r
- l/anaf het begin van de v,edsn ijd was het duidelijk dat Itr,IIS was gekomen om le win ,en. Door

steeds ietsÍe er inae arrcr rc ziin ii'giia iàïriiïs*d tirtrtprt ë"-i iniilrini, gZàb.werden gscoord, werd Tonegido. aindelijk

;;;l :ïí;;;l;i;;jíiàrrt, ií arnr'àt ik'rwmeni atte aatrueiigen k* 
"n 

rog zeg§en dat we veór genoten hebben va» iullie sPet en

inzel.

Ga zo door, as. mlerdag Quick Steps ,/rli§

Rob [,lsing

LENS Cl - VCS Cl: o- r

Er vare» veel supporters op deze vedsftijd aÍgekomen en het-was oplifiaal voelbalwe-er- De legenslander had er zin in en wii ook zodat

biru:ti;i:íff;ii$:,rii.*tíi ;;;vllËi;!,Wx*:wxy;t'tr;"Y,réiröWÍí,!iïiï{i,ï#3"
i;ii ;à iri ;";; iiitts da a" riíti' iàïË,-iiíi-ài ioiaoí*. nog nör i, doelpunten ïitdïakken. tVe kotden veet t@nsen creeeren

maar hetaas ko»den oroe spitsen díe"n;;ï;ï;;;ffi'r. Dr;;;i;;;'ii;rÍiili,:U à;;,ry;iikkis: iori o-t * I*on vCS goedwes' ondanks de

t*r" iri à" iàn"r teweilen over de iruít die in deze wedstrijd §etoond werd door LENS'

LATER HE !!! DAWD ( LENS CI )
'b.5. 

Votgenae week schrijfl Yves het verslag weer !!!! I
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LENS CI,CZ en 83 : "t
B februari ; I ,

,wedsrrijd wn C2.afgelast . Niet zo gek want wol vas het gu, . 
Ml door waardoor cr toch nogi, ,à ào 

"rn 
tiitt"í'opzoeket maar"p kan geen kar op .-Het sfleerwt zelÍs in Noord -.4t!P ' 9.1 q':c I

inoar een Dotie voetbal selel{an koi ïorà;n1 yres nt "i. deze wedstriià íeisbg aoen. Z;y kan nij àatíiet schrijven' mdar ik-r'o'td Yve.s

'í;fr"í;;í!",i,:d;i';;ï;if;.";i;ï11;;;;à;iiiiïïiu íitNi'st-c,o,iii"t az,'un'tag t-í.Iteerinn me.t een Dàar naaties: rarik' sqtis

,en Wahied De uitstap yan ae w"xiïkl'iài iàai mijh snaa* niet in o,viri*íieÀnir§ met dz potentie die in È3 zit (nou niet over Viagrq

,begimen, he), Doelian Patick viel'me weer eels op als een geroutineerde en goedc keePer'
.l

13 februari i

'y:;l*;::;:'f;ïHl,T"§:'!:;,:,i.';"ï:';;:il1r,!ff:i.*:;,#f,;;!i,;9,:,r#W f;Iiï'.#'i#;;;'ilíi*i-:'::r\xi
";ï#;:;:;;í;,ï":;",;#;;,,:"i,,2ï';i;,";ï';p";;;";;?;;àË';;*; 

' n'iö' ï,, *iíiít' iii àii j"isaa'n qt dize activiteiten zutten
-íoorderei-
I

- 
Gats Sr.

.LENS C5 - VCS C5
"!p, ,r"^*rrr *o, roed onder de jotryens liydens he, omhledelt en dan mam alwachten vat hel wordt. De eerste 15 ninuten yas slechl'

rrànaii itt oZ, nieïui,a,n, a"u ,í,ïfËii ifi"ïi,:;;;;;; i;;;;i" d;;i;;t' ,i"r íii. rNo"r ,erd er*oed sesPeetd e'i::i#:,!;.jilf"ö
àiiàà' iii"a "iiiir. 

pi iàiarai1ni i* uitirrt*,h, werd achter. goed àicht gehouden Daanru volgden n

:;;U;,;;;'; ;;li,íi tissrií'iiàrr'ö,;|;;;s,;d"-*"d";íà,'iàigài vZrg,,nte weck weer zín wed§triid dat seeÍt tvrtonien in
'jullie ze$
lir,*,i'src"t* r*n r,

LENS Dl - DUNO Dl: r-r I '
y*ijí:**lua";';;;'Bi;Èöi',ll;'t,ËïP!ii?íïö:l'i;y,;:lm:;Y";,*;;i{,:,ri:;ffiiiidliËËí
liiàt),- uöiià?iiik1 en J'ordi fËÈtiírq. iàih'i;rui ie ei'al het ieriorwén in om deíe wedsrriid re wintren. De vervangers wmen

"mrr!;:i'i,:l ltrrït'-?i;{;)";if l,'#i#),***. roch rcwanen zii n aar weinis in de buurt van Ronatd. LENS ging 
-beter

í11l",ri,íïii,,ïi'ïi";;; öLiNö ;iïi;*ö :ï í1t,f,;;;h;àï. iii "* 'ii àoÀi"r, voorat oà&t de LENS verdedigins zcer v'einiq Ío te',

I

\

{
VolgendeweekADo.DenHaogDl,eenmomenlomtelalenziendqlwealsleanzeergoedlautnett
voetballen.

Jeroen HoeJnagel
1

:.

I

I
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SV Erasmus D2 - LENS D2 (vr): a - s

Maandagavond (l /ebr. '99) vas er geregeld dat \tij konden voetballen tegen Erannus, gelul*ig i
haMe we Senoeg spelers om deze wedstrijd te hmnen spelen, lïe begonnen Jel te voetballèn et res'ultaat dal ie met I - 0 achter
lwamerr, mdar we gingen er ganoon voor de winsl en dam hrtamen yte al tik- lik- tik- I - j, dat was ook teyens de ruststand.
Rob had in da ntsl gezegd dal we meer moeslen tikken naar elfuar, in het begin ging dat behootlijk goed, naar we verloren orue
concenlralie en voor ons gevoel ook de wedstrijd met als eindstotd 3 - 3. Na de vedslrijd hebben we §ezegd de volgende keer proberen
tE hel gewoon wecr, want we kunnen het besl vel, als we maqrwillen,

Rob en Sreven

LENS D2 - RAS Dl: z- 1 t
Met vooralgaand een gesprek met de spelers en leiders, owr de zaken vart het voetballen tegen RAS en ovet het reisie (vat helaas niel
doorgaat).- : ' I
En mt lmtg tnar dè wedstrijd, ioals gewoonlijh gingen we er Jel tegenaan legen de rummer 3 van de lijst, maor we dedet niel wat drc
l/as opgedragen, n'e girqen niet tikken naar elkaar, nee we ginqen engels wetballen lange ballen naar voren en *e slonden zo mel 0 - l
qchter (levens de rustsldnd), En weer een goed gesprek, in de rast gingen we er weer voor mel als restllaal geen verandering i» de 2e
helÍl lol 5 min. Voot hel eifide ging de opdrachl in venulling, we gingen fikken, we gingen overspelen en ve hadden de smaak te pa*lien
met 2 mooie doelpunlen wonnen we de wedstrijd alsnog mel 2 - l- Jongens wij hopei dat de volgerde wedslrijden ook gaatr zoals de
laalsle 5 min. van deze wedslrijd want dan kunnen we hel heel ver schoppen in deze iompetitie. t

ï
Rob en Steven

l
I

l;
I

i
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Zaterdag 5 /ebntmi, gelukkig ging het door. Den lastige vettstrijd, wa t Delrta had atles ge /o»,qn. Extra probleem: Mehntet heeft zlin
voelbalschoenen vergeten, op geleende schoenen (2 inte» te klein!!) i.on hij gehkkig tóch voetballen. Ii de eersle helfi een zeer lel
DeAa mel cen paar zeer goede spelers- LENS begoa wat slop, naor de wedstriid gin§ gelijk op en Tonny hleld de ntl netjes vast. pe
hveede heul was helenaal voor LENS . DelJia speelde veel te veel alleen e» de srylers ware» al snel moe. LENS spcelde lellerin
daardoor §i»g het santenspelen ook makketiiier. nalaet, noaney en Damjat gaven gàen kans meer weg en Tonmy had eèn nakí,te. Fcjtik
sclakelde de besle spclcr van Delfra fit en scoorde ook nog hel eersle doelpunt. Bij Mehmet begonnen alle aawallen en hU speelde vaak
de vleugels dol Niels en AlJi varen helemaal opgebloeid èn speelden een klosse beter dat in de eerste he[t. We zagen mooie aanvallen
over linlc en de doelpunten htanten via de reclterkant- Eei verdiende overwitning (0 - i) al werd er tiaar een hefft goed gespeely'.
Doama lrainen in de sneeuw, trainen in de gtmzaal en op zaterdog voelballen h àc sporthal Zuidhage, o,ndat de velden onder waler
stonden. Allemaal hatdstikke leuk, maar locllmam veer §auw spelen op het groene gràs! - r

Theo I

Het was behoorlijk kutd, maar na een goede warming tp begonnen ve aan de vedstri jd Mehmet had ziit, voetbalschoenen vergetelt
(dom, don, donj naar gelukkig kon hí bij Detlia at&re'schànen lenen, deze wsen wil cetr beetje te kteín. h dà le helJt speeldén ip
een be_elie le- slap en verdEn er geen doelpunlen gemaakt. Maar in de 2e heft verd er veel beler gevoetbald, na ongeveer l0 minalën
opetde Farih de score, daotw school Mehmet na een mooie voorzet van Nieis de 0-2 binnen, het 37 goal werd gescooid door Niels. Er
werd door iedereen keihard geverkl wndaag, jongens de volgende wedstrijd gaan we weer voor de j punlen. -. i

Verslag Delfia El - LENS El

door: Rodney yalt Herp

LENS Fl - HW Fl: rr-z i
Nou jongerc eindetijk votdl er een voor jullie geschreven. Ondant<s het slechle veer gingen we met volle noed het vetd op. Patri&
scoorde het beghmende doelpunt en al snel werden er veel genaakt. Hichan, Jair, Mmco Thomas en Mo allemaal gescoorl goed zö
jongerc jullie waren de kanjers wn het veld.-.... ---... -.. . l
Alleen moelen jullie íegen de leiders zeggen, @uL Mohanned) dat ze de volgende keer voor jullie moeten schtijven. Àls ze dal nièt
doen, du gaàn jullie ze een straÍlÍaininC geven, zoniet dan bellen jullie mij, àfgesproken! Ojà vergeet ik nog tat, de keeper heeft dè.

bal gDed legengehouden. L

Ga zo door joigens! ! ! !

Moniqte

Pagiia t I i
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LENS tr'3 - Cromvliet F2 t
We speelde beelje slegl, maar daamaa speelde we wel goed
l-0, 2-0, j-0, i-1. Maar Keyin daar lan de bal aal híi hoeft aaleen maar tesun aa traDDen voor
open kool. Tis Kool, Tis Kool !.r/ Kevin riep: Zersler ii kooi genaaW !Goed"Hè !!l

\i^s,\íJ\#
frfl i14

Door Michael v Hetp (7) Eigen kkst!!!

rÍ
,1

I
I
,:

I

I

,l

Verslag LENS I'3
Het was een leuke wedstrijd tegen-Cromvliet, LENS was zeer ao»allend, we hadden vadaag heel veel kansen nodig om le scoren. Hel
le doelpttnl tetd gescootd door Kevin, dil was leverrs zijn le gml in zijn loopbaan, Zekai ËHe het 2e doelpunl na ïange tijd binnen en
Farouk scoorde de 3e.
Eryo, -Mttstafa en Mitchel hieldzn de achterhoede redetijk goed dicht. Het vas latk om keeperstrainer Menno weer eens bii de FJ te
zterr' öeclonkl voor hel coachen va Michael, hel keepe ging gelijk een stuk beter, met 3 reddingen in de laatste minuul hieta rcNS Ue3-punten-op Escamp. - -- .' --t-
!:!.o!'e.!:fid Cloneliet I - LENS 

,l , ianncr deze gin_g helarc niet door, maar jullie wmen wel trors dat iultie gewadgd waren on dezewedsíicl le spelen, I'i hoopt dat deze voorwedstrijd blijft staqn roor de volgeide kter.
Noot I.ENS F3: Hoe lan je-het e_go van een goede scheidsrcchter nog meer strelen ???

Gewoon: Door hem te wagin om (interin) leider và je ted?n te vorden !!!
door: Btigitla

l

I
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t:
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í
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;
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Sponsors trainingskamp LENS D3 - D4 Bedankt !!! ,

13 - 14 februari 1999.
y:de dÍ!ls,!t onderslaande sponlors is. he.t tr.ai,,i,rgskomp voot gnle Di - D4 van de voetbalvere»igifig LENS cen groor sacces
Seworderl Namens de orga»isalie en de deelnemers willen wij de hieronder genoemde qonsors haielfik bedanken"voor hun gulle
gebaar.

G_ roenten- en Frui <raam "JOYCE,' gevestigd op de Stede t.o.v. de Konnff.
Koni nklij kc Lt tchtnac ht
v.v. LENS
Fan. da Costa Gomez
Fam. Chamman (A tobehijl "HOt IÀNDIA,, te Paromaribo
Fan. v.d. Steen
Fam. Abarqi
Fon. wnt Fbssem
Fam. Bntijsle s
Fam, yan Herp

Danla,voord !!!
Ieler en ik tr""0- 9y9 ttillen ee adnÍal-mensen in hel bijzonder bedm*en \wr h n inzet van dit onvergerelijke vEekend:yoelbalvereniging LENS, bedanld voor jullie vertrouwen ei het gebntik maken yan de accommodatie.

Patricl{, Karin, Yildlrim en Bert, hartehjk bedanU wor het begeleiden van de s?elers wn LE/,{S Di en D4.
Steven, Menno, Brigitta, Monique, Leo en Diana, bedankt wor alle hulp en verzorging van het ete vvor IENS D3 en D4.
Mirella, Michelle en John, bedanH voor hel wllen en maken van de zakjes moep.

Cees Alting bedanh voor alle hatd en span diensten, trummerhtg tan de taJels, het optrei)en als Plee-mate zilen wij niet sncl
vergeten,

Inge., Joop, Erik en Henlg bedanh voor alle goede zorg m.b.t. hel bar gebeurcn 
I

Francis en Naa, heel harteliik dank voor alle goede zorgen, de bereiding van hel eten, alles werd doorjullie perJect seregeld-
Ouders LENS D3 en D4, bedanh voor uw vertruwen.

i

Io
a
o
o
o
o
o
o
o
o

ï

T

I

É_

(I

Spelers LENS D3 et D4, bedanH voor
zie,, dat jullie echt een TOP groep zijn.

jullie deehrcming aat, dit Eainingskanp, jullie gedrag en spontane hulp, jultie hebben laten r

Sponsors LENS D3 en D4, nognaols ha eluk dank voor uw en Jullie glle gtften, danlrzij U hebben wij een Wíect veekend karmen
en mogen orgatiseren voor onze lrainingsgroep.

Wiendelijle groelen; Peter van Fcssem en Ruud van Eerp. Venlag: volgende LENSrevue Il

,l

BlrB.2, B3 & B4 Zaalvoetbal
zeer geslaagd.met vinnaars en-verlie*rs, maar wel lekker voetballen. Nanrens dc spelers v)it ik dejangdcomntissie bedonken, omdat zii het mogelijk hee/t genoakt, aot er gesp"àrd k;i iirai" iiàé
zaal. o-ok wil ik aan.degene die roeiallig eeiníi heefi g6,onden oJ u eeï àdere as neeft sihàià.
verzoeken deze i de commissiel@mer op LENS oJ aan Leo Meeuwlsse te villen afgevei. De speteí
vdn 82 is dan ookveer blij.
Leo Meen+isse t

Pagina 12
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Telrcln & Club8 bouw
GEEN POSTADRES

SpoÍtcomplex "EicaÍnp I'
HcngeJolaan 600
Tel. 070 - 366.t3.14

Àlg€m. rccrctxriart
acYeo! pottadrer

P-F.Gren§
's{mrtosingel35
3062 SB Roíqdam

| 0lO - 452..73.27

CoNrtrlhutle betsllnE

Éostbook 33.67.1I
Rabobar& I 29.924.229

§rr"cnrtclling hertuur

RvergeeÍ lel. 070 - 366.13.44
F.GÍeEs íEl. Ol0 - 452.13.21
Q.vdSteen rel. o7o - 440.06,03
F.Innccl l,el. 0l0 - 521.39.80
VacshlD
Yu*tury

SFKO: Scniorcnsfd. (6d.s / z'n)

WJM.IIoijoen lel. 070 - 346,10.8t
at

Íiètlor€n ,.tedrr,-

J,C,ttum tel. 070 - 367.96.8?

JIJI(O: Jesgdafdelins

P.J.lvÍ.vd,Stcsll tel. 070 - 440.06,03

tel. 070 - 325,07.89

VacahrÍe
t
Snonrozaken

R.v.d.Hoek tel, 0182 - 52.13.53
IlKooyenga tel. O10 - 39? 72.94

Co6rdíneror ÍcdElicht,!k€p
Vsc!tule
:f

BARKO: Bartommhrle

Vocatue

4I(G E vcmrn entcncomm krh
ILBruijsteÉ íel. 070 - 366,13.14

Trrlne!3:

ZnrÀag :

B.v.Oosteu
Z,ordag I

Y- oc{hrÍe
Zotadsg :
Ade Kct

RGdsktia

W.J,v,d.ceesr
M.YOoí
H.v.d.SÍur

tel. 015 - 310.78.46

tel, 079 - 316.49.94

sema 06 .597.00.082

I

i
I
)
íOE LE'U§REV UE

Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

12e jaargang, nummer 15

4 maart 1999
opg€richt

18 deccmber 1920

NIETI1VS
ZONDAGSELECTIE
SEIZOEN 199912000

I

I

I
t

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur1

,r

1l

LENS I" m »n KoMPETITTE
LENS I speelt de komende weken tegen:

- 07 nsan 14.00 uur GSC ESDO 1 - LENS 1

- 14 maaÍt 14.00 uur LENS 1 - Naaldwijk I

Het bestuur

Twee heel belangrijke wedstrijden voor IJNS I waarbij afstand genomen kan worden van de ondeÍstc
regionen. Spelers en begeleiders heel veel succes !! Natuu ijk rekenen we bij de thuiswedstrijd op l!
maaÍt op heÉl veel publiek van LENS. Echter ook het veld van GSC/ESDO ligt niet ver weg van
LENS. Wie weet zien wejullie dan ook al op 7 maart op het veld aan de Erasmusweg. i
Steun LENS l ! i

à Van de Redaktie
iever uw kop{l ln vóór ,oItdr{-I4!!L voor 12:00 uur
- Rcdactictric'vcnbus in hct clubgcbouw ofbij
I W.J v.d.Ge{É1, Wir}elstede 92, 2543 BS Den Haag

" E-mail:po3lbus@.vidatsdEsign.dLÍnon.nlj Fer :070 - 367.05.22 (wn rnaandag t/m uijdag)

SLIITTINGSTUD WIJZIGINGEN KOPIJ:
Maandag 15 maart 18:(X) uur.

''ALLEEN WUZIGINGEN !!! !"

I
,

I

ING-GROEP BEDAIYKT
De ING.GROEP doet heel veel aan sponsoring van gÍote
evenementen en bekende verenigingen. Echter via de werknemers
laten ze I x perjaar ook meerdere amaleurverenigingen profiteren
van acties. Via de heer Salters van LENS Cl behoorde LENS dit
,jaar tot een van de gelukkige amatzurverenigingen. Via hem
bntvingen we onlangs van de INC-GROEP trainings- en wed-
strijdmateriaal ter waaÍde van F|.1000,-. Wrj zijn hier natuurlijk
heel blij mee en danken de heer Salters voor zijn bemiddeling en
de ING.GROEP voor deze aardige geíe.

x

i:
Schrilvers LENSrewe leveÍ uw kopii zoveel mogeliik op een diskette aan !!! Pagina I
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TOPSPORTERS. De wedstrijdiponers op topniveau kurnen nu van het rijk
roeien met de Íiemen die ze nódig hebben. Een prima irutlatlet vroeger Kon Je

,""i .eet ao.n en voor laten om bij de top te komen- Bij de voetbalamateurs

*iil"ïii'J. iàï u.ttor*. De Club van Honderd zorgt voor- dal be€tjc e'dÍa'
glO'71t i.n.v. d! penningmeester van Lens o v.v Club vall Hond-erd'

Íiió;i:;;;?m'àïà: *órat topsporter bij de club tan Honderd

GegÍoet

Henk HoppenbÍouweÍs, Story reporter

p.s.: Michel, hoe is met jouw basisinkomen ?

LENS 4

ï
I
I

een bssisinkomen kiigen De roeiers kunnen dan.eindëlijk

met een beetie talent eeÍder de top beÍeiken'.Nu moet Je eÍ

moet ie als véreniging net even iels meer biÈden dan deJÍ€sr'ifii'; il.;Ëii'h&àí sà.t n 100,- ,- op de postrekehing

I.F
I

I
I,I
t

(

L enige wedsrrilA aie op zondag 21 februari in zijn compleËtheid.dooryine was LENS 4 - SEP 4 Op het bijna onspeelbare vcld wcrd een

iilË;ï;;'Èwelstà gepreénteeià. Ë.n o-oo'n*i"nà en 8Íerig reain ;ist bii de rust dankzii ,u, 
"rt,"ntïffrÏ"rlr"fr:ïlj:iËf li"ffili

MageÍe voorsprong, 
"rgrrns 

uo*,ËiÀà' Èi"Àà, *" a" *tttí" th;e tegemoet' De resenes van de eerste he

Motremanwaren tot het ulerste ger#JÏ:zft'tiàilffidööi#; h;;;;;;:'t t aiiiotiisuttart moest leiden was al nà I minuut in de

tweede helft duideliik. Een aanval ,ilËi Ë.iii. Ë;; ;À-".i",1ï i,ota"i,""Ë;;à. M; i;;i;,p"1 *as ge'.et, i.elereen had er e:tp 
3i1

i,ï\ï;#d,Ëï""àï;;ï;Ë;iíJ ó ,róerËn wachteï vanwege de baneíeersomstandiglreden De tweede helft lÀ'as.T-" g:ltt 
^g.lil:ïà. Ëd,ïËàilr-r,i-rör voor de rnnà'eJ to,e;llou*ers, Het ui:reindeliike resultaat. MaaÍ liefst 6-0. Als we mÉa.r net te overmo-eorg

ffiï,;ïbïfià"il rtËöi,i aËïtu?iiïiïàËiJi'ïifÈïy,iïàlïii,iÀaiaui*à."ncompetitiewedstrijd konden spelen. Ie moeóniet

,.elles aan de KNVB overlaten ! 
I

lHenk Hoppenbrouwers I

:LENS 1- Quintus 1 : o-o 
I

trn de eerste hetft werd er goed geiaagd, maar h* afrverken luhe nict zo goed. En dat was jammer, waít er w-erd soe'{ cepgefd
, fi-,"""a" íàiÀ ï"i ia5s ur"aria.'*iïïiËËffi Ë"s;Ë-Hrijrr'Michel I, Ílichel F. nog 3 héle goede kansen. Het ongelooflijkste

-' :il;.i;90" ",inuui, 
t anier vielen 2 rode kaarte-n Klasse gespeeld hoor!!!

[.
I

.fia"
t<iua,l

Írt ieÍoetie- Aneelioue & Debbie
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llanderï/eíde
tYeentje .ERHUT,.NGEN

NATIONALE EN INTERNATIONALEVERHUIZINGEN

Aono 1926

VÍaag

r, 1.

$l monDuL

2544 Éc Den

tt
Haag

I

I

1

I

I
t
I

i
I

I
I

1

I!

OISTRIBIIEUR:

Joop Som,r€r ÍÍnà!rlostrèEt 2ll
2145 R0 oeo |h!9 tol.r67 l5 2-l

\
rl7 sooatgn vilaDinon On clnar6lon

"hgt b€ste utt de nrtuur' gocofibln€erd

lEt 'h6t bsstB uit ds x6tonsch.P'.\ '

B€stelllngsn 6vt. ook oËn do b6í

NUTRILITF,.
W.rclrtlrtdet oU 6't

lcblod r4a Vatoninca 'nYln.rdt.n'

ils!§P3l(
. D'EECT frIA'L

- coirPlr?EficEltÍf,uàl

. FULFIL ENÍ

. FOTOKOPIE SERVICE t

kopieënor,"n"rG
í

cent'
oot in een enkel6 kleurmog6lilkt
('Inh. aoítal !00 BhrkÈ. exct. bttí)

Fotokopié in kleut, dlglt lo kwaliteittl
'r

AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

KeÍketulnenweg 6 2544 CW Dsn Haag

Íel.:070 359 07 07 Fax: 070 329 5'l 68

§
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Senioren ZONDAG ,h,ë,

Wedstrij dprogrammfl Senioren Zondag
zoÍdag 7 maatt 1999

GSC ESDO I -
RKSVM 4
Celeritas 4
VIOS 6

LENS 1

LENS 3 (vr.)
LENS 4
LENS 5

veld

tel: 0174 - 29.44.71
tel'. ol74 - 24.57.23
tel: 0174 - 29.51.51
tel: 070 - 367.09.94

scheidsr.

H.C.Annokkee
NN
NN
NN

P.ABrouwer
NN
NN
NN

wdnr.

14.30 uur
14.00 uur
12.00 uur
12.00 uur

modrg 14 moart 1999

14.00 uur LENS 1

14.00 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uur LENS 5

Ligging terreinen:

GSC ESDO
RKSVtVt
Celeritas
Vios

Naaldwijk I
Westlandia 7
Detft 5

Taurus 7

Erasmusweg
Duyvenvoordestraat, Monster
Leyweg
Melis Stokelaan

I,
213
112

38038
31804
32992
36919

UITSI,AGEN:

LENS 4

LENS 5

LENS I

LENS 3

LENS 4

LENS 5

SEP 4

LYRA 7

Quintus I

Cromvliet 4

Wippolder 3

Rava (w.)

6-0
2-0
0-0
6-4
7 -O

I -5

Aleemeue-iufarmali§
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvang 20:5 uur'

Contacloers. W.J.M. Heiinen tel.: (070)- 346.10.s8
wedstrijddag: B.Vierling sema 06 - 65.00.08,16

mob. 06 - 55.13.51.60

AÍbellen

LENS 3 : A.Golali
LENS 4 : H.Hoppenbrourvers
LENS 5 : I-Muns

tel,: 06 - 53.12.22.14
tel,: (070)- 325.07.89
tel.: (070)- 397.54.59

Alkeuringsinformatie (aicf brj rriendschappelijke wedstrijden) :

INFO / teletekst pag. 603 of de

aÍkeuringslijn KNVB district Weí 3 : tel, 0900.900.8000

I-,ENSl.I,YRAl

Bal geschonken door :

GEO DESIGN
Computrer graphics bedrijf

o.a. Dials, Overheads, Videoshow, DTI' Àffiches, Plotscrvice§o Drukwerk' Fosters (gr.Formaat

Bezuidenlroutserveg 125/A tel. 070 - 381.80.60

Schriivers LENSrevue lever uw kopil zoveel mogeliik op een diskette aan l!! Pagina 3



Senioren ZATBRI),AG, ,bi
'ë'

Wedstrijdprogrflmwa
zaterdag 6 maart 1999

UUT LENS I

zatcrdag 13 maart 1999

14.30 uur WIK I

Ligging terreinen:

WIK : Zuiderpark

veld wdnr, scheidsr.

R.Ph.vd.Vliet

- VRU

- LENS I

tel: 3887428

PZH 1

LENS I
- LENS I
- Postalia 1-5

ACTIE SPORTKRAS

,n@fru'
ruffisfing

Àlré rolrultln I t9* a.hE lórtlfiE . yrlLíDdkt Ítotrt p_
'^lL Enll.rlEllr.n :20!f, a.tr. to.dr; . Crorr fo6tuo '
All. blDRrronu.rt!! r rg% a.Àr.t6dr; . lc r@r..!.o rl||.r lc Lr.tEr.

r GÍiUt o?í!.t í !:t

B€zogk onze showÍoom aan dc
Thorruonlaan 85
2566 ]€ O.n Hsag
Tol. O70{{ie@90 / Fax- 070-3520435 .

'ooK
VOOFI,

xozrJrvrr'r
,

W RZÀMELTIJD EN WEDS TRIJI)EN Thuis

uit
: I uur voor aanvang

: 11/2 uur voor aanvang

. Trainer
.,,:.. .r1l ,,. b.g.c.

J,Ham
BIJ AFKEURING: YERZAMELEN t3.00 UUR OP LENS.

tcl.

tel.

tel.

: (079) 316 49 94

| 06 - stl 96 881

: (070) 367 96 87

REVI Data Design

Ontwikkelen van Software Applicaties
Verkoop van: Software, llardware & Computersysteme

WinlelstedÈ 92
2543 BS 's-Gravcohrsc
Tet. 070 - 309.73.21-.
FNi.070 - 309.73.22
S€ma 06 - 59700082
GSM 06 . 212.439.47
E_Eail postbus@,ÍBvidatadcsigu.dcmorlnl
Homepage wwr,v.rwid0tadcsign.demon.nl

AKTIE
Primax
§canncr'

9600 DPI

Fl. 175,00

Speciaal Chinees Restaurant
Voorheen Restaurant " LOTUS "

PROSPER

Ë,& &
I

Leyweg 533c
' 2545 GGDen Haag

Telefoon 070 - 3664777

Dagelijk geopend van 16.00 uur tot 22"00 uur
Dinsdogs gesloten

Wij bezorgen ook bij u thuis tussen 16.00 - 20.00 uur
U làrnt uw-telefoniscÉe bestelling doen van'af l2.OO uur

Sehrlívere .t ËN§ÍsyuË lËvsr u1v kopll tov$§l mggelilk sp asn É,ískerts HEn l! | Paglnn 4



Senioren ZAAL,fu,ë,

Maandag t maarÍ 1999

20.00 uur LENS 2

Dinsdag 9 maarl 1999
20.25 uur Tutor 3

Woensdag l0 nraart 1999
21.00 uu,- Exagt 2 - LENS 2

Vrijdag 12 maart 1999
19.00 uur Baron/Westwood I - LENS I

Woensdag 17 maart 1999
19.00 uur LENS I
20.00 uur LENS 2
21.00 uur LENS 4

22.00 uur LENS 3

WEDSTRITDPROGRAMMA
wdnr. sporthel

- Tutor 3 Oeker) 66541 Oranjeplein

- LENS 4 66566 TU-hal

43029 de Schilp

42250 de Blinkerd

scheidsr,

DJ.Degreef

E.L.Oostubeek
E.L.Oosterbeek
NN
NN

A.Visser
NN

N}I

NN

O.R.Day

Maandag 29 maart 1999
19.00 uur GDCPH I

Woenrdag 31 meaÍt 1999
21.00 uur Westlandia 4
22.00 uur Westlandia 5

- Cha Cha I
- Oliveo 2
- Den Haag/Trimeur 7
- Noordzee 2

- LENS I

- LENS 3

- LENS 2

4?234
43060
66637
43198

43150
43072

0t74 - 62.47.91
070 - 327 .89 .72

Oranjeplein
Oranjeplein
Oranjepleh
Oranjeplein

de Pijl
de Pijl

42239 Oranjeplein I.H.M.Ton

Dondcrdag I april 1999
21.00 uur RKAW I -LENS4

LIGGING SPORTHALLEN:

Oranjeplein
de Schilp
De Blinkerd
TU-hal
de Pijl
Kasteleniing

66876 Kastelenring NN

: Slicherstraat I t, tel:
: Schaapweg 2, Rijswijk, tel:
: Seinpoststraat 150 tel:
: Mekelweg 8, Delfl tel:
: Bachlaan 1, Naaldwijk tel:
: Spoftparkweg 4, Leidschendam tel:

070 - 380.09.1I
0'10 - 394.15.07
070 - 352.21.69

Algemene informatie zaalvoetbal

flffnvoeÍders:

I{-Kooijenga
A.Kuyperc
D.Pool
C,Hotnan

tel: 070 - 397.'t2.94
tel: 070 - 325 .04 .7 I
tel: 070 - 307.04.77
tel: 070 - 397.27 .73

zaal l'.
zaal ?:
zaal S:
zzal4:

§a 9{q,l*r}o Sfiau,,1Et\tc
ob'4

'tso
íí

OP]E en u@R t3 nno.c^t
u

" 9h,14oA 3Aoo,"

. MAANDAG 8 MA.ART INLOOPAVOND OP LENS VOOR SPELERS EN OUDERS III .o' : ,1,
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JuKo van het jeugdfront ir,

Í

ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider B jeugd:

Paul vafl den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider
Hoofdleider

A-jeugd: Eans van Rijthoven
C-jeugd: Diana Yan Rijthoven
telefoon (06) 22.98.18.82

telefoon (070) 361.52,08

Hoofdleider D-jeugd: Ruud van HcrP
telefoor (070) 367.98.5E
b.g.g. (06) 262.04.312

Hoofdleider EiF-jeugd: Le! Sraub
Moniqu€ Bouwmeester
teleloon (070) 367 .0l.Zl

datun eaívong teg€nst4ídèr

({tijds) wijzigingcn voorbchouden)

uit/ahuis veld/terrcinGlfuI

AI

BI
B2

06 mrt
13 mrt
06 mÍt
13 mrt
06 filÍt
13 fft
l7 mÍt
06 mrt
13 mÍ
06 mrt
13 mrt
06 mrt
13 mrt
06 mrt
13 fft
06 mÍ
13 mn
06 mÍ
l3 mí
06 mrt
13 mrt
0ó fft
13 mrt
06 mrt
13 mrt
06 mrt
13 mÍ
06 mrt
l3 mÍ
06 mrt
13 mí
06 mí
t3 mrt
06 mÍt
13 mrt
06 mrt
13 mÍt
06 mí
13 mrt
06 mrt
13 mrt
06 mÍt
13 mí
06 mrt
13 mrt
06 mÍt
13 mÍt
06 rnrt
13 mrt
06 mrt
13 mÍ
06 mrt
13 mÍt

l3.30
14.3 0
14.30
t2.00
r0.30
09.30
18.30
13.00
12.00
12.00
14.30
12.00
14.30
14.30
I I.00
I1.00
t4.30
I 1.00

'13.00
t4.30
I0.45
10.00
10.00
09.30
1r.00
09.30
12.00
| 1.00
09.30

'I1.00
09.30
1l.00
14.00
I 1.15
10.00
11.15
11.00
11.00
r 3.00
13.00
09.00
09.30
08.45
10.00
I t.I5
09.30
10.00
t3.00
10.00
10.00
09.30
09.45
I I'il5

uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis

, uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
utt
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
itit
rhuis
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis'uit
thuis

B3

B4

CI

C2

c1

c4

c5

DI
D2

D3

D4

br
E2

E3

B4

E5

E6

FI

F2

F3

F4

F5

F6

Concordia Al
Lugdunum Al(vr)
IryV B1
Vredenburch Bl
Vitesse Delft 82
JAC BI
Radclitre FC (rr)
VCS 83
Ter Leede 82
Vredenburch 83
Semper Altius Bl
Noordwijk C1
Alphense Boys Cl
Jai Hanuman Cl
Quick C2
OSC CI
Die Haghe CZ(w)
RAVA C2
PEC Den Haag C2
CÍoÍwliet C2
DLNO C3
Delft Dl
DWODI
Delfia Dl
Laakl-wartier D2
LaakkwaÍtier D4
Duindorp SV D2
JAC D3 (vr)
RvCÀijswijk D4
Quintus El
DWO EI
Wilhelmus El (w)
Zoetermeer E4
Quick Steps E3
VCS E2
Scheveningen E4 .

RAVA E2
Vredenburch E5
Duindorp SV E3
Graaf MIVAC E7
Forum Spon E9
DWOFl
Quick F2
Westlandia Fl 'il
Quintus Fl
RÀVA F2
DZS TI
SVH FI
Toofan Fl
HMSFI F2
Scheveningen F5
VCS F4
Oranjeplein Fl

Brasserskade/Delft
v'l
Hoogenhoucklaan
v1
Tanthof-ZuirllDelft
BuuÍtweg/W'n88Í
v2
v3
Sassenheim
Vredenbu rchweg
v2vl
A.lphen aid-Rijn
v1
v3
v3
v3
Hourwijk
V3
v2.
Mr.Nolenslaan
Kerkpolder/Delftvl
v1
J.v.Beersstraat
v3
SportlaanÀ4ezcnplein
Buurtweg/WassenaaÍ
v3
Leeuwerik/Kwintsheul
v2
Westvliemeg/Vrbrg
Rokkeveen/Z'meer.
v2
Dedemsvaartweg
v2
Houtwijk
Vredenburchweg
v2
v2
Pr.Bemardlaan/Vrbrg
Y2
Savorninlohmanlaan
Hoge BomenNaaldwijk
v2
v2
Ockenburgh
Y2
Ockenburgh
Vrederustlaan
vz
DedemsvirsÍtweg
v2

nanweziE oÍr I.ENS

. I1.45 auto
t3.t5
12.45 auto
11.00
09.00 auto
08.00 auto
17 .45

.12.00
10.00 auto
10.45 auto "
13.45
l1.00
I2.30 auto
13.30

.10.00
10.15
13.45
09.45 suto
t2.15
13.45
09.30 aulo
08.30 auto
09.00
08.45
09.30 auto
08.45
10.45 auto
09.30 auto
08.45
10.00 auto
09.00
09.45 auto
12.30 auto
10.45 .
09.00
10.45
10.00 Buto' 09.45 auto
12.3 0
12.3 0
0?.45 auto
09.00
07,45 auto- 
08.45 auto

,10.45
09.00
08.45 auto
12.30
08.45 auto
09.00 auto
09.00

.08.45' 10,45

tSchriivers LENSrevue lever rwkopti zoveel r-loeeliik op een diskette aan !! ! PaBina 6
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Afhellan voor de wedstrijdeni zo snel mogelijk en uiterlijk de a
19.00 uur, blj de desbeÍeffende

vond voor de wedstrijd tussen lE.oO en
hooftlleider. ln uiterste nood op de dag van de

AÍbellen training
Vragen / Problemen
Afgekeurd of niet ?

wedstrijd via de LENS telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags vauaf 08.00 uurl
en doordeweeks * 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd) ;
+ 45 minutar vooÍ a:myang van de taining, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14
bel in eerste insEntie de hoofdleider op!!
bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.15 uur de LENS-afl<euringslijn (070) 361 05 22

BIJZONDERHEDEN:
- VÍagen, opmerkingeq aÍbellen voor wedstrijden !!! Bel dan's-avonds tussen 18.00 en 19.00 uur naar de hoofdleider.

- De volgende LENSrevue verschijnt op donderdag l8 maart ',

- OP MAANDAG 8 MAART INLoOPAVOND OP LENS (OUDERSi$ELERS ZIE KOPY) 
i- Opstellingen als bekend met uitzondering van:

DE SPELERS MET EEN KONTRIBUTIE.ACEïERSTÀND DIE VANAF EEDEN IYIET MEER MOCEN VOETBóLLEN
EN TRAINEN STAAN EIERONDER NIET VERMELD MAAR ZI'LLEN DOOR DE TRÀTIIER§/LEIDERS WEL NAAR
HUIS WORDEN GESTUIJRD !I:

o LENS B3
o LENS 84
o LENS C2
o LENS C3
o LENS C3
o LENS D2
o LENS D3
o LENS D3
o LENS D4
o LENS E6
o LENS F6

zonder:
zonder:
zonder:
zonder:

zonder:
zonder:
met :

met :

met :

met :

A.Amarouali, W,Jabbar en J.Mufunko (allen geschorst wegens niet opkomen)
R.Kipp
R.Balgit (geschorst wegens niet opkomen)
Irfan Jahangir (ofgevoerd als lid)
RFaloun
E.Dapaah (afgevoerd als [d)
R.Duyndam (afgevoerd als lid)
W.Britrijn
S,Aiboel, J.Imperator en A.Rangoe
S.Faloun en A.Radoun
T.Bergsma

Í

!

AFGEKEURD OF NIET ??? i
De waag ofhet voetballen dooÍgaal of niet kan je niet stellen op wíjdagmiddag op LENS maar zeker ook niet op zaterdagochterld 

-

vroeg bij de hooftlleider thuis. Soms staat het bij algehele aíkeuiing al op wijdàgavond op TV: NED 1,2 er 3 (téletekstpagina 603) of
Infothuis (cletekstpagina 603). De LENsjeugdteams vallen allemaal onder district lryest III in categoÍie IIL Staat er een kuisje
ONDER CATEGORIE lII dan is het hele kompetitieprogramma afgekeurd. Staat er niets dan geldt:

- Voor 08.15 uur verzamelen dan gewoon naar LENS komen. Bellen heeft geen zin. Zeker niet naar de hoofdleider !l!
- Na 08.15 uur verzamelen betekent de LENsaJkeuringslijn bellen (3670522) en nergens anders heen. Na 09.00 uur vezamelen dan

zijn er 3 mogelijkheden t-w:

- de LENSaíkeuringslijn tel: O7o - 3670522
- de KNVB aÍkeuringslijn 0900 - 9008000
- Yia de TV op infothuis blz 603 ' , l

LENS A2, 83, 84, C3, C4 en C5 gaan trainen om 12.30 uur,
LENS D3 en D4 gaan trainen om I1.00 uur.
LENS E3 t/m E6 en Fl t/m F6 gaar trainen om 10.00 uur.

eerder naar LENS want er wordt echt niet opje gewacht. Natuurlijk rekenen wij ook op de aanwezigheid van
ie moeten immers iets met de spelers gaan doen. Soms rekenen we ook op de ouders voor het vervoer naar de

allemaal 20 minuten
trainers en lciders. Jull

trainingsplek (bv. straad).

:OI]DERRAAD oP LENS ???
Een goed voorbeeld van positiefmeedenken is het gesprek wat wij onlangs hadden met een grote gÍo€p ouders van LENS C2. Zij hebbeí
het idee geopperd om een ouderraad te gaan formeren op LENS die de jeugdkommissie zou kunnen oirdersteunen als een soort buffer'
tussen dà odders en de spelers richting jiugdkommissie.'De ouders staa-n iómers veel dichter op het team en bij de andere ouders etí
horen derhalve meer dan dejeugdkommissieleden die meestal iedere zaterdag keihard aan het werk zijn en vaak geen tijd hebben om naar
hel voetballen te kijken. Van alle teams zou een vader ofmoeder zitting kunnen nemen in deze oudenaad. Wellicht kan deze ouderraad
ook het aansprcekpuÍrt zijn vooÍ een te formeren spelersraad. Kortom plannen genoeg en deze worden binnenkort verder uitgerverkt. Dit
alles met als doel om meer spelers en ouders echt te betrekken bij LENS en om sneller te horen wat er leeft binnen onze jeugdafdeling
zodat wij daar ook sneller op in kunnen spelan. We hopen aan het begin van het komend seizocn zo ver te zijn dat we zowelde ouderraad
als de spelersraad !«rnnen voorstellen aan onze jeugd en de ouders van opze jzugd. Meer nieuws volgt z.s.m.

§shrljvers L,ENSrowg lsver uw kopil uovpËl mogelilk op sgn dlgkstts nsn li! ' Pqglns 7'
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iDISCO gonsenoud vemul+an zich opperbest)

,Het is zondagmorgen 01.30 als de laatste klanken van de muziek wegebben. . ryeer- § -eI .ee.n Sro.ots l-ENs'spehakel,en er wordt snel

ged*eila, bË eersÏe slaperige gezichtjes melden lch met slaapzak en:luchtbed. Om 02.30 is het stil op LENS en ligt schÍijver dezes ook
!óindetijk rhuis in zn maiolel - ;

-Zaterdag: (17:30) - Roadies bouwen het podium op, (l9.00 uur) -D3lD4 komen.tenrg van zaklantaamloetbal en makefi zich op vàor de
- disco. "Nrie noót hecft 

""n 
rno.àii óieet portèn iel op zien gaan cn zoveel geu-rtjes geroken (klokslag 20.00 uur) - barsr in alle

"hevigheid 
d-e disco los. Door de twee perfectè DJ's ;oÍdier vatr tijd tot tijd een rookgordijn aangelegd. T' is gaaf, maal.l hongeng en

ïÏ',ï.dfl,J,ïïfl"iïrÍj:tïi(aa'J'JËi]r:ï:;', goecre voetbaners, ook beschikt over dansers à la lohn rravotta (wie kent hem noer).

í Spaans bloed kruipt war Éet niet gaan 
'k*; 

eei'moeder reakt geheel in eríase en hoor ik rcepa: 'kiik miin kind nu toch eens le*Èer

'dànser'. Nou, dansen? Vroeger noemden wii dat heel anders.
Een vader vers'iert voo. ."n ,tiscoÀÀneer een darspan 

".. 
Moeders maalit er snel een foto van, Een gezellige knaap heeft het behoorlijk

naar z'n zin. Hij danst dat het eei lieien lust is cir vliegr van hor naar her totdat het kaaÍsje uitgaat en hij spontaan (ondarks het aantal

: decibel dat uit d'e speakers schalt) in slaap sukkelt.
ó;;El;ki;à;;;'i"Ï iíi,«e brut E''tv pau ren gehore brengt kunnen ook wat 'oudjes' het niet laten en slepen hun eega op de

' 
danwloer. KoÍtom jong en oud vermaken zich opperbèst dcze avond.

' 
Weàerom een perfedte iENS-auond eóiganiseerà'door de dames Rina en Elly van de Evenementencommissie @KO).-Alle wijwilligers

.íhet waren er ïelen) bedankt voor iílie íomeloze inzet. Twee mensen dadi ik nog speciaal en dat zijn Francis da Costa Gomez (hi-j

r verbeterde het LENS+ecord bardieirst draaien) en Rob Vergcer die, ondanks hij cen huis vol visite had toch even snel een baÍdienstJe

' draaide. Dit werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.

, Op naar de PLAY BACK SEOW OP ZATERDÀG 27 MAART !!l!
Cees Alting

Schriivers LllNSrevue lever uw kooii zolreel moqeliik oD een diskette aan l! ! Paeina 8
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(

LENS A1 . VERBURCH A1: 6-3
FIet was wel erg koud om naar deze wed
De lOe min kwam VERBURCH op
TTERBI,IRCH

beter dan in

een vooniprong var 0 - l. Maar in de I
stÍijd te kijker. MaaÍ het was een leuke spannende wedstrijd. De

9e min. maakte Patrick
eerste helft was het spannendst! I
del l. In de 39e min. li'wam

8espeeld in ieder
Farhid de 4 -

geval
de eerste.helft

weer op een vooÍsProng
De 57e en d

van I - 2. De tweede hclft was echt leuk voetbal! Toen rverd er lekker over
e 59e Ín. scoorde Robin v/d Oven de 2 - 2 en de 3 - 2. In de 60e min. scoorde

De 76e min. kwam VERBURCH met een mooie vnJe 1Íap op 4 - 3. De 90e min. scoorde Jochem de 5 - 3. En toen stönd Deunis daaÍ in dé
en scoorde èchi een prachtig goal de 6 - 3. ( Was dit met geluk ? ) Nee, hoor grapje Dennisl.
hct kampioenschapl

,blessulgtijd bij de middellijn en kreeg de bal
Nou, klas's€ gespeeld hooijongens! Op naar

'Jullie Trouwesupporter" DTB

Sqhriivers LEN§ievue l€ver uw kopii zovEpl moseliik op esn diskette aan ll II Paslna 9 I
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I,ENS 83 - LENS C3 ,. 

",;
20 februari 

.

Oo een holletie naar dit familieonderonsie, Noa ÍIet de tweede helft kunnen zien. Leuk want van beide

dóet er niet óe in dit geval. Voor zovei ik go-ed geteld heb ontbraken bij C3 vier spelers en dar "ijn.'selectieasoiraties. 
. . . .. .]... In deze leuke ooi kno[tc Huscnín (C3) zulkè verbeten duels uit, dat hij

vermoeidÍreid plat op /n gezjcht in de gràssprieten/moddó viei. TaÍik (83) was zeer goed op dreefl
Íoorzet na de ànderà. Sco-orde zelfooÈnog met cen subtiel stiftballetje.

.Guus Sr.

.i
t
I
$

teams ken ik de meesten. De tiitsÍag
nieÍ de minsten. En alle vier hebb':r.

op eefl gegeven moment van lxÍe
Vanaf links gaf hij de ene Panklare,l

I

ia.n.c. ct - LENS cl : r -o
Il
I

.Daar ben ik weer met een veÍslag van de Cl. Vandaag wachtte ons A.R.C. uit Alphen a/d Rijn. Het weer was goed, miezerrege& zodatje
goed doorgleed ats je een slidin§ maakte. v/e speeldén op een knollenveld, maar dat moesr niks uitmaken. - I
ln de eersre tien minuten van de wedstrijd liepen *e achter de feiten aan en de thuisploeg bepaalde het spel. Daaruit kwamen gevàfijke
'kalsen. Zo kwamen we bijna op een achÍerstàd, maar Joey stond goed zijn go€l te verde-digeh. _Verder vièlen er voor ons weinig kansen.

tNa thee te hebber gedronken iÀ de rust, gingen rire volledif in de aÀnval. Ditleidde tot een van de spaarzame kansen, ÀR._C..8!ng over.tot
de aanval en schooi twee keer oo de naail l\íaar dan... een-aanval. weer van A.R.C. en een doelpunt. IedeÍcen die wat mel LËNS te maken
.heeft was boos. Waarom? De bà wai allang uit, maar een toescËouwer lÍeld de bal binnen en lpeelde hem nau een ARC.-er die er mee

ivandoor ging. Hij speelde naar de spits, dieifroirde. (l - 0) Als de scheidsrechter had opgelet, dh hdd hij gezien dat de bal allang uif wasr

Wat eeÍl manier om te veÍli€zen! 1

.Yves Ct 
- 

:

i\ryIK CI-LENS C2 (competitie)4-z
r 20 februori

.Met helemaal gerust gingen we op pad naar het Zuiderpark, want thuis hadden we mct 0-5 op onze kont gehad (zie LENS RewQ
nummer 7). Maï wat ïoo"r een spainènde wedíÍijd kegeil we nu voorgeschotcld. Een echte tkilier. De trainei van WIK had kapsones;

Jstelde slechts 9 vetdspelers op, oà naar eigen zegden meir weerstand te-kijgen. Nou, die weerstand keeg lÍj. LENS was meteen sterkeÍ.
'De ene aanvalsgolf ira de aidere op he doel van WIK, Op zeker moment weet een verdediger van WIK geen andere oplossing da4
,.Ewaldo in de zeitien te haken. Pingdl RamazaÍt op de pad ! 

-Gesckokken 
brengt de traineÍ van \\rIK zh 10de veldspeler in. Enof het zo

r moest ziin scoon WIK binnen de óinuut 1-0. Na 3 miriuten scoort WIK iÍl buitenspelpositie 2-0, tevens ruststaÍd. In de eerste minuut va4
JiiÀ"*óË 

-t 

.tÀ it'iÀ'it 
"hfi;en'Éilil;i 

r." ai t i*iíiii:i. i{tr( ;;;;i"ói'oni aod té uina.r\ iazer spits, rony haalt bat van dé

. tiin. Dan een aanval van LENS over veel schiiven mei aan het eind Ewaldo, 2-2. wIK valt verbeten aan, maar Bulut ransclt de ene bal n4
'd-e andere uit het doel. Dan ler de verdedigiíg van LENS even niet goed op en is het 3-2. Gelegenheids-linkback Guus die z'n direciq

tegenstandeÍ in z'n zak had moest wegens p'ijridoor een blessure everiniet thitis geven ur de eindsland was daar: 4-2. Toch was LENS de
'mórele winnaar en sponsor Henk Geliermàí hield zh woord: elke speler van LÈNS een Kit Kot.
j cuus s,

Schriivers LENSTSwE lever uw kopii zolpel mogeliik op esn diskettc asr I ll Pegins 10
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-Yves Salters Cl



Wilhelmus Dl - LEN§ D2 : s-or*)
!

i
I

Deze wedstrijd vras voor ons een leuke oefenpenij_ om te lelen overspelen wat in de wedstrijd aardiS luhe, Alleen was de tegenstander een

ffiil;;-Ë;ïr u|!i ó*. *i rt.uu.,i àns bedt geóuan en ,oo, ons gèroJl aardig gespeela. in de windclgangen hadden we gchooÍd dat€Í

C-snelers bii dit te2m zaten: *urr t". 
-.it àrt'*iff* ,"in i.n d- Ë d.t onze zóig iiet. Maar jongens we proberen het geftoon weer bU

Ó.iÍÈ. uirËn dan laten we ïen dít íe D2 toch leuk en goed kan voetballen 
I

Rob & Steven

I
t

i

ï
I

I

I

t

I
.l
i

ri

;1

.Í
i
i,

Allereerst willen wc Nics bedanken voor het meespelen bij deze wedstrijd. En clan nu de wedstrijd. In de kleedkamer hadden rve gezegd,

ionqens we oroberen weer naar elkaar'Ëti*t.-in, iàui, 
"e 

oí 
""n 

auntal wËaGààn'J ÀJ.ea t iubËr. h de le helft deden ure het goed, we

t-iiffi;r-ótË:;"ài,iËiiÈiiiii* ói Ëo.àï p-"rr"n. wi raakten.goede kínsen, r;aaÍie singen er-maar niet in. ,l

ËË i;;ii'Ë;Ë;ï" r,!tiràË6órJiÍ' in de't" h"tft, rnaa'ecn,iíb'ài uàn deiegenpartfl1í5r$I!r]. 
"ï-'-8:[gd_ï-:,:,.11ï ffL"i

I - 0 achrer. Tijd;ns het verzoÍgen van Mark werd er gozegd (door een ouder van de tegenpaíij).dat de keeper wetl 
-":!]F:.T"]t^ "'l:^",;

§cheids keurde'het doelpunt af.-De wije trap werd genimei met als Íesultaat, een mooi lobje en de I - O--voor ons ue test v&n oe le rert
Ëï;;;*.;;fi;tï'uàóiïe or"*ii,1oinË é, àit],iri{e iir" nolnrn * i puritÈn n ài-t ipir.. r* LENS. Jongens goed gewerkt en goed

gevoelbald.

ivrnnos rN pooRcAAN zo!!!
Rob & Steven

,:

tl

ï
I

I

I

a
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ILENS E2 RVC/RIJ§WIJK E3 :.r-z
ilJit tegen dit team werd
.0-l - We waren daardoor een beetje van slag

2 seliikeesoeeld. Daarom besonnen we nu heel fel Toch scoorden zij
en-snót ï"id het 0-2. Pas in 

-de tweede helft beSonnen wij weer goed
nog maaÍ net met 2-

rscoorde na een mooie bal van Chàheen l-2
werd dan ook 2-2 door Hafiez, Dit leck ook de eindstand te worden maar 5

na e€n paar
te voetballen en Eric

IENS E2 zette soed door en er kwamen wat kansies. Hèt-'minuten 
voor tijíschoot Chaheen gelukkig toch nog raak íui

voorsprong vast te houden. Hierdoor pakte LENS de wirwt.
t een comeÍ van Eric. Daarna
Keurig kanjers, een hele kna

is er keihard gewerkt
ppe oven mfln8,.

dooÍ het hele team,om de

iDennis

pit *as ..n hele belangrijke wedstrijd, de verwachtingen:waren val beide partijen hoog gespannen..Het ging tenslone om de le pla,ati.

Drie nrinuten nadat de-wedstriid beÀonnen was, viel het eerstc LENS doelpurit van Patrick en gelijk daama weer een trettèr van Jal[.'J";ilfi;i ï; h;ni - ifu;ntli"vra *us t inis óndei 6e indn:t, 2e helflïnel weer een doelpuit van Patrick, vlug daama wce,rrlair. en

ttidïam. 
-paaizra weer een treffer van Jair 6 - 0 oierwinniirg.Onze topkeeper Burah stopte een strsfschop op een niet te stuitten MarÍner.

.Jongens de Fl van LENS zEt echl geweldig voetbal neer Jullie begrijpen r at voetbal is, van haÍte l
i

,Iair's Mama

I'Tonegido.Fs - LENS F3 Uitslag : r-z 
,

:Deze 
wiendschappelijke wedsrrijd bcgonnen we met 6 spelers (Zekai zielq Gayand afgebcld), de.leider van Tonegido bleek erg sponief en

liet ook ziin tearii mét O spclerí spelón, en wisselde de' ipelertjes de gehele wedstrijd (grote klasse, dat kom je niet vaak meer tegen).

"Farouk wí een beetie zieË, maar in het veld was daar nie{È meei van te merkeq hij scoorde 3 fraaie goals, ook Kevin ontpoPt zch aJs ceÍl

;y;61; órÉ;rË;;;'È triiiióóiOe a maat" i,ii là ons ieddre week meer verbazén óver zijn I'unnen..Mitchel scoorde Íet 7e goal,.dit was

'..;;-o;i sfi;;,'p;dÀï, à" r,"iiii,ià. Èi# hàJsteeds eén beerje pech, anders had hij oók_eel Bo.altje.kunnen mee pillren. Musti had nog
.last vaa de uitw'eikingen van een bruiloftfeest maÈÍ kwam later gbeï terug in d! wedstrijd. Michael had niet veel te doen en \+erd slechts:l
À"í gipÀ"iera.-1"""ós,-uoig*oa" i..i .pélen we weet zo, aigesprokei ???? I

I
' Door: B van Herp.

§chrllverr LENST$vuE lsv6r uw hoBll zpvecl mosol{llt §p qsn dlËkotls nan !!l - 
Fn,{lna 1à
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iVCS C2-LENS C2lcompetitie; t-: I

27 fcbruan I
' vanafhet begin ecn overwicht van LENS. Na l0 minuten comer Guus, Merlin neemt de bal ineens op zijn slofen de verdediglng vah VCS

,;il;;;; ffi;;i-"r,ióiii"È-i* Ëii;Ë; öi, ö- i .-iËr't§ Ëlln a"*ken en VCS schopt de bal noigal eens over de ziiliitr- zo vao wes rs

wee. En dar scooÍt vcs 
""" 

(di:;lïi:Ë;ËËil ii...:.:iÈ;öil:iài;"i,t.;;i;Éi oiaË op ít.n, r-2. In de trv-idde helft maten

ftifiia"'liïiïiï;p"r;#rÈ i.p.v. de geblesseerden Ramazan 1," 
-irtirti", crr. uót oist n'aat de linkersoitsoositie en maakt z'n

larszamerhand bekende rushes. Ibrahimvandaaggoudwaar<rvoorzËïffi'Ëià;a;.hdiiàïa d! t-1. Khdid ènÀi voelden hun eerder

m1ica ;"rp"aà; ;Jtttild i, h* u"n.o maar ÉrólÍen voo' elke meteÍ'
Petje af hoor

Guus Sr.

C3 Nieuws

I
I

i

'1

"tfnS C 3 SPOORWIJKC 2; o-o

Pèter

Op een slecht veld begon LENS aan de wedstrijd en SPOORWIJK bood meer tegeníand dan LENS had verwacht. Dus ging LENS meer

'te,en zichzelf voethatten oa, t.gen àe"iei.-n'iïi;.;:'M;;;;;Ëï io-ut-rao àe köpu t omen wij toch voor. In de rust twee wissels'en eef,

;,iffi[ ;.il[ Ë1*.!,i; f,;rft ï"#"ïËïïËii§^3Ëo'.tï; öË"c"+oii; ffil'ii 6à" Èit'ó1", 
"n 

roopt LENS over de tegen§tander

$eenen iööort nog vier keer. En weeihoud de keeper de nul klasse. I

,
t
N

rik

í
a

|LENS Dl D.S.O. Dl

In
:ues neerge

?ateÀal'baer dan

iYarkint). de 2e helft keeg Ronald weinig ballen, D S.O. k\'/am haast

aatd. We verlorón onterecht de wedstrijd.

wlJ
lak voor we misten veel kansen in de le
niet aan voetballen toe, Toen kwam Domhges aan de bal

| -z

20 februari mosten we voetballen tegen D.S.O.. Zrj stonden
D.S.O. A] heel snel kwam D,S.O. toch met 0 - I voor en v

de compelitie,
rustmet0-2.

derde. De hele wcdstrijdeerste in vond prÍs
hclft (he
eir wèo

h i
Doei, lorayI

i

i
;l

\

,l

{,ENS Dl - D.S.O. Dl : r -z rl

ta
iD S.O. kooloper in de hoofdklasse B mer 9 gewonnen wedstrijden en I gelijkspel, was onze volgende tgge!+ande-Í. Lastig dus' vooral
'omdat weïaridaas een aantal spelers misten namelijk: Dennis, Maurice (vakaltie), Àchmed (nek)_ en Actuat (geschorst)..Iocn slono er

èen team dat ervóor wilde knókken. Mct Asim en Kazim in de basis, evenals Jordy. (na maanden blessuÍEleed elndelll( weer lerug,

Ë;ofr;; ;;i*;;*;d#jí jril;gàr,;i;-k 
"*;^ ï! 

al na 3 min. op een o.- I aóhierstand door een mooi uirgespeeld.doelpunt van

lb."s.ti. «unsen t r"een *" gÉnoeg: Vrrtí"- Ë" lfrolrr-*ed kwamen alleen vbor de keepe-r te staan, maar scoorden ni:lto9l ryi9P !9L i.'i* iiirÀi "ín aiÏà mrr. ïe keàper niet veÍassen. En jawcl, het €rgste gebeurde; D..S.O. scoortde0-2enzo.gtuf1"_Y_"_9ol-d-?_T.jjli-
,De 2e helft was het LENS dat ddmineerde en D.S.O. werd vastgezet op eigen helft. AJ snel scoorden we de I - 2 door et: doelPut:! v-ail.l

:DÀminsos- hiema bleven we knokken. Na een mooie pass vsnafhet middenveld werd opnieuw Domingos SelanceeÍd.en lu, kon-regelreclrl

to dc feeóer aflooen. Een D.S.O. verdediger vloerdè hem en mocht voor 5 min. vertrekken. (achteral wel een mllde strat!) flel w€s o.e

iËí";6|ï'- t ;-;ötààngrijÈ.orent iÍide wedírijd. Asim vond ik vandaag de uitblinker, die als.linkback 9:1, 1.ï q9ï*-Y:d:gg
:ipeeUï à eo,i íi"raig. íefoang"r was voor de afixezigor. Jongens, met de iflzet van vandaag kunnen rve V.C.S. volgende $eet(

imakkelijk aan.

?1
iJeroen Hoefiragel.

iLENS Dl - V.C.S. Dl : o- I i
lHet was een leuke wedstrijd. Maar we hebben met O - I verlorerl ln de eerste helfl w€ren we de bestg dar wa§ de eerste helft afgelopeà
'De 

twàede helft waren we niet beter dan V.C.S. In de 47 min. werd het 0 - 1 voor V C'S "
, =I 

ga{r v.\/.o. I

Ronald Oosterveer

'LENS Dl - V.C.S. DI : o- r
,i

'I I
I

een zeker net zo goed
achterhoede zeer stelk

anien. Het was dus «h
:

l
IC)ver deze wedstriid va.lt niet zo hcel veel te sckijven. Een zeer goed voetballend V C.S. in de uerste helft en

;;órlià ïËN-§in aió-àJtèn. Vcel kansen'voor het doel o-ntstoÍrden er niet. Dit kwam doordat de LENS
;;rÀdi;à"-, Rir;. tii.t r. o*nir * Iti"rrice! Voorin bij LENS liep het niet echt lekker, maar dit kan wel eers geb

;;;ffó É"-i"iiaà*íàtO, *àarUi.i V.C.S. na ruí de 6al zeer geÏukliig binnen schoot en zo de wedstrijd won.

ïÀrÉ;;d;1;;; bd"'
Jeroen Hoeftagel.

. MAANDAG 8 MÀART INLOOPAVOI{D OP LENS VOOR SPELÉRS EN OUDERS I!! .
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GEEN POSTA.DRES
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LENS IIEEFT EEN

NIEIl\ry8
SPORTSERVICE
MEDEWER4ER

- Hoek van Holland l
- LENS 1

I",ENS trlnl»nKoMPErIrIE
I speelt de komende weken tegen:

2L maart 14.00 uur LENS 1

28 maaÉ 14.00 uur Cromvliet 1

Het bestuur

nodig is
En6n het
verlenen.
lid) over

LENS

:

Nosmaals een ooroep aan alle LENSers om LENS I te ondeÏsteunen door zeker bij de thuiswedstrijd

#ii,;ïË ffi;iiÉ'i[.ïwííi, oór,:n-ö ëio,n"riit ioi à.^ i- dit heel sem.lkkelijÉ. cromvliet spcelt

i, àà Uuu.t van het Zuiderpark op de velden in de Rederijkerstraat'

CLus vaN HoNDERD
CORET. Edwin Coret, de topfusiotherapeut was weeÍ even op..het oude venrouwde nest De

Jrra*àào*ona oo LFÍS is naàsi eéniiÀiinesavona ook een gezélligrciasbi.leenko^rnst 
-en 

dat is in de

Haasse vóetbalwereld bekend. Net of hij niet weg was geweest wilde hij ook direct ll l0u,- betaren a8n

Ëbffi'u"u-, Iï;;à;à. íièiÉ,is "dtài 
punten§eld vín een.rijd geledén. wat er allemaal.precies-mee

tedààta is ontging mi.j op eàn glgeven mómeÍt want ook ik kljk wcl eens vrat dieper rn het glaasJe can'

LENS

Mededelingen
Vanuil lfet

Bestuur'

a

"i

t

:'

':,i
t:

I

I

I

Van de Redaktie
Levcr urv kopi, ln yóór ,oEtg&lElulL roor 12100 uur

Rcdactiebrierenbus in bet clubgebouw ot bi.i

w.J.v.d.Ceest. winkclstcde 92. 2543 Bs Den HElg
E.msil : Doslbus@elidatadcsigfldcíron.nl

FEx: 070 - 36?.05.2) (var maandag t/ur wijdag)

i sr,u ffnrtcsrrJD WUZTGTNGEN KoPIJ:
i Maandag 29 maart 18:ffi uur.

,,ÀLLEEN WIJZIGINGEN ! !! !''

lJitspraak van de Vz maand:

Voor slechts Horrderd Gtlden hoor je bii de Club van Honderd' '

GcgIoet

Henk Hoppenbrouwers, Story reporteÍ i

p.s.: Michel, heb je nog wat overgehouden van dat rvitten ?

e
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Verkoop tersystemen
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Tel.070 - 309;13.21
Fal+.070 - 3O9.73.22
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Sp ëöiaal C h inëë§ EtëSlà1iirffi 'f"
Voorheen Restaurant '' LOTUS "

Leyweg 533c
2545 GG Den Haag

Telefoon 070 - 3664777

Dagelijks geopend van 12.00 uuÍ tot 22.00 uuÍ Dinsdags igesloten
. Wij bezorgen ook bij u thuis tussen 16.00 - 20.00 mr' U krnt uw telefonische bestelling doen vanaf 12.00 uur

l9rv0§ l!{{o.it u/tj r9.r9t 5lJy3ïí/45,.1 aOVínrlC?
I

l
i
t

§ttd/llpt
IonHSrtíl$

À1. rDIullln : I]5* écht!fodrB r Vr}lurdtgs Dotrrrgc.

^tl. 
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Alk blnrl.íloàw..ltrt : lS% achtr tor0!8 . 
^lh 

í6d.r.o [tsr.! rc. . Cl.lbotoel!tr lll

Bozock onzë showÍoom Ban de
Thomsonlaan 85
2565 HZ Írm Haag
Tel. 070,302í1200 / Far. O7G{€20{35
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LENS C2-Quick C2 (competitie): o-r
l3 maart

veld 3 lag er zo slecht bij dat lvlariannc, ia zij weer, verzuchtte ''uitstekende grond voor pootaaÍdapDeren,. Meteen had LENS een richt
overrvlcht. PÍschtkansen voor Cuus, lbo en Tony, maar er werd niels mee gedaan. Wel rva§ er een knï van Johrury die de keeper msoÍ net
uit z'n docl_hield, Serdar, weer ten:! op z,n oudë'stek, speelde sterk. I

. In de tweede helft komt Stefan Kraàyei,eld erin Lp.v. foiry. Met een paaÍ goede akies geeft hij mereen z'n visitekaanje a{ maar hij is wel'eens te zelfzrchtis. !'an mij mag hij'btijven. sc,fi;rÀÀ-í;;Giii*rcïài "rÏ;"Ëiíffi Ë;;;rr.iid. oo.., qeseven momenr
Degaat Liuus een^overtredurg waarvooÍ rood gegeven had kunnen worden maar tot mijn opluchtiÍrg geen saíctie.'Even TaËr een tichtere
overtredrng van Stefan en nu wel een kaart, een gele, Het leven is hard. Meer druk nri op'het doe'Í ian Quick. Dan een uitbraak van de
tegenpaÍtï. Hun spits soleert door de verdóiging;ornsp€elt onze keeper, 0-1. ' -- -. -. -- -
Guus Sr

LENS C3-RCL C4 (vriendschappelijk): a-si \ - . --- ----I-r ---tt-'r- -

P::Pel-"-C] fl11 onzr legcnstander zijn, mtar.belde af. Derlen het in hun broek wauschijnlijk RCL uit Leiderdorp was wel bereid re
Komen. sympau[ek. Na l0 minuten scoort Khalid op aangeven van Jimmy l-0. Weer Khalid iret een solo, 2-0. Einàeliik een schot van
RCL dat door het ''Marianneveld" zo van richting wórdt vóanderd dat Rainon kansloos is. z-l oan auitàï je r;it;;; ;; Ëö;ffik ;
wij_voor.Ramon op, maar.hij kijkt de bal gewón zn doet uit. Da; k;;i Íir.à..,it'ï- iilir, àË;#;;í;Ëh;;;;#;;,iij
P1e]d-ïlt:T9l$ ,lÍ tïhtt, keeper keert de bal, maar in de rebound scoort Kadir schitterend mei links (!) 3--1. - ' r 

-
ln 0e tweede hellt vallen Guus en ImÍaan in. RCL roert even z'n staart (het is toch maart) en het is 3-2. Maai ían gaat C3 draaien. Voorzet
Guus van.rechts, pracht kopbal van ImÍaan, I cm naast het doel. GuuÀpeelt zich vdj ó;;";;;-i. 'fo;;et Míhamned op Khalid, 5-2.
§'uus gaat op stap, 6-2. Kha.lid gaat_w-eeleens buuíen, 7-2. Dar moet J-ímmy weaens een ovenredine 5 minuteo uit het velà. Orgariisatie
acilerin.even zoelg RCL profiteen 7-3. Tenslotte een voorzet var Guus op MohÍnmed:g_a.
li;!t lk hlP met resp^ect P1.§1_s_"!elq. leler kan een voorhoede neerzetten die er mag wezen. Verdedigend zit het ook wel god.
wa.nneer iljit schrijf moet LENS C.2-LENS 

-C3.nog 
verspeeld worden. Ik wil niet de kameTeon uithangen, m"aar door de omgang m-et. de

boys van cz en c3, waardoor ze mij allen tief zijn, vraag ik mij af nzou een gelijkspellerje nier rusrgevód ;jn?',
Guus Sr.

Delft Dl -"'- LENS Dl: o-o
we moesten vandàag tegen Delft spelen. We moesten winnen, als we op de derde olaats wilden eindicen. Dus u.e orobeerden te winnen.
f!.ff8onneg ruet zo goed, maaÍ.torh de- eerste helft lvaren wij de bètere ploeg. In de rust hield Ïeroen een pieek. De tweede helfi
speelden we iets beler, maar dc gehele wedstrijd was Delff beter.'Maar de wéastrld Uteef o - 0. Volgende rveek öwO thuis, die moeren
we wlnnen, want zij staan één na laatste. é

Dus tot volgende week. Doei!l!l!!!
Domingos de Brito

I

a

LENS Dl -t"g.n- D\ryO Dl: r -z i
I

-ateJaaC l: maan speelden wij niet goed tegen DWO D1. De stand vooÍ de eerste helft was 0 - Q maar we hadden veel kanse4 jammer
'dat de ballen er niet in gingen. Jordy was te laat, want de tram kwam 20 minuten te laat. Jordy iei dat die met Sjaakie mee móest. En
d,aar_om_was Jordy de eerste helft wissel. De aanvoerder giíg in het midden iedereen vooóij en maakte ecn doelpunt.be stand is 0 - I voor
DWO. En er was een comer voor DWO. Die wcrd genomen en het werd 0 - 2. Riza scoorde van 20 meter, óAl-lll de stand is I - 2

t
I
Í

gesckeven door : Riza

íet o*"n door : Jordy en Mohamnret

LENS D2-Delfia Dl: r-s i
6 mooÍt

De scheids floot en de wedstrijd begon. we begonneu steÍk alhoewel we na ongeveer l0 minurefl een penalty tegen kegen. Die werd goel
ingeschoten door Delfia (0-l). Een pLrar minuten later kregen we een wije trap-die Isa goed in sctroot (t-t 1. 2o lingen ïve de rust in. önze
leldcrs 8av€n ons nog wat aanwijzigiogen cn we gingen weer het veld op. Wé hadden twee wissels van di D3 g-ek?gen (bedankt!) die we
ín de rweede helft erin zetten. We bcgonnen weer slèrk maar we gaven-het een beetje op. Binnen 5 minuten sóordàDeifia 3 doeÍpunten.
Nog ee_n kans voor onze spits (niet benut). Daarna in de laatste miï:ruut scoorde Delda nög I doelpunt. Zo floot de scheiàsréchtei ubor het
einde. Jammer volgende kèer bèter.

Mark Driessen (keeper D2)

Laakkwartier D2-LENS D2: o-r t

We beS,onnen sterk aande wedstrijd met een ÍaÍe plaats voor Isa (voorstopper) omdat Sander had afgebeld. Na I0 minuten waÍen we vseer
op weg naaÍ het bekende verhaal dat we weer enlels gingen voetballen, ÉÀ urij maar roepen: nee joígens, Írr'e moeten overspelen en onze
plaats behouden. V/e hadden het weer door hoe we mÀesien sDelen en het resuÍtaat was dat we mei 0--l vóorkwamen. In de rust wecr zoh
ivonderspsech en d,aar gingen we weer op weg naar de rweedi helft. We begoluren weer sterk aan de tweede helft met als doel, verdedigen
ts belangrijker dan het tweede doelpunt. Afen toe was dat een beetje moeilijk maar we hadden geluk en zo hebben we weer 3 iunten iide'

. knip !

;'!
Door gaan zo jongens ! ,": 

:
Rob en Steven il
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De supporters van LENS El
, waren op zaterdag 06-03-99 wel erg luidruchtig op de tribune van Quintus !!! i
Dit kwam door het goede spel en de snelle voorsprong van LENS tegen quintus, Mehmet wist al snel een fraaie hattrick te scoren. Q. koin
niet veel terug doen cn krvam in de le helft slechts 4 maal voor het doel_van keeper Tomrny, Rodney benutte een goed genomen wije
schop. (ruststànd 0-4) Fatih scoorde na 2 minuten in de 2€ helft het 5e doeÍ1iunt, in dczelfde miiíut wisíq. ook re scoËn .niegonn.n 

"énbeetje meer verttourÀ'en te kriigerl doar maakte Farih snel een einde aan- en schoot de bal hud in de 
-kruisine. 

noe qeen rffnuut late'r
scoorde Mehmet de numero 7 èn even later tekende hij ook voor de 8e treffer. Nog I ke€Í kwaff Q. BevaaÍlijk oíToÍiltr, a{, maar hij wds
goed wakker en keerde als ecn ware profdeze bal. LiiNS speelde deze pan!1' koe-lbloedig uit en hiiteam íerd'door TIíeo bok nog even
omgezet, dit vonden de spelers best wel leuk. Na dit duel keerde de rusiweer snel terug in her dorpje Kwintsheul. Jongens'íekkir
gespeeld, maar we zijn er nog niet, volgende week kijgen we DWO op bezock, dat kan nog-een behoorffie klus worden. - 

' i
Ruud van Herp fi

Zatefdag 13 maaft 1999: u*ouag de topper in klasse lF, LENS El - Dwo El dere werd gefloten door Hans val
Rijthoven. Het werd een moeilijke panij voor LENS El, DWO nam het initiatief en opende de score. Mehmet tÍok in de l5e minuut de
stand.gelÍh maar deze hield niet lang stand, weer wist DWO op voorsprong te komen. Na een donderspeech in de rust werd er in de 2e
helft iets beter gespeeld. DWO kree§ nog een aanta.l kansjes màar wist-dezàniet te benutten. Dan een órner van LENS deze werd goed
genomen door Niels, Rodney stond helemaal wij en haalde hard uit (2-2). Voor hct publiek \ras dit een aantrekkelijke wedstrijd om.te
zien. Het is en blijft altijd jammer dat sommige olders zich niet in de liand rveten te hduden. Kom op Ouders gebruik uw versanï en l{dt
commetrtaaÍ op anderen achterwege. Jongens, er werd vandaag niet echt goed gespeeld, volgende week gaan we er in ieder geval wcèr
keihard tegenaan. t,
Ruud van Herp t'
t
'I
,j

Voorwedstrijden bij D'en Haag/Trimeur - TZYIBunga l\{elati
op vrijdagayond 12 maart '99 t

DZS Fl - LENS f,'3: s-e
Koí maar kachtig. Een fantaíische wedstrijd 2x achtergestaan en dan zo terugkomen. Klasse jongens!!
In de rust nog flink gezongen voor de jarige-Enzo. (gefelÍciteerd)
Na aooop lekkere chips en snoep, deze mooie zaterdag kon niet meeÍ stuk

Érigitta van Uerp

I'f
Il
)t
sl
:l
Ír

LENS Fl - DWO Fl:
Achterafzeg ik, jongens wat een strijd, wat een spanncnde wedstrijd. Èr hadden er meer in kunnen gaan, maar de tegenstander gafaardig
gas terug. Mehmet scoorde Íet le doelpunt, daama werd her 1 - i. In de 2e helft scoorde wederoir Mihmct, nu dis 2- l. Hef uas niei
alleen sparurend, het was ook best wel liard, maar toch sfoniefl Er was constant mardekking, vooral Jair ondervond daar veel last va.o iri
het strafs$op góied.Hicham scoordehet 3e do€lpunt 3l- I een_ goeie score. Het werd ookliog 3 - 2, daama duurde het lang eer dat de
scheids afloot.De begeleiders van de F2 stonden alleen.langs de kant, hun was geadviseerd, jóngení let goed op ons spel, ian rvorden
jullievolgendjaarmisschienookFl.JongensvandeFlinisschienhaddenerheeiingekund.iraa-rhetwaiweerïOP' -,
"dezelfde als de vorige keer" ' i I

LENS F3-Triomph f,'I: z-s 
I

De. uitwed_ltÍijq verloret jullie kansloos meJ 7-1. Nu ging het iets teler. Net als toen speelde T. het spelletje van het betere dirw- à
tÍekweÍk. Het had weinig met voetbal te maken. Gelukkig blevenju.llieje eigen spelletje spèlen en verloren sporiiefmet 2-5. Geen schande
tegen een beetje vervelend team dat niet begrijpt dat je vöetballen met je vóetendoeien niet mel handen eri mond. i
Cees A.lting I

LENS Fs-RAVA F2
Hct verschil tussen 'kluidesvoetbal' en het spel lekker breied houden, dat was het verschil tussen iullie en de tecenstander. RAVA was
maslje te.kleir.ofju!§ wgrgn een maade te gr. oot, wie'zal het zeggen. In ieder geval bleek dd regenstaoderïet opgewassen tegen
snelle spel vau ju[[ie. De uitslag spreekt voor zich.
Prima gevoetbald herenl Supporters, wederom bedankt voorjullie aanmoedigingen.

Cees Àting

I
i
Í

een
hèt

:

I
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Senroren ZONI)AG ,h,ë,

Wedstrijdprogrumma Senioren Zondag
zondag 2l maaÍt 1999

14.00 uur LENS I
14.00 uur LENS 3
10.30 uur LENS 4
10.30 uur LENS 5

zondàE ZE maaÉ t999

14.00 uuÍ Cromvliet I
13.00 uur Westlandia 7
12.00 uur Delft 5
12.00 uur Taurus 7

- Hoek v. Holland
- Erasmus 4
- RvC/Rij swijk s
.DHC8

rddnr.

38098
3 1E64
33052
49309

3888352
0174-622052
0t5-2560612
015-262st56

scheidsr,.

J.B.J.v'an Es
A.T.Baggerman
NN
NN

J. Oosterling
Strelitski

veld

I
2
uz

- LENS I
- LENS 3
. LENS 4
. LENS 5

Ligging tcrreinen:

Cromvliet : Brinckerinckstraat
WesJlandia : De Hoge Bomen, Zuidweg 2, NaaldwijkDelft :Kerkpoiderweg
Taurus : Mekelweg 8, ïU Delft

Drukke dol dwaze maanden bij LENS

w.
NN
NN

tel
tel
tel
tel

De.maandcn april en_mei.bij LENS zijn alsof er uitverkoop is. Vele doordeweekse wedstrijdar, toemooien, bijzondere
activiteilen etc. etc. Dit alles betekent, _zoals. elk jaar, eeí topprestatie leveÍen voor het kli,:ínc leger vrijwiiligiers. Deze
toppÍestatie komt eÍ alleen met uw medewerking.

Bijvoorbecld:
* neem uw lcge flesje mee terug naar de baÍ.
' gooi ge€n rommèl op de gÍotrd.
+ neem.het.the.emandje (ook van de tegenstander) na afloop mee en geef dit afaan de bar.
+ trek de kleedkamer (ook van de tegenstander) schoon na afloop vÀ de wedstrijd.
+ twee uunjes helpen achter de bar op cen van de geweldige jeu§dtoemooien. -

Koopje toch!!

LEN§ I - Iloek van flolland
zoÍtd gzl maart 1999

Bal geschonken door :

Free Kick Sport
..'Weimarstraat 343

2562ÉlKDen Haag

UITSLAGEN:
Celeritas 4
YIOS 6
LENS 1

LENS 3

LENS 4
LENS 5

LENS 4
LENS 5

Naaldwijk I
Wesdandia 7

Delft 5

Taurus 7

l-l
nb

1-2
5-l
3 -2
5-4

Àlgemene informatie
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvang 20:15 uur.

AÍkeuringsinformatie (nict b'rj vriendschappelijke uedstrijden) :

INFO / teletekst pag. 603 ofde
aflieuringslijn KN\ÍB distÍict West 3 : tel. 0900.900.8000

tel.:
tel.:
tel.:

06 - 26.02..28.57
(070)- 32s.07 .89
(0701- 397.s4.s9

G.Golali
H.Hoppenbrouwers
J.Muns

W.J.M. Heijnen tel.:
B.Vierling sema

mob.

(070)- 346.10.88
06 - 65.00.08.16
06 - 55. l].51.60

ContactDers.
wedstrijddag:

Àlbellen

LENS 3 :

LENS 4 :

,, LENS 5 :

§nhriirraro I ÉN§rarnre lawpr rrrv lrnrrii unvecl mnoeliik nn ce.n disketfe actr !l! Pasina 3



Senioreru ZATERDAG,fu,fi,

' zaterdag2o maart 1999

, 14.30 uur LENS I
!

-PGS1

, zateÍdag?7 msart 1999

14.30 uur MVO'72 I - LENS I

Ligging terreinen:

NtIr'O'72 : Lqnveg

WedstrijdpÍogramma
veld

I

wdnr.

14837

scheidsr.

R.P.G.Theuns

tel: 0l?4-295t 5l

H.J.Moerenhout

UITSLAGEN:

w]K I . LENS I 2-3I
.I
I
I

J

T

;i
:l
,l
)

I
I
I

i
ii
I
E

I
,t

1i

i

;;

{
I
I
I
I

I
I

'I

,l
'i
I
i
i
1

VE RZAME LTI TD EN WE DS TRIJD E N Thuis

uit
: I uur voor nanvang

: 1ll2 uur vooiaanvang

AFBELLEN
: Trainer

' b.g.c.
' J.Eam

BIJ AFKEITRING: VERZAI!ÍELEN 13.00 UUR OP LENS.

tel.

tel.

tel,

! (079) 316 49 94

:06-5U96881
r (070) 367 96 87

Senioren ZAAL,h,ë,

Algemene informatie zsalvoetbal
,onvoerderri

H.Kooijenga
AKuypers
D.Pool
C,Hofinan

o70 - 397.72.94
070 - 32s.04.71
070 - 307.04.77
o70 - 197.27;13

tel
tel
tel
tel

zaal l:
zaal2'.
zaal 3:
zaal 4:

WE D S T RI J D P RO G RAfuT 1I[A

Maandag 29 maart 1999

19.00 uur GDCPH I - LENS I

wdor.

42239

sporthal

Oranjeplein

schGidsr.

J.H.M.Ton

l#ocnsdrg 3I maaÍ 1999

21,00 uur Westlandia 4
22.00 uur Westlandia 5

. LENS 3
- LENS 2

43150
43072

de Pijl
de Pijl

A.Visser
NN

Donderdag I april 1999

21.00 uur RKAW I , - LENS 4 66876 Kastelenring NN

LIGGING SPORTEALLEN:

Oranjeplein
de Pijl
KastelenÍing

: SlicherstÍaat I I
: Bachlaan 1, Naaldwijk
: Sportparkweg 4, Leidschendam

tel: 070 - 380.09.1 I
tel: 0174 - 62.47.91
tel: 070 - 327.89.72

(

t
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J van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider B jeugd:

Paul van den Steen, ChopinstÍaat 103, 2551 SV Den }Iaag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider A-jeugd: Eans vah Rilthoven
C-jeugd: Diana van Rijthoven
telefoon (06) 22.98.18.8?,
telefoon (070) 361.52.08

Hoofdleider D-jeugd: Ruud van Eer!,
telefoon (070) 367.98.58
b.g.g. (06) 262.04.312

leider

Hoofdleider Eff-jcugd: L€o Stroub
Monique Bouwmcester
telefoon (070) 367.01.2 I

WED^STN IJDPROGRAMMA
aalryalg legenstapder

({tijd$ wijzigingm voorbcltoudor)

uiUthuis yeld/hl13k xonwelzigílp Í.ENSclftal

A1

BI

B2

B3

B4

C1

c2

dahrÍÍ

20 mrt
27 mn
20 mrt
27 nrt
20 mrt
27 fiit
20 mrt
27 Ínn
20 mrt
27 ÍÍ.ll
20 mrt
27 mÍt
18 mn
20 mÍt
2'l mÍt
31 mrt
lE mrt
20 mrt
?7 mn
20 mÍ
21 Ínrt
20 fft
27 mÍt
20 mÍt
27 mÍt
29 nrt
20 mÍt
22 ÍnÍt
27 tÍtÍÍ
29 mrt
30 mrt
20 mrt
25 mrt
2'l r.l.Ít
20 mrt
2'l mÍt
20 mrt
22fit
27 tÍtÍl
29 mrt
20 mÍt
22t t
27 olÍÍ
20 rflÍt
n ÍnÍt
20 mÍt
2'7 mÍt
20 mÍt
2'l Ínft
20 mrt
21 

'lj,Ít20 mrt
27 nrt

uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
uit
uit
uit

uit

rhuis
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
thuis
thuis

thuis

uit

uit
uit
thuis
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
uit
uit

13.00
13.15
1t.00
09.00
I r.00
13.30
t0.30
I0.t5
13.45
t3.45
I1.00
11.00
16.45
09.00
10.45
17.45
t6.45
r0.t5
13.00
I l:30
12. t5
08_45
09.45
11.30
08.30

auto14.30 Verburch Al
14.30 Schipluiden Al(rr)
12.00 Tonegido Bl
10.30 Vredenburch Bl
12.30 SEP B I
14.30 JAC BI
12.00 CroÍnvliet 82
I 1.00 Quick Steps B3 (vr)
14.30 Quick Steps 83
14.30 Quick B4
1230 VCS Cl
12.00 Àphense Boys Cl
t7.30 LENS Cl (vr)
10.00 PEC Den Haag Cl
12.15 Quick C2
18,30 WrK Cl
17.30 LENS C2 (vr)
I 1.00 RvCrTlijswijk C4
14.15 Scheveningen C2
13.00 LaakkwaÍier C4
13.00 Duindorp SV C2
09.30 vcs c4
11.00 Scheveningen C3
13.00 DL,NO Dr
10.00 Dwo Dl
Zie kopy oefenen met D/E-elftal lll
10.15 RAS DI
Zie kopy oefenen met D/E-elfiat !!!
09.30 Lazlkwartier D2
18.30 DelEa Dl
18.00 Chapel Town FC (vr)
IO.OO HMSH D2
19,00 RAVA D2 (w)
10.00 Quick Steps D4
tL30 SV Erasmus D3
09,30 Vrcdenburch D4
09.30 Delfia E1
Zie kopy oefenen met D/E-eAal !l!
09.30 JAC El
Zie kopy oefenen met D/E-elftal !!!
I I.00 Laakkwartier E2
Zie kopy oefenen met D/E-elftal !!!
11.15 Gravenzande W E2
09.45 Gravenzande SV E4
I 1.15 Honselersdijk E2 

:11.15 Laakkwanier E7
I L00 Toofan El
09.45 Quick EZ
r 3.00 IIBS E8
13.00 Duinoord E2
10.00 D\ryo M3
10.00 r{w Fl
I 1.00 Zoetermeer Fl

v. Arkelweg/Poeldijk
vl
vl
Vredenburchweg
TanthoÈZuidlDelfty2 ó'

RederijkerstÍaat

Y2
v3
Dedemsvaartweg
v1

v1
Savominlohmanlaan
v2
v2
v3
HoutÍustweg
v3
v3
V3
Houtrustweg
Mr.Nolenslaan
Sp.park \Yest/Z'mcer

Albardastraat

auto

auto
zie volgend blad !!!

r
':

i

I

C4

C5

DI

D4

E1

C3

E2

D2

D3

vl
MozanlaadDelft
v2
Vrederustlaan
Houtwijk
Nijkerklaan
Erasmusweg
v3y2

v?
J.v.BeersstraÀt

09.00 auto

08.45
17.15 auto
1?.t5
08 45 auto
17.45 auto
08.45 auto
l0-15 auto
08.45
09.00

09.00

09-45 auto

t 0.00
08.30
10.45
10.45
09.45
08.30
12.30
12.30
08.30
08.45
09.30

auto
auto

tram

auto
auto
auto

auto
auto

auto
auto

auto
auto
auto

Gem.sp.park/Gravenzande
Gem.sp.parlc/Gravenzande
Y2,
v2
Ockenburgh
S avorninlohmanlaany2

Sp.park West/Z'meer
Hoogenhoucklaan
Rokkeveen/Z'meer

E3

E4

E5

E6

F1
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F2

F3

F4

F5

F6

20 mÍt
z7 fiÍt
20 Írrl
27 r'].Ít
20 mrt
27 rÍÍr
20 mÍt
27 ÍIífl
20 mrt
27 r'nÍt

I l.l5
I 1.15
I r.00
09.00
13.00
10.00
09.3 0
09.3 0
09.00
13.00

thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
thuis

Den Hoom Fl
IIBS II
Cromvliet F2
Loosduinen F2
BMT F2 , - ,i

RVC/Rij swijk F6
DUNO F4
Nootdorp F3

Quick Steps F6
wlKF3

v2
v2
Rederijkerstraat
Madeste!jny2
Sp.park Pr.Irene/Rwk
v2
v2
Nrjkerklaan
v2

10.45
10.45
09.45 outo
07.45 auto
12.30
08.45 auto
09.00
09.00
08.00 auto
12.30

(!!!) Bespreking ouders LENS C4 i.um. reisje eitrde seizoen

zo snel mogelijk'en uiterlijk de avond voor de wedshijd tussen 18.00 en
19.00 uur, bij de desbetreffurde hoofdleider. In uiterste nood op de dag van de
wedstrijd via de LEN§ telefoon (070) 366 13 14 (zaterdags veoaf 08,00 uur ,

en doordeweeks + 30 miruten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 minuton vobr aanvang van de training alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14
bel in eerste instantie dc hoofdleider opll
tel (ALLEEN OE ZAïERDAG) na 08.15 uur de LENS-afl<euringslijn (070) 367 05 22

AÍbellen voor de wedstrijdenl

AÍbellen trainhg
Vragcn / Problemen
Afgekeurd of niet ?

BI J Z O N D E R H E D E N: :

- Vragen, opmerkingen, aÍbellen voor wedstríjden M Bel dan's-avonds tussen

- De volgende LENSÍevue verschijnt op donderdag 1 april (geen grap)
- Opitellingen als bekend met uitzondering van:

18.ó0 en 19.00 uur naar de hoofdleider.

o LENS 81
o LENS 82
o LENS 84
o LENS C3
o LENS D3
o LENS D4
o LENS E6
o LENS F2
o LENS F3

zonder
zonder
Tonder
met
zonder
met
met
zonder
zonder
met
zondcr
met

o LENS F4
o LENS F6

R.Caminada
W.de Bruin Geschorst wegèns niet opkomen)
D. en E,Hoos (alleen 2714):
M. Faloun ..

G.Chamman
J.Imperator
S-Faloun en A.Radoun
J.Neungi
G. Chamman
D.Mawete
E.Sabah
B.Akin

AF'GEKEIJRD OF' NIET ???
De vraag of het voetballen doorgaat ofniet kan je niet stellen op wijdagmiddag op LENS maar zeker ook niet op zaterdagochtend
woeg bij de hoofdleider thuis. Soms staar het bij algehele aÍkeuíng a.l op wijdagavond op TV: NED I,2 en 3 (teletektpagina 603) of
Infothuis (teletekstpagina 603). De LENSjeugdteams r"allen allemaal onder district West III in categorie nl. Sts&t er een kruisjë
ONDER CATEGORIE m dan is het hele kompetitieprogramma afgekeurd. Staat er niets dan geldt:

- Voor 08.15 uur verzamelen dan Eewoon naar LENS komen. Bellen hecft geen zin. Zeker niet'naar de hoofdleider !!!
- Na 08.15 uur verzamelen betekent de LENSaÍkcuringslijn bellen (3670522) an nergens anders heen. Na 09-00 uur verzamelen dan

zijn er 3 mogelijkieden t,w: 
:

- de KNVB aÍkeuringslijn 0900 - 9008000
- viadeTVo infothuis bb 603

SCIIADUWPROGRAMMA :
Bij algehele alkeuring van het kompetitieprogÍaÍnÍna gsan we toch iedere zaterdag iets doen met a.l onze jeugdteams. Dit kan zijn:
vdetbílen op het strand, op een plein, in het Zuiderpark of bij ccn andere vereniging waar het wel mag op het veld, in dc zaal of op
krnstgras. Mogelijkheden genoeg. Neem wel altijd je voabal- en trainingskleding mee en je spoft- en voetbalschoenen. Natuurlijk ook
een trainingspak en desnoods iets tegen de kou en/ofde regen. Met de leiders van Al,Bl,Bz,Cl,Cz,Dl,D2,El eu E2 spraken wij af dat

I zij afspraken makm met de spelers van hun team wat ze gaÀn doen bij afl<euring. Goed luisteren ofdesnoods de trainer even bellen. Voor
de overige teams geldt bij algehele aÍkeuring het onderstaande programma:

l- LENS A2,83,84, C3, C4 en C5 grnn trainen om 12.30 uur.
,- LENS D3 en D4 gaan trainen om 11.00 uur. :

,- LENS E3 t/m E6 en Fl Um B6 gnan trflitren om 10.00 uur,

. Kom allèmaal 20 minuten eerder mar LENS want er woidt echt niet op je gewacht. Natuurtijk rekenen wij ook op de aanwezigheid van
de trainers en leiders. Jullie moeten immers iets met de spelers gaan doen. Soms rekenen we ook op de ouders voor het vervoer naar de
trainiogsplek (bv. strand).

OEFENEN MET D/E-ELF"[AL ]

Natuurlijk gaan we ook dit seízoen weer oefenen in het voetballen op een gÍoot veld met de E-klassers die volgend seizoen overgaan naai
de D-klósé De volgende wedstrijden zi;'n vastgesteld: )

. - 22 maaÍt 1E,00 rur LENS Et/E2lD2-combinatie - vCS 17.00 uur aanwezig op LENS

i- 29 maart 1E,00 uur LENS El/Dl-combinatie - VCS 17.00 uur aanwezig op LENS

' De spelers die mee mogen spelen worden door de trainers uitgenodigd.
Natuurlijk komen ook de andere E-klassers (E3 y'm E6) nog aan de beurt. Meer nieuws volgt z.s'm.
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PnNa.r.ryBoKAAL 1999
Op maandag 22 maart woÍdt de finale gehouden van de. LENspenalty-bokaal voor B,C,D- en E-klassers. Tijdens de diveÍse tÍainingeÍr
kondcn spelers zich hiervoor plaatsen. De beste twee schutters per trainingsgroep doen mee. Aangezien nog nia alle groepen klaar waren
met deze voononde op het moment v8n sórijven vaa deze kopy zullen wij a.s. zaterdag de betreffende spelers via een apaí schrijven nog
persoonlijk uitnodigen. \rye verwachter jullie allemaal onr 18.30 uur op LENS en om 19.00 uur beginnen we met het schieten, NatuuÍlUk
doen we dit in spontenue. Omstreeks 2ó.00 uur is het afgelopen. We de keeper zal zijn houden wij nog even \oor ons maaÍ het zsl beslist
geen malikie worden om te scoren. De beste schutteÍ pè1 klasse kijgt een mooie beker en de beite twee schutters per klasse + Willeke
BÍittijn als meisje gaan LENS op wijdag l6 april vertegenwoordigen bij de voonondes van ons disrict op het veld van Quick Steps. Daar is
een plaats te verdienen in de finale van ons district op 22 mei bij Voorschoten, Doe je best !!

TRAINERS WOENSDAGMIDDAGCLUB
Helaas heeft NooÍje v.
hebben we al weet een
Michel Halverhout (via

Pp een goede
om de week aanr.vezig zijn om m,

opkomst. Zeker bij LENS E3 Um
n- LENS E3 onder handen te nemen. Wij hopen voor de komende weken op goed weèr eÍLENS E3, zsl
E6 moet dit beter kunnen.

d,Poel al weer afgehaakt als rainer van
oplossing gevonden. Fred Fazalalikhan,
de IIALO en tevens speler van VELO)

onze woensdagrniddagclub. De afstand rvas echt tc ver voor haar. Gelukkig
onze nieuwe spoíservicemedewerker (zie kopy voorin deze LENSrewe) en
komen vanafheden de tÍaineÍsstafveÍsterken. Ook Paulo Iranco, Ieider van

(GLEN}OUDERS IN KLEEDLOKAAL 
i

Onze kleedloka.len zijn helaas aan de kleine kant maaÍ het aantal jeugdteams bij LEN-S is gfoot. Dit is de reden dat soms h^,ee teams ber
rkleedlokaal moeten ohkleden. Dit is passen en meten. Toch zien wij vark zeker bij de E- en F-jeugd ook heel veel ouders in het kleedlokaal
gaan. Dit is echt niet de bedoeling. Leiders probeer hel zo te regelen dat er het liefst geen maar anders zo min mogelijk oudeÍs in,het
'kleedlokaal komen, Doe het desnoods per toeÍbeuÍt als de kinderen nog geholpen moeten worden bij het aankleden. Bij de A t/m D-jeugd is
-dit.laatste 

zeker niet meer nodig. Bij Aeze teams gcldt het zonder uitzondering: alleen spelers en leiders in het kleedlokaal en dus geen
ouders l!

{l
,.i

PlasrorRNoorEN
(Nog trvee kompetítierondes (20 en 27 maart) en dan do Paastoemooien. Voor de zekerheid vermelden wij deze nu alvast eveÍt zodat

;iedereen weet wanneer hij met Pasen moet voetballen. Meer nieuws natuurlijk in de volgende LENSrevue. Het oveÍzichl: ! 1

'.t i-- | Goede wijtlag 2 apil: E2,Ei,81,85,F2,F3 en Fi r .- : Paosznle ag 3 apil: A1,B[,DI,D2,D4 en F1 - l^ It- le Paasdag zondag I aprit: A1,81,83,F1 en F6 L.
2e Ptosdag nnandog 5 apil: C2,C4Q),Di en El i.,: i

Op dit momenr zijn dus nog vrij met Paien: B2,B4,CI,C3,C5 enE6. Of ditzobl!ft is nog maar de vraag. Meer nieurvs ook voorjullie iqde '
'volgende LENSrevue. r

I[unsrnrJDvERsLAGEN :
tl

Delvolgende LENSrewe wordt grotendeels gewld door de informatie over de toernooien. Het inlcvereÍr van wedstrijdverslagen zou deze
keer best wel eens voor niets kuníen zijn omdat er wellicht geen plaats voor is in deze LENSrevue, Zeker weten doen sdj dit nu echter nog
niet. Lever dus gewoon de verslagen maar in (wel op flop) De redactie ziel. wel wat ze kwijt Lunnen. Niet boos woÍden als ze niet worden ,

geplaatst. De reden is dan bekend. i

ArrnNur Ounpns Laus"rrucn
J

Binnenkort staÍten de tocmooien. Een wel hele dnrJ<ke periode voor m.n, de medewerkers achter de bar. Leuk zouden wij het vinden als
vaderJmoeders van onze jeugdleden liidens deze toemooidagen hun handen uit de mouwen willen steken door op de dag dat hun zoon het
LENStoemooi speelt re liom-en helpeí achter de bar. Lielhóbbers mogen zich melden bij Inge v.d.Berg. LENS Al eriBl bijten wat'Cit
betreft de spits afop 3 en 4 april. Kom op ouders help ons a.u.b. eea iiandje.

De jeugdcommissie

OPGELET ttt?taaa

'Op 6 ianuari is er een team geweest die elders bij een andere vereniging het één en ander hcbben verbouwd, deze jongens hebben zoals
'eeidei afgesproken een altematieve straf mogen onwangen, dat is een maand lang elke zaterdag:

i " werkzaamhedem verrichten op het LENS complex ",l
Dit zal als een waarschuwing gelden voor alle ander teams.

i
I

i

l

+
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Steentjes
Afgelopen zaterdag 13 maaÍt rijdens een wedstrijd van LENS Bl - #.a"1,U*"4 Bl, waren er.een drietal.jongens ígeen Bl spclerl
vefreleïd aan het À'oen tegen de- grensrechter van de tegenpartij, door middel van het gooien van kiezelsteentjes.

Waarom dit nodig was is voor ons een raadsel, want het was een leuke, sPonieve partij.

Jongens laten wij de grensrechters met Íust laten, ook zij doen dit voor hun plezier en je benadeelt hier alleen je eigen CLUBrmee,

Eetl toeschouweÍ.

J, ,C BI.LENS B2
Om 8 uur verzamelen en dat voor de derde keer. Na twee keer afgekeurd te zijn voor B-klassers is niet niks, daarorn een compliment voor

deze ionsens en waren wii om 8.45 uur al bii JAC. Dit elftal team is met de rrainingen met guur weeÍ, regerl hagel, storm, bar slecrt

trainiigsïAd vot bagger oï in zuiderpark altijd aanwezig slecïlg 2I is. er niet.getraind. oqu-.qg wil. i]< 
.djt .e]ftal,.Pq ï.o yT.lt9lljt

Àchteín Sion Pron[] Christiaan Schinits, Hdssan Sahiq Abdullah SahiÍr Jeftie Drosten. Midde:tveld Abdelmalik el Boustatr' MaÍt'n
itJàöia]'Ëiilö'H;Ëiil, Ji*.i;;h Niilb Àn vóorin Tolgahan Yïdirim, serder-Ablay, Wicne Rangoe. De wedstrijd op een bar

slecht veldB2 is niet anders gewend,ïerd na een l-l toch nog winnend afgesloten. Profici8t jongens. 
)

Leo.M.

I,ENS B4-Semper Altius 81: r-r
tn dL eerste helft scoorde de tcgenpanij O-l even later scgorde LENS door het doelpunt van ]vlichael vd VooÉ l-1. Het was Ëen mooie

vàorzei van Xevin. ln de tweeie ËJft'speelden ze nog stöeds goed alleen jammer dàt er niet gescoord is- Vaker komen trainen v/ant het

,itt àrïi,iÀiï",i"óËe,iis niiis wiotlé kaïr precies zieriwie er tïainen. VoÍgende wedstrijden-moet het dus beter gaan om de Purten te

pakken.

(Angelique

,h,lphense Boys Cl- LENS Ct:
Batèrdag 13 maart t999

doet ie: 2-0. En zo verliezen we weer.

'§ei moest maar eens afgelopen zijn met dat verlies

2-0
I
I
I

[oals het weer vandaag rvas, mag her van mij altijd zijn. Er kon eigenlijk niets misgaan: we hadden twee jaÍigen (Ricky en David)' mijn

i"-uaài gl,ie tl;"";--t 
"iíus 

#atén"o *"er en i&erón tiad zin om teloeíbdlen. I

'Na'enige venraging op de Al2 begon de wedstrijd om 15: OO uur i.p.v. 
_14_: 

30 uur. De thuisploeg tikte goed en daaruit,kwamen
reevaarlÏke kansön. Zo was het, na dn ietwat te zacht teruggespeelde bal op de keeper van onze laatste m8n, dat de spits de l-o kon lsten

'lantekeíen. Dus LENS staat weer e€ns met l-0 achter. Dii oveÍkomt ons vaak.

tn de Neede helfl einaen de trainer en leider (voor vanda3g waren dat Dudley en Huub) een beetje schuiven met de opstelling..Zo kwam

.ik laatste man te stían'(best leuk), David in de spits, Ric§ iechtshalfen Ban rechtsback..Na een paaÍ.8oede aanvallen lan ons lí. egen w€

'een hoekschoo. Toen deze c.oor;t"Érd, ïuJii'tranOí g"maaft door een van de spelers van Àphinse.Boys Penalty dus lk.zei: 'ik
'neem hem weí,,. En wat doeïk? Schiet ik naEst. Kans op l-l weg. Vervolgens denkt die spits van hcn: LBat lk eÍ nog eentJe scoten! Én oar

)

:
iGegroet, Yves Cl

iLENS C2-lai Hanuman Cl (competitie):+r
6 fcbrulri

Steven wiist mii nadrukkeliik erop, dat hii deze wedstrijd,zal vlaggen. Hoopt dat'ie genoemd wordt in de LENS-Rerue "Is-het zo goed,

'Ëià"Ëirii"oiË1irËilËd-fuïíëi;ï;dil-h;"i 
'b;i.*.*i. 

No!-een aanlename vénassing: de trainer van 83 en C5., wim, was dc

licheidsrechrer en'een goeie óok. DanÉ-zij zijn puike «inditie zat hij e1l5o1.og. Ngar mi. jn smaak bestond rTdrc dlP]91c y_,un I{
tesenDanii uit behoorli-ik wat andere spelers dan tijdens de heenwedstrijd. Die Iugubere lange ondeÓÍoek ontbrak ln leoer geval,. r.'9

*Ëariiid: LENS meteei sterker. Al sauiv brengt een vooizet van Guus de verdedigers van de tegenpaÍttl zo tn veíe-8enJle,o (lat een elg€.n

.à;;;i h"t;;;io L. t-0. p- 
".o-riwal 

variJai H. en hun zeer snelle nr. l0 zaait paniek bij ons, l-l- Het vÍeemde is dat je djze sp^elFr

in dd rest van-de wËdsirild niet meer terugzag. Ewaldo, de laatste tljd toch al goed bezig, speelt zich schltterend vnJ en I ony prorteen:/- t

,öÀ-*, *""i" "-rJ oíer ae s.hiiuin iïnvï Xtotia.n namar* S--t. De Méede helftis riauwelijks begonnen of Guus scoort 4-1. Dasma

+tEgÏmfll,t*,*Ïruí:lm;f,['*'*u:***:,ïïlï$'$:fjf -'*,'::',ïïiïi:XH#tïïii'i,,ï-".ïqiï1i"3],;i',3;
"hóogstaande' gesprek over konijnen met-hanghoreq whatever. Gezellig was het rvel i

'Guus Sr.

.lnNS C2-LENS Dl (oefenPotje):r r-r
iliNatuurliik is Dt dit lnooie resultaat, dat ze teÍecht vierden als een ovenvinning gegund. Maar wat w8s Cz.onherkenbaar' In rle competide

, staat Cd vaak tegenover tegenstanders die een kop grotei zijn en toch wint C2. Dit gaat even rÍuJn pet te boven l

'Guus Sr. I

1
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Mededelingen
Vanuil Het

Bestuur

LENSTcÈ€ln & Cl bgehoutt
GEEN POSTADRES

Pdtb8nk 33.67.I I
tubobar* 129.94 229

SË«O: Sentorcnnr.L 1z.u,g I arD

vll-r.r.n"i;'* ,"i. olo ' 3'te.to,ga

slito,-n ,ot".a"g l

J.C.lIam lrl 070 - 367.96.tr7

qJÍ(O: JéBgdafdcltng

É.i.tl-n.a-st""n tel.070 -440.06b3
t,
di Ctuh vir I n0 'l

{.Hoppcnbouwers tch 07o - 375.01.a9

4l(BÍ}i"!r.rdrtl@:l**

à'r5 rd Inalor lcchnirch€ zektr|

Yacaturc
'I

FÀRKO: Errcohnlkrlc

lracatrre

itJ,/.J,v.d,Ocest serDs 06 .59?'00.082
M.v.OoÉ

YscatuÍe

Èvd.Hock

tel. 070 - 366.13.14

tel.0l5 - 310.78.46

lcl. 079 - 316,49.94

CcloÍor

fr"'oÏ*

Zatadag

Tel - 366,13.14

Redelrtic

'Escamp I'
600

vd,Srran

td. 070 - 366.13.44
tÈl. 010 - 452i3.21
tel. 070 - 440.06.03
tel.0l0 - 521,39.80

R,Vugetr
F.Grms
P.Í.d,StccE
F,L6a.él
VACgttEE
VBcafurE

t l.0182 - 52.11.53
16,1.070 - 397.72.94

ii n.ii"t"*

t-!r"t
?j,rÀÀE I

P,v.OosGn

A.do Ke1

AlglB. !cc!Gtlrissa
tercE pollrdrct

P.F.GÍens
's§to\Esingel35
3M2 SB Rotterdam
Tcl:0lO - 452"13.27

coitritt"tte t"t"tl"g

lévcr EE kopii in Í66r ro[th&z§illll voor t2!00 ltrlr
RcdÀctióriÉ'/elbus in het clubgcbouw of bij

w-J.v.doccsl winkelíede 92, 2543 Bs Dm }ÍÀlg
E-Eail l i6tbE@tevidatadcsigodcmonnl

Fsr : 070 - 367,05.?) (lldí $aanrhg t/m rrijdag)

SLUITINGSTIJD }ïIJZIGINGEN KOPU:
Maandag 26 aPril 18:00 uur.

,'ALI.EEN WIJZTGINGEN !!!!''

Van de Redaktie

DE LE'U§REV UE
Tweewekelijks blad van de voetbslvereniging LENS

72e iaargang, nummer lE

. 15 april 1999

opgericht
18 december 1920

LENS 1 rN Pn KoMPETITIE '

LENS I speelt de komende weken tegen:

- 18 april
- 25 april
- 02 mei
- 09 mei

Naald$/ijk t
LENS I
RAVA 1 ,

I,ENS I

. LENS 1

- SVH I
- LENS 1

- Cromvliet I

*""liÀt'i"f ;iil:Ëf ["8ff-1T."ï,T*t#".1$
àËËiítià:rÀiiii,i; iii nari ae 5e kladse te ontlopen'

lfï:'#iiif ,ïrË"t"rrm'm'r,m'":Ë"']xi
fi;ftilil;fi;g het hoogst haalbaÍe maaÍ d8tr-moet

"r wel snel cewomèn gaan wordeo LENS l- heeft hier

oà..ffË;tÏt#;-§pinnena" tijden waarbij de. gc.!te'"ËJ; ;;;;. 'ivij reËenen op deiplers, de beseleidiog

AVOND\ryEDSTRIJDEN

KONTRIBATTF'S 4

Het s€izoen gaat zo-,langzamerhand de laatste actieve maand in- *j *:ff;*"Xi#ff 
Si"*ri",*:$r';ï,i.i,öiin Ë*"t ele o"penstaande kontributie en boetes die niet via e

betaatd worden nu dired over t" ",àiËiiïi"àtË'fÉïir 
i.tr.v. fen"ingneester LENS te Zoetemreer:

Kontant betalen oP LENS mag ook I

I{et bestuur

CLUB VAN HONDERD
SERIEUS. Vele malen praat ik over dities en datjes in en om de voetbalvereniging LENS. Nu eveq d9

fr"Ër-ii" rï;i"-söàia.n v; Ëöffi-;;ï-H;&a Éeronaer staan-dó namen die ik heb

doorsekesen van oDze DeÍmingmeester:
ö:ïEË;y:ï.'fi;;;b'ff;;i c vetaink H Hoppenbrouwers, Mw A vd steen-Sirjorgo'.
À' n-.,!ttï'ia. j. 

-í,iitte*.. 
Fok'ten Kate 

'W- 
Heijiren, w. Fràntzen, C' Peeters, P Heijne4 $

firii".#ifïn;à ffid]iiÈ:'Vt*[r& t. rloÀa!4 E Digryldgry,P' vd steert.P Bur.ghcuwt' P'

Í;il;ï, 'liÍ. 
íil;r;óÀóp,'Ë.-o"rt, É È'armenhovei §. Brard, r' vitrlins, F' v Dijlq À de Groot'

Eó;rq F.de long. '' l

AIen hafieliik bedankt voor uw bijdÍage. De besteding zal deze maand definitiefworden om de kantinö*"" '-'""r- '*Ë;;ruÀJi *ii iJË"dïn. Mocht u erïct tussen zitten en toch beraald hebben last her

ev€n weten-
itràï ÀË'öorat is dat er oud top voetballers (zelfs een oud intemational),

ril,rt,iili"iJ"iti .ilters ,a" LSNS +'Uí zitteÍq heeft dit iets met elkaar te malen ?

Éiï 
"ïàii"itrr 

ó*-ïii àè lÈus ctuu vaó lrondird te horen, wilt u er oot bijhoren'

§ton n-iOO,- op de'postrekening 33ó71I t.n.v. de pennirgrr'eester van Lens o v'v'

Club rran Honderd. . €

ó|Ë}Ë"ii-aïà;' vz mur,d: voor slechts Hcinderd Grden hoor je bii de top

voetballeÍs.

Getroet
Heik Hoppenbrouwers, Story reponer

p.s.! Michel, zieie het iloor de juiste bril ?

í
I
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Scheidsrechterscursus KNVB

gegaan.

Een prima cursus georganiseerd in samenwerking met de

lVan LENS slaagden: Melis & Ricardo Kipp
. peter & patrick vaoFessem

Menno & Steven A.lting
Joop Groos

r Michael van der Voort
Heren van hane gefeliciteerd namens iedereen van LENS.

REVI Data Design

Ontwikkelen van Soft ware Applicaties
Verkoop van: Softwarg Hardware &Co

Winlielstcde 92
2543 BS 's.GÍaveÍhosc
Tel. 070 - 309.73.21 -
Far 070 - 309,73.22
Sema 06 - 59700082
GSM 06 - 212.439.47

[mail postbus@rcvidatadesigD.demon.d
Ítomepage wrÍ'B,.rcyidatodesig.dcmon,nl

e(c.

Nfr:ttut 
lorHollllg lhcnnoaq*

ffi A:t*T : tS$ Hlt. l@ílrE . vrkrurdrs. lrooti8e
: 20íÍ a.trt korllEr . cl[rr tÍotr:ruà "Àrc ornnnnc[rrcrb* I 15* é§htc tor{.r8 . Alh &oítD tt ílsrr! t.

GItÉ oPrDd.r !:t

Borook onze shoyuroom aan dc
Thomsonlaan Bs

07G3020,t115 .KOZíJNEN

i1oö( ."i
. VOOR

,, AMWAYi,oau*t

Í
1
I
t
Ji
t
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I
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I
I
t

I

Joop SorÍune r Tinaarlostraat 213

I(t
aoe eD

wij Levenen prunln huit

te1. 367 15 23

de n ttaag

ool in écn cnkelo kteur mogeujk!
('ínin. §rni!|1@ ltuko, orc.l. blw)

Fotokoplo ln klouÍ, dlgltílo kwslttsiul
AL 25 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

KeÍketuinenvrsg 6 2544 CW Den Haag
Tcl.: 070 359 07 07 Fari 070 329 51 88

TÍrcNBX
I
I

:
- orRÉcÍ MluL

kopieën.'*,"'6 cenl'

I

- co|rPUfEncaNTAUfi

. FULF'Lfr'EIIT

- FOtOr(OprË sEnvtcE

I

I
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I
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Speciaal Chinees Restaurant
Voorheen Restaurant " TOTUS tt

PROSPER-

Dagelijls geopend vaa 12.00 uuÍ tot 22.00 uur Dinsdaas sesloten
,WU bezorgen ook bij u thuis russen I6.00 - 20.0ö uír.

{ . U kunÍ uw telefonische bestelling doen vanaf 12.00 uur

EI

Jl

.à ,&&
Leyweg 533c

2545 GG Den Haae
Telefoon 070 - 3664ï7i

llanderVelde
'tVeentje venuurzNaeN

NATIONALE EN INIERNATIONALE VEBHUIZINGEI,I
KANTOOR. EiI BEDRIJFSVERHUIZINGEN

LUCHTGEVEERD COMPUTERVEBVOER
MEUBELOPSLAG IN CONTAINERS
VERPAKKINGEN VOOH OVERZEE

TIeÍt
HaagDenÉc2544
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1926Anno

$lonDtllL.st:-
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I Senr0ren ZOND G ,'h,ë,

Wedstrijdprograníma Senioren Zondag
doídeÍdag 15 april 1999
18.45 uur LENS 3
18.45 uur LENS 4

dag lE april 1999

. HMSH 4
- Cromvliet 5

veld
1
,,

wdnr,
31838
33006

scheid
NN
NN

r

14.00 uur Naa.ldwijk I
10.30 uur EÍasmus 4
10.30 uur LENS 4
13.00 uur Velo 14

donderdag 22 spril 1999
18.45 uur LENS 4

zondag 25 april 1999 .

14.00 uur LENS i
14.00 uur LENS 3

LENS 4
10.30 uur LENS 5

zondaB 2 mei 1999
14.00 uur RAVA I
10.00 uur VCS 4
12.00 uur Cromvliet 5
12.00 uur RKSWÍ 12

- Celeritas 4

. LENS I
- LENS 3
- DIJNO 2
. LENS 5

-svl{1
-DVC 2
- vrij
- Oliveo 12

. LENS I
- LENS 3
- IENS 4
. LENS 5

33026

4075 NN

H,J,Av.Hoorn
J. Vargas Garcia
NN
NN

ÀBongers
J.C.Dekker

W-Plugge
C.Boom
NN
NN

,-

I)
I.

j
I

I

i

:

i

Iï
lr
ï
I

;

l5

v2

38072
31890

36978 NN

Ligging terieinen:
Naaldwijk
Erasrmrs
Velo
RAVA
vcs
Cromvliet
RKSVM

: De Hoge Bome4 ZuidwegZ, Naaldwljk
: Erasmusweg
: Noordweg, Waterhgen
: A.Kortekaasplantsoen
: Dedemsvaartweg
: Brinckerinckstraat
: Duyvenvoord estraat, Monster

tel: 0174 - 62.54.86
tel: 070 - 321.32.13
tel: 0174 - 29.27.79
t€l: 070 - 397.51.78
tel: 070 - 366.23.90
tel: 070 - 388.83.52
te!.: 0174 - 24.57.23

LENSl.S\ruT1

tsal geschonken door

\rNP Parkeersystemen -

Algemene informatie
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvang 20.15 uur,

Contadpers.
Wedstrijddag

w.J.M. Heijnen tel.:
B.Vierting senla' mob,

Aíbellen

I,ENS 3 :

LENS 4 :

LENS 5 :

G.Golali
H,Hoppenbrouwcrs
I.N{uns

(070)- 346.10,88
06 - 65.00.08.16
06 - 55.13.51.60

tel.: 06 - 26.0?,.28.57
ref.: (070)- 325.07.89
tel.: (070)- 397.54.59

Alkeuringsinformatie (niet b'rj viendschappelijke wedstrijden) :

INFO / teletekst pag. 603 ofde atkeuringslijn KNVB distria
West 3 : tel. 0900.900.8000

UITSLAGEN:

LENS I - Lyra 1

SEP4 .LENS4
Full Speed 6 - LENS 5

GSCEsdo I - LENS I
LENS I -GONAl
LENS 3 . GDA 5

LENS 4 - HBS6
LENS 5 - Triomph 6

0- I
1-i
nb

5- l
0-3
3 -0
5-0
4-4

LENS Sixes Toernooi
Voor leiders, medewerkers, ouders en belangstellende, vanaf de A-jeugd,

Zondag 23 md aanstaande zal het nu al legendarische LENS Sixes Toernooi weer worden
eehouà'en. Oo een halfveld wordt Eestreden o'm de eer en het aanzien, waama in de avond weer
ïoor een hadie wordt verzorgd, zödat de inwendige mens, die overdag zo heeft geledeq rveer
kan worderi-gewtd. De vlóeibare versnaperingèn zullen ongawijfeld overdag al worden
aangewld.

Vanwege de overweldigende belangstellng vur vorig jaar heeft de organisatie besloten tot een

voorinsifuiivins van de-teams. Tevens zullén we per deelnemer een bijdrage van 0, 10,00 vragen
in de kostén. Dit seld wordt gebruikt voor de *elkom envelop en hel eten na afloop va.n het
toemooi. De ervaine van vote iaaÍ met het eten heeft ons tót een andere wijze val werken
genoodzaa.kt. Voor óensen dié ïet voetballeÍL maar wel mee willen eten, rvordt ook een

bijdrage van fl.10.00 gevraagd.

VOOR INSCHRIJFTORJUTJLIEREN KI]NT U TERECET BTJ INGE V' D. BERG

.t Schriivers LENSrevue leveÍ uw kopii zoveel mogeliik op een diskette aan !!! Pagrna 3
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,h,ë, Semioren

Wedstrijdprogromma

ZATWRDA

z8,terd,lg 17 Èpril 1999
14.30 LgN§ I
dinsdag 20 aprit 1999

LENS 1

zaterilag 24 april t 999
14.30 uur VCS I

lvl\lD'12

LENS I

Quick §teps t

veld
I

2€ ronde IfC Cup (loting nog nict bekctrd)

'' .ídnr.

14777

14859

14863

scheidsr.
H,W,J,KUiK

B.vd.Kruyk

Lvd.Wel

I mei 1999
14.30 uur LENS I

Ligging terreinen:

VCS : DedemswaÍtweg tol: 070 - 366.23.m
- MVO',72 I
- trTsv I 2

afg.
3-

LENS I
LENS I

VE RZAMELTIJDEN WEDSTRI.TDE N Thuis

uit
: I uur voor aanvaog

: l12 uur voor aanvang
AFBELLEN

Trahrer

b.g.e'

J.Eam

tel.

tel.

tel.

: (079) 316 49 94

: 06 - 511 96 881

| (070) 367 96 87
BU AI.KEURING: VERíZAMELEN I3.OO UUR OP LENS.

Senioren ZAAL,^h,ë,

rI

il
I
I
I
t

í

I
ï

I

r

I
I

i
I
t

I

WEDSTRIJDPROGRAMfuTA
donderdag 2l april 1999

20.00 uur LENS I - OSC I

Vrijdag 23 april 1999

20.00 uur BuytenÍode 2 - LENS 3

Dinsdag 27 april 1999

21.00 uur SEP 2 - LENS 2

LIGGING SPORTEA T Í,Í1N:

43204 ' de Veur

43051 Buitenhof

tel: 070-380091I
tel: 079-361539E
tel: 015-261 1925

wdnr.

422.51

- spolthol

Oranjeplein

scheidsr. r

L.Mahdaoui

J.L,Z.Verhoek

NN

Oranjeplein
de Veur
Buitenhof

: Slicherstraat I l,
: Prismalaan .40, ZoetermeeÍ
: Martinus Nijhofilaan 1, Delft

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP

Op vrijdag 23 april is er een voorlichtingsavond over
gezonde voeding van

I\[UTRIL[[E x vitamines en mineralen.
rs-Avonds om 20:00 uur.

U heeft hiervoor eer strookje ingevuld, of doe dit alsnog
inleveren t/m 18 april a.s.

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP

Algemene informatie zaalvoetbal

atnvoerders:

tel:
tel.
tel:

"1'

070 - 397.72.94
o70 - 325.04.7t
070 . 307 .04,77
o70 - 397.27.73

za:al
zaal
zaal
zaal 4: - C.Hotnan

l: H.Kooijengo
2: A.Kuypers
3: D.Pool

Schriivers LENSrevue lever uw kopii zoveel mogeliik op een diskette aan ! !! .. Faeina4 j



K van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider B jeugd:

Paul van den Steeq Chopinstraat 103. 2551 SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

Hoofdleider
Hoofdleider

A-jeugd: Ilaus vsn Rijthoven
C-jeugd; Diana van Rijthoven
telefoon (06) 22.98.18.82
telefoon (070) 361.52,08

Hoofdleider D-jeugrl: Ruud van EerP
telefoon (070) 367.98.58
b.e.g. (06) 262.04.312

Hoofrlleid er E/F-jeugd: Leo Straub
Monique Bouwmeester
telefoon (070) 367,01.21 -

i

.:

I
1

!
i

,;

;"

WEDSTNIJDPROGRAMMA
( (tijds) wijziÈgcm vooÍbehouden)

BI

B2

eltal
AI

dÀllrm

l7 apr
19 apr
24 apÍ
28 apr
17 apr
24 apr
28 apr
l7 apr
24 s.pÍ
28 apÍ
17 apÍ

28 apr
17 apr
24 apr
17 apÍ
19 apr
24 apÍ
17 apí
24 apÍ
17 apr
24 apr
l7 apÍ
24 apt
l7 apr
24 apr
17 apÍ
Zl apÍ
24 apÍ
17 apr
2l apÍ
24 LpÍ
l7 apÍ
24 apÍ
77 apÍ
?4 apr
17 apr
24 apÍ
17 apr
24 apÍ

nnnvríg lEgerstÀndeÍ

14.30 BMT AI
19.00 teg€nstsnder nog niet bekend
14.30 Lyra Al
19.00 Quick Steps Al
12.30 Vredenburch 81
12.30 HBS B1
l/8-finale Beker ??

12.00 P.AVA 81
14.30 DWO 83 (vr)
I9.OO JAC BI
13.00 Ter Leede 82
12.45 Quick Steps 82
14.30 Semper Altius Bl
14.30 Quick 84
10.30 . .. . Roodenburg Cl
t 1.00 HBS Cl
13.00 RAVA Cr
12.30 SV Erasmus Cl
11.00 Quick Steps C2
14.30 Quick Steps C2
I l-30 PEC Den Haag C2
??22? DWO C7 (w)
l/8-finale Beker ??

14.30 DUNO C3
12.00 RKAWM2
10.30 Blauw Zwart Dl (vr)
t8.45 RVC/Rijswijk D1
09.30 IIFC ADO Den Haag Dl
09,30 RloEo Dl
09.30 vuc Dl
09.30 Duindorp SV D2
09.30 Laakkwartier D4
09.00 RVCÀijswijk D4
12.00 .. Blauw Zwart D5 (vr)
10.00 

-. DWOEI
I2.OO JAC EI
09.30 Zoetermeer E4
13,30 Loosduinentoemooi
10.00 RKAvv E2 (w)
I1.I5 VCS E2
,l3.30 Loosduinentoemooi
10.00 RKAW Ea (w)
11.15 RAVA E2
11 .00 RI(AW E7 (vr)
09.45 Duindorp SV E3
13.00 HBS E8
13.00 Forum Sport E9
10.00 Dwo M3
14.30 QuicÍ FZ
11.00 Zoetermecr Fl

l,ll!

L"n.

uit/thuis veld,/terrein

uit Hengelolaan

thuis
uit
uit
thuis

thuis
thuis
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit
'thuis

uit
uit
thuis
uit
uit
uit

VI
v3
v2
v3
Nijkerklaan
Hoekpolder/Rwk
V3
Leidenvl
Houtwijk
Erasmusweg
v3
Nijkerklaan
Melis Stokelaan
SponparkWest/Z'meer

{ríwezig op [.ENS

13.15

vl
Nijkerklaar
Vredenburchwegvl

13.15
18.00 uit
10.45 auto
I1.30

11.00
13.30
18.15
12.00 *+*
11.15 bus
13.00 aulo
r3.45
0E.30 auto
10.00
I 1.30 auto
11.00 auto
10.15
13.15 auto
10.15 '
?'t??2 auto

vl
KastelenringÀ'dam
f)r.Mansveltkadey'W'naarvlvlvl
v2
v3
V3
Sp.park Pr.Irene/Rwk
v3

13.45
10.30 auto
09,00 auto 

'

17.45
08.30
08.30
08.30
08.45
08.45
07.45 auto
1 1.15
08.30 auto
11.30
09.00.
I2,30 auto
08.45 auto
10.45
12.30 auto
08,45 auto
10,45
09.45 auto
08.30 auto
1?.30
t2.30
08,30 auto
14.00
09.30 auto

.park West/Zmeer
2

v2
(zie kopy)
Kastelenríng/L'dam
v2
(zie kopy)
KastelenringÀ'dam
Y2
Kastelenring/I'dam
Sportlaan/Mezenplein
Y2,
vz
Sp.puk West/Z'meer
v2
Rokkeveer/Z'meer

I

t
I
l

I

,{

i
'l
rl

a

i

B3

B4

CI

c2

C3

c4

24 apr
17 apr
24 apr
l7 apr
24 apr
l'l apÍ
24 apÍ
l7 apÍ
24 apÍ
17 apr
24 apÍ

D2

D3

D4

E1

E2

C5

DI

thuis
uit
uit
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
thuis
uit
uit
thui§
uit
uit
thuis
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit

Sp

E3

E4

E5

E6

F1

i §Èhriivërs LEN§revue lever ulv kopÍi zoveel mogEliik op 6sn diskett§ aan lll Parino 5
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FZ

F3

10.00
.«)

13.3 0
09.30
10.00
13.30
13.00
12.00
08.45
I0.00
10.00
r2.00

uit
uit
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit

F4

F5

F6

17 apr ,

24 zpÍ
28 apr
17 apr
24 apr
28 apr
l7 apr
24 apr
17 apr
24 apÍ
17 apt
24 dpt

Cluintus Fl
Weílandia It
Loosduinenloernooi
DZS FI
quintus F3 (vr)
Loosduinentoernooi
Toofsn Fl
RKAW F7 (vr)
Scheveningei F5
Quintus F5 (vr)
Oranjeplein Fl
RKAVV F8 (vr)

LczuwerikKwintsheul
Hoge Bomen/Naa.ldwiik
(zie kopy)
vz
Leeuwerik/Kwintsheul
(zie kopy)
v2
Kastelenring/L'dam
Houtrustweg
Leeuwerik/I(wintsheul
Zuiderpark
Kastelenringll'dam

08.45 auto
09.45 suto
12,30 auto
09.00 .

0E.45 auto
12.30 auto
12.30
10.45 auto
07.45 auto
08.45 auto
08.45 auto
10.45 auto*** Bespreking LENS 83

AIbellen voor de wedstrijden:

AÍbellen trainins
Vragen / ProbleËen
Afgekeurd of niet ?

22

vragen, opmerkingen albellen voor wedstrijden r!! Ber dan ,s-avonds 
tussen rE.00 en

De volgende LÈNSrevue versch.ijnt op donderdag 29 april
Opstellingen als bekend met uitzondering van:
o LENS Bl zonder RJanse
o LENS 82 zonder W.de Bruin
o !_ENq q3 zonder A.Amarouali, R.de Klerck, G.Requena en S.Sbaao LENS 84 zonder RKion
o LENS Cl zonder S.v.d.ikrk
o LENS C3 zonder LJahangie en U.Karakor
o LENS Dl zonder J,de Gràa-ff
o ],El§ P3 zonder G.Chamman (afgevoerd als tid)
o LENS D4 zonder T,Cav

19.00 uur naar de hoofdleider.

BIJZON DERHEDEN:

id)J.Neun§i (afgevoerd
G.Chamman (afgevo li

o sLEN F zonder M Gungor
o FLENS 2 zonder sal
o F3LENS erzond erd sal d)

,',i,ïaïifi:iirït11'il*ï1":ï,:iö%!if#ïiffi;:ï#lïï#ïifliJ'fÈ,'tË"r.*.ffi;ufl:lÏtítïJ#lï,""gïË
8iïË[ïfitrïrtsii,P,i.,tffittiroeritieprosÍarnÍns afgekeurd. sraat er niers dan geldt:

-V-oo-r-0-8.15 
uur verzamelen dan gewoon na?r IENS komen. Betlen'heeft geen zin. Zeker niet naar de hoofdleider l!lNa 08.15 uur verzamelen betekeit de LENsan<euringsÍjn biui, floTolizïiir- ËËil;;Ë; 'iË". 

N" 09.00 uur verzamelendan zijn er 3 mogelijkheden t.w:

de LENSan<euringslijn tel: 070 - 36705?2
dg KNVB afkeuringslijn 0900 - 9008000
via de TV op irrfothuis blz 603

",2 ,,
a

H,ADTIWPROGRAMMA

slgras.

e oveflge

LENS 42, 83, B4, C3, C4 en C5 gaan trainen om 12.30 uur.
LENS D3 en D4 gaan tÍafen om I 1.00 uur.
LENS E3 tIN E6 en Fl ím F6 gaan reinen om 10.00 uur.

:

i

I

I
I
I

I

i'

Kom allenaal 20 minuten eerder naar LENS want er wordt echt niet opje
de rrainers en leiders. IuÍie moeten immes iets met a" spiiers gaun ao'"n.
lrainingsplek (bv. straad).

gewacht. Natuurlïk rckenrn wij ook op de aanwezigheid van
Soms rekenen we ook op de ouïers voïr het vervoe-r naar de

I

ir
I
Zoals

OERNOOIBIJZONDERIIEDEN
ieder jaar vermelden wij altijd de belangrijkste zaken vau ieder toemooi in de LENSrernie. Als eerste enkele sperregels die voor

deelnemers gelden:;htto

§ehr(iverr LEN§Íevu§ l§veï uw kopii ÍovËel ÍrofiEllih op esn {ískstle Bsn !l I PsEinn ó

I
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I
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I
I

' vervoer.is bij uittoemooier veelal noodzaketijk. Ouders probeer er zoveel mogelijk bij te zijD mer de auro.-, toemooien duren vaak een hele dag. ouders geef uw kirideren wat te eten enïe órinlier rö à]-*iig"ra om her te kopen. -
Vergeet ook niet een trainingspak iree te gevin.- soms, wordt.er gcvoetbald gp_endere dagen dan op-de.:rterdag. Kijk gocd in de LENSrewe wanncer cr gespeeld wordt.-. atbeuen als je niet kan voetballen alleen bij de hoofdleider de àvonó vóor het toernooi tussen 18.00 en l9-.00 uur.- AIle sPelers van de LENSteams moeten-bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Ileren leiders zorg hiervoor. Ilet is een blijk van
waardering naar de organiserende verenigmg. 

-

- SpSlers, leiders en ouders probeer niet te reageren op beslissingen van de scheidsrechters. Ook dit ziin mensen die net als
ledereen af.en toe- een foutje maken. Bedenk dat voetballen een spelletje is waarbij het op een sponiéve manier vcrliczen ook
een belangrijk onderdeel moet kunnen zijn.

lplS E2 spcelt op woensdagmiddag 2l april het Loosduinentoemooi in Madeseijn. De regenstanders zijn: BMT, Loosduinen en OSC.
Ernde toemooi 16.30 uuÍ. Grsag ouders met vervoer !l!
LENS-E3 speelt 

-op ^rvoensdagmiddag 
2l april het Loosduinentoernooi in Madesteijn. De tegenstanders zijn: BMT, Loosduinen en OSC.

Ernde toemooi 16.30 uur. Graag oudcrs met vervoer l!l

HryS FZ spee.lt op woensdagmiddag 28 april het Loosduinentoernooi in Madesteijn. De tegensranders zijn: BM'l', Loosduinen en OSC,
Elnde toemoot ló,1(, uur. Graag ouders met vervoer l!!

" LENS El speelt op wocnsdagmiddag 28 april het Loosduinentoemooi in Madesteijn. De tegenstanders zijn: bIvÍI, Loosduinen en OSC.
Ernde toemooi 16.30 uur. Graag ouders met vervoer l!!

KauploENEN op LENS ???

:

i

I

I

l,11

;

Afgelopen zateÍdag werd C4 kampioen l!! Dar lverd natuurliik eevierd. Harry en soelers van haÍe eefeliciteerd. Wellicht kunnen we noq
geer kampioenen begroeten bij de jeugd. L-ENS. Al moet-ddreíerende íeastrijden gewoon alicmaal winnen om zich kampioen Ë
mogen noemel. Op z?\eÍ!-29?.4 april komt de enige concurrent, Lyr.a, om 14.30 uir op-visite aan de Hengelolaao. Lyra staat riu nog 1
p.unt voor o!.LENS Al. Winnen is du.s echt nodig. Toeschouwers iijn van harte welkoril. Ook t ENS C3 gíat voor heí kampioensschïp.
De.eersre plek hangltf van de w.edstrijden tegen OSC. Bij de E- en F-jeugd staan ook redetijk wat reams íomenreel op de éerste plaati.
IYIJ ueren dlt niet officieel met bloemen, taart, limonade en een aandenken. De ouders en Ieiíers ziin natuurlijk rrij om;r eÉn bescheide;
feestje lan te maken.

PENALTYBOKAAL 1999
De onderstaande spelers plaatsten zich voor de voorronde van ons district (West 3) op wijdag

- B-klasse: Tarik Kamouni en Abdullah Sahin- C-klasse: Kemal Akay en Serder Durak- D-klasse: Taoufik Awadi. Willeke Briniin en Maurice de Jonq- E-klasse: EÍik v.d.SÉék e; Jordi Verschuyl

tO april Oij Quick Steps:

,,,

I

Voor alle spelers gqlqtl IJdereen schiet in het ofrciële LENStenue. Trek thuis vast je LENskleding aan en kom in trainingspak en of
sPortschoenen naaÍ LENS. Je voetbalschoenen trekje op Quick Steps pas aan. De D-'en E-klassers sïhieten om 18.00 uur en-v'erzameleii
om 17.00 uur op LENS. De B- en C-klassers schieien om 19.00 uLr èn verzamelen om 18.00 uur oo LENS. Kom oo tiid en natuurliili
venvachten wij voldrrende ouders met veruoer. De velden van Quick Steps liggen aan de Nijkerklaai en natuurlijk vérwàchten wij da'ai
ook heel vetl toeschouwers van LENS. Doeje best en concentrèerje goéd alíJe moet schiain. De deelnerners zijn ingedeeld in dÏversé
poutes. Per deelnemer worden 7 penalties genbmen. Na deze voonondé volgt vöor de beste drie of vier penaltvschieterí van iedere pould
direct nog e_en talve fina.le. Hierih wordt d-oor iedere deelnemer nog 3 stÍafíhoppen genomen. De vier'beste pena.ltysolÍeters pcr lilass-e
gaan. uiteindelijk over naar de finale van ons diírict op 22 mei b[ VoorschotËri. DÉr zijn waarschijnlijk d; ke€pers ]urek budek en
Edwin Zo*ebier van Feijenoord. Leuk om daar op te niogen schiettn.

NIEUIVS OVER HET SEIZOEN 1999/2OOO
Er worden aI weer heel veel wagen gesteld over het komende seizoen, De belangrijkste wagcn zijn:

- wie worden de trainers van de nieuwe teams ???- wie komt in welk team tespelen ???- gsan we nog wat oefener/trainen Ínet de nieuwe groepcn ??? !
Deze belangstelling i, Soed. Her betekent dat er veel spelerí leiderJtrainers en ouders bezig zi.ln met het volgende seizoen, Wij zijn dal

. natuurlijk ook en zullen cen tipje van de sluier oplichtrin.
wJËd;;àiÍt;; d;ï;iíi"s r- h;i dilóÀpi;ij". Binnen dc jeugdkommissie wordt een voorkeursplaatje semaakt. Daama eersC
pÍaten met de huidige selekietrainers. Wie blijft en wat is hun voorkeur. Wie vertrekt efl waaÍom. In dezé fase zitten we nu nog.!
Duidelijk is dat Reno Vorkirk na 5 jaar LENS de logische volgende stap zet in zijn trainerscanière. Hij gaat LENS, waar hij zeer veel,
heefl geleerd, verlaten om bij Westlandia de B- en E-jeugd te gasn trainen en begelciden. Voor LENS bcsr cen verlies maar nognraa.ls eeni

r Íe respecteÍen beslissing. Ook Peter Vonk stopt als trainer bij LENS. Te weinig tijd beschikbaar om goed een elÍïal te kunnen tr'ainen en'
begeleiden. Ook dit respecteren wij en met Peter zijn wij op zoek naar een aldere fi.u)ctie binnen dejeugdkommissie op het technischc-
vlak. De wil is bij beide partijen aanwezig dus daar komen wij wel uit. De oveÍige trainers hebben te kennen gegeven wel bij IENS door
te willen gaan hoewel sommige trÀiners natuurlijk wcl wat eisen (nie financieel) hadden. Deze eisen probeÍen wij nu in te wllen evenals.
de vacatures die zijn ontstaan bij de Bl en Cl.
Wat op dit moment wel duidelijk is dat Fred Grens ook volgend seizoen LENS Al gaat tÍainen en begeleiden. In welke klasse dit gaat
gebeuren is nog niet zeker. Wij hopen dat dit seizoen afgesloten wordt met een kampióengschap (Lyra is de enige concunent, staat erlets
beter voor, maar komt nog naar LENS) en dat LENS Al volgend seizoen weer in de hoofdklasse gaat speleí.

. Wm van Bolctel grat het volgend seizoen weer met LENS 42 proberen, Op papier spelers genoeg. Hét is zaak om de groep aan het,
: tÍainen en aan het voaba.llen te kijgen. Wim denkt dit voor elkaar te kijgen en wij zullen hem daarin steunen. Bij de B- en de C-jeugd 1

zijn wij er nog niet helemaal uit. Er zijn vacatures bij B I en Cl. We hebben kandidaten, er is een advertentie geplaatst op Infothuis en cr.
, ,zijn de nodige lijntjes gelegd binnen de Haagse voetbalwereld. Geef ons nog even de tijd om het tot8le plaatje bij Bt,B2,Cl en C2 in te:

'vullen. Jeroen Hoeftragel gaat door als trainer/coach van.LENS Dl en Ton 's-Gravendijk gaat samen met Dennis v.d.Steen >>>>>>> i

L
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. >>>>(gaat ook een rrainerscursus volgcn) LENS D2 doen. Theo Hoeftragel btijft aktief als trainer van de El en E2. Ook za.l hij de
' 

begelei-ding op zich nemen van LENS El. Hans van Rijthoven gaat door als keeperscoördinator/trainer. Tot zover het plaalje tot Íru toe,

. fVï guan íooï met orze aktiviteiten en hopen binnenkóÍt het tótale trainersptaade te kunnen presenteren. Geen paniek, heb vertrouwen,
het lukt ons zeker.
Als de selektietrainers bekenrl zijn kunnen wij pas op papier de voorlopige selekties gaan samenstellen..Dit.is ook_afhankelijk van wat de

trainers willen. De een nodigt ieóereen uit ofrie eerïtè t-rainingen in aigustus, de.aniier_gaat in mei (ccit niet eerder) wat met.de nieuwe
groepen tÍainen en sommigeï kijken, overlelgen en stellen opïeze manJer hun ruime selékties sameri. Geduld hebben is een schone zaak.

Às àe selekties nagenoe6frond zijn krunnen-íij ook aan de'slag met het samenstellen van de overige teams, Natuurlijk wordt hierover
overleg gepleegd in mei met de huidige traineri en leiders. Onze uitgangspunten hierbij zjjn:

- de nieuwe leeftijdsgrenzen van de KNVB. 
;- de spelers moetén íet plezier in hun nnieurve" team voetballen.

Eind mei begin juni moeten wij dan helemaal klaar zijn met het plaatje -voor het nieuwe seizoen. d.w.z. alle tÍainers en leiders,zullen
bekend moeÉn iijn, de selektiés geformeerd en de anïere teams'moàen* op papieÍ staan. Konom nog een lange rveg te gaan bll alle
dnrkke werkzaamheden die er nog liggen voor dit seizoen,
Nogmaals heb vcrtrouwen in wat wij doen en heb je dit niet of heb je
niet onnodig onrust lopen maken langs de lijn of in het klubgebou\x.
goed gesprek. Maak wel even van te voren een afspraak !! |

gewoo[ wat te vragen maak dan even een afspraak met ons en ga
Op maandagavond zijn wij bovendien altijd beschikbaar voor een

Tor*oorEN 30 APRrL T/Ju e MEr
Hieronder geven wij alvast een opsomming van de toemooien.die van 30 april t/m 9 mei gespeeld worden door onzejerrgd:

- Vrijdag 30 apri.l (KoninginÍedag): LENS C3,C4,C5,D2,E5,E6,F1,F2, F3,F4,F5 en F6
Zaterdag 1 rnei: LENS D4. De overige teams spelen kompetitie of vriendschappelijk.

- Zondag 2 mei: LENS Dl (extÍa LENstoernooi).
- Woensdag 5 mei: LENS D2p3 en D4
- Zaterdag I mei: LENS 82 t/m F6

Meer nieuws in de volgcnde LENSrevue l!!

li

{

,:REISJES EINDE SEIZOEN !ir
We verzoeken de ouders van Al,Cl,C2,Dl,El,E2 en F2 om komende zaterdag het (rest)bedrag van het reisje kontant op LENS te

99!4el ]Vij.ltgblqn al_heel v-eel vooruit {roeten betalen en nog Iang niel al het geld binnen. De reisjes kosten voor Al (260,-), Cl,Cz
. (150,-), D1 (19s,-), El en E2 (125,) en F2 (75,-) per peÍsoon.

KONTRIBUTIES 1

We verzoeken alle ouders om uiterlijk 2 mei de totale kontributie te hebben betaald mits dit niet via een automatische overschrijving
gebeurd. Betaten kan 's-zaterdags koirtant op LENS of op giro 336711 tnv Penningmeester LENS te Zoetermeer. Vanaf I7 april kijgen

' spelers m€f een achterstand een brief mee naar huis met éen dringend vcrzoek om ti betalen. Is op 2 rnei niet het hele bedrag binnen dan
sluiten wij uw zoon uit voor trainingen, wedstrijden en toemooien totdal het hele bedrag is bctaàld. Dit geldt ook voor dehensen met
wie wij in een eerder stadium een afipraak hebbén gema-lkt over een beralingsregeling. In-veel gevallen is d-eze helaas niet nagekomen. I

\ffestlandia A2 - LENS Al p I

Vandaag stond ons Westlandia te wachten! Na ongeveer drie kwaÍtier in de file Eestasn te hóben waren *e er eindelijk. Daar
aangekomen had de scheidsrechter afgebeld. Dus moest er een andere komen. Uiteindèlijk begonnen we 20 min. later. De le helft ging

7qe1 goed LENS had veel balbezit. En na zo'n minuut of vijfendertig scoorde Robin v/d Oven een prachtige 0 - l. De 2e helft keég
LENS het iets moeilijker. Maar na 20 minuten keeg Robin v/d Oven de bal die eigenlijk in eerste insÉntie zelf wilde schieten rnaar toch
de.bal naar hmael_speelde. En Ismael schoot hem moo.i in de touwen..(de_0 - 2 ) Daaàa scoorde Westlandia de I - 2,jawegundehen
ook I doelpuntjel MaaÍ het was echt een leuke wedstrijd ondanks de kou!, 

r
-lm<-jes "Jullie Trouwe supportster" DTB \ I

Vitesse Delft B1 - LENS B1 r.s i

Zaterdag l0 april, moest LENS B I naar Vitesse Delft Bt, waar gevoetbald en gewonnen moest worden om aansluiting in de kopgroep te
houden. De stand op de fijst van 3l maart j.l. geefl een 5e plaats aan, maaÍ twee g€rroÍnen wedíÍijden stonden waarschijnlijk nog niet
SenoteeÍd, dit zou betekenen dat LENS Bl op een tweede plaats genoteerd staat. De wedstrijd werd begonnen met wat onnoilige onrust
binnen LENS en leuke kansen, waardoor Vitesse Delft tocfi werd teruggedwongen helaas wérd de weditrijd wat eenzijdig doodgefloten
ivrn wat onscltuldige oveíredingen van LENSzijde. De schcids wilde waarschijnlijk op deze manier de wedstrijd in de hand hebben, maar
goed de scheids beslist. DusjonEeDs mondje dicht. Na zo'n tuintig minuten te hebben gespeeld kwafi de rust dan toch terug in het reaÍn
en werd er beter gespeeld met toch wel meer kansen. Na een verrassende goal van Vitease Delft (l-0) werd LENS toch even wakker
geschud en moest men er harder aan rekken om toch de winst mee te kunren nemen. Na e€n tijdje werd dan toch uiteindelík (met
mazzel) de gelijkma}er gescooÍd. Onzejongens gingeÍr nog een tandje hoger spelen om het Vitesse Delft zo moeilijk mogelijk te maken.
Uit een mooie wíje tÍap (net buiten de zestien) wist LENS op voorsprong te komen (l-2). LENS ging meer spelen op kracht en karakter,
waardoor Vitesse Delft de ene fout na de ardere maalte, hierdoor kon I-ENS vlak voor tijd (weeÍ uit een mooie vrije lÍap net buiten de
zestien) dan de uiteindelijke staíd op een l-3 overwinning zetten. JongeÍsjullie hebben klase gespeeld, zelfs de trainer was dik tevredeir
oveÍ juUie inzet en de sCheids zei zèlfs na aÍloop dat juliie kwaliteiten hebben. Zaterdag uit tégen Vredenburch 81, dus neem deaelfdè
inzet mee, maaÍ laat jullie mondje thuis. (p.s. Wèstlanilia - Toaegido 2-0) i

Willem
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LENS CI - Rijnsburgse Boys Cl :-r [ ,

l0 april 1999, Wie dcze wedstrijd wildc volgen moest naaÍ veld 3 kome4 want de C4 speelde op veld I hun kampioenswcastrijd teleÍr
RAVA _Cz en die hebben ze orík gewonneí LENS C4 is kampioen. Nàmens alle sp,iter. 

"an 
de Cl hartelïk 'gefelicitecrdli ! Oíà

opthacht van de traineÍ »as duitrelijk: winnen! Op het middenveld werd een oveitreding gemaakt op RicÍry !n dat leidde rot'hdt
eèrste doelpunt rzn de wedstrijd. Dezeïerd gemaakt door Mesut, die uit eeo wije trap de - nïeial te forxi- keepér venaste. (l-0) wcei
een aanval over linls, via mij naar Mesut die naar Carlo speelde en hii legt hem vérvolgtns klaar voor Hassan die binnenschiet. (2-0) Dan
nog een offensief vair de loigens uit Rijnsburg, maar dà bleef het'bij]ln ae tweede- helft is bet LENS dat de klok slaat en àat íd-rd-t
benut dooÍ een schitterende goai van Bart. Dan probeert de rechterslits van Rijrsburgse Boys nog icts te doen, maaÍ loopt een n]uè
polsblessure op na een con&ontatie met David. liij moest het naar ziékenhuis, óet eeÀ gcbroicen p-ols. Dan wordt het nog 3-1, na iep
beroerde trap van onze keeper Joey. We zijn blij met deze 3 puntcn, want zo doen we nóg mee adn de top. - 

[ ,t
t\

Yves Salters, LENS Cl I '

LENS C2 - WIK Clp"r"4r-s
3l Eoàn I

T,
WIK ging meteen zo fel vaÍ start, dBt \ve hel ergste vreesdcn en j4 na 8 minuten was het raak: 0-1. Druk op het doel va:i LENS blie[
maar dan eer uitval en het is l-l door Stefa.n KÍaaijeveld (Kraai). WIK blijft pompen waardoor vele hachclijke situaties voor ons doeli;4
snel word! het dan l-2 en l-3 voor WIK. De twdede leift tceít een eedpià UeÀin. Oan een dieptepass uàn Rararan op Stefan die"o!
snelheid en techniek 2-3 arntekent. De supersnelle nr. I I van WIK soöort Liínen-de minuut 2-4. koit daama wordt deze'nr. I I gevlo'èril
in de -zestien, pingel,. 2-5 (echter, Merlin werd in de eerste helft dan wel erg stiefinoederlijk bedeeld), Nu een hoogstandje: praktiich
staand bij de cornervlag neemt Stefan een vrije trap die er op een wonderschone manier ineèns ingaat, 3-5. i I
Guus Sr. t I

ODB - toernooi ii
5 april I .

Ont 8.45 veÍzamelen en om ll.l,5 voetballeq dat duun larg hoor. Mooie klassieke muziek in de kantine vaa de gasthererq let wel,
klassieke smartlappen. De eerste wedstrijd was tegen ODB. Al gaurv raakt een speler van ODB zo lelijk geblesseerddat de ambulaice
het veld moet opkomen. Triest. Veel mér valt over de eerste helft niet te vermelilen, dan dat Stefan và oDB l-0 scoort. In de twee'de
helft veel kansei voor LENS en weer scoort Stefan, maar dan die van ons 1-1. Nu te§en Duindorp- LENS sterker maar het doelpunt valt
aan de andeÍe kant, 1-0 achterstand. Vervolgens wordt de wedstrijd allengs onaangenamer eÍl tenslotte gaat het erg mis. Dus maaÍ síel
over naar leuker nieuws. I i
Guus sr. I 

È

d

LENS C2 - Junior Lions FC (wiendschappetijk) 8-r
E ap.il

Guus Sr

t
I
t

De wedstÍijd stord onder leiding van scheidsrechrer Steven Àring in welke hoedanigheid ik althurs hem voor het eeÍst zag. Wat deed'ii
het goed zeg. Met e€n ruslige autoÍiteit die je achter zijn (zeer) jeugdige leeftijd niet zou zoeken, Na een lam begin van de wedstrijd
op€nt Guus de score, l-0. Enkele minuten lateÍ Íaapt de keeper van Junior L een terugspeelbal op. Indirecte wije schop van Ibrahim
(=Abraharn), gekaatst dooÍ Stefan en afgerond door Guus 2-0. Stefan gaat op de solotoer, 3-0 en even later Ramazan ook, 4-0. In de
tweede helft gaat LENS lustig door met scoren. Fraaie voorzet Eddie op Merlin die beheerst scoort, 5-0. Schot Màlin, keeper keen de
bal en in de rebound is Eddie goed voor 6-0. Nadat Khalid 7-0 heeft afgedruh, doen de hulpeloze maar zeer sympathjeke Engelsen wat
terug, 7-1. Ibrahim beeindi6 het doelpuntenfestival: 8-1. I

JT
I

i
l0 aeril , Í
Op deze wedstrijd werden zes scheidsrechters (cursisten) gezet. WeeÍ e€ns u,at anders. Halvenvege de eeríe helft een fouté
terugspeelbal van onze verdediging HBS profiteeri, 0-1. Al gauw heeft Nordin gelukkig antwoord. Van &en buiten de zestien peeÍt hij'
m eriq I - l. StePan maakt ecn rush over reihts, passt afgemeten op Ramazan die de 2-l verzorgt, De tweede helft is nauwelijk begonnen
of een miwerstand in onze verdediging brengt I:IBS op 2-2. Weei schot op ons doel maar Bulut rcdt schitteÍend. Onwe€rstaanbaar gaat:
Stefan aan de haal, 3-2. Even larer frima pass Tony langs de lijn, Stefan pih 'n op cn zet voor op Ewaldo, 4-2. Zonde dat we deze standi
in korte tijd uit handen gaven door 2 doelpunten van IIBS, waarvan een uit een vrije trap. r

Guus Sr
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O.S.C. Cl - LENS C3 roaprirr»s :

Jp.la,ag.was het een lekkere dag om te voetballen. \rye begonnen de eeríe helft zeer zwak en de tegeípaÍtij kon er gelijk van profiteren
l-0. Na dit doelpunt w-erden wf wgkkgr geschud en bego-nnen we goed te voetballen. We kegen-vail Icínsen, aiËniËt benr.it werden
totdat Alex een mooi afsandsschot in de kJuising schoot l-1. We blden goed doorvechten en KËalid scoorde na'een solo de 2-l binnen.
We gingen naast onze schoenen lopen en l«egenheteen de 2-2 om onze órcn. Vlak voor rust kegen zij ncg een wije trap die er prachtig
rn werd gescholen. (R-amoD v,/as kansloos)

. We.begonnen de 2e helft sterk, wehadden de tegenpartij in onze zak We waren alsmaar in de asrval, zo konden AIi en Khalid nog een
goal scorcn. De eindstand was 4-3 in ons voordeil. '
Alex was toch de uitblinker van deze wedstrijd, die in de 2e helft ook nog een mooi schot op de lat schoot.

': xhaia

;ADO Den Haag Dl - LEIIIS Dl z-s

,[ fnril, v-andaa8 moesten we een bclangrijke wedstrijd tegen ADO spelen. Uit de laatste zeven wedsirijden hadden ue maar drie punten
Dena o. uus we moesten weeÍ eens rylffren. Het eersle kwaflier begonnen $,e sterlg dat uitdrukte in twee goals van Domingos, In de
23e minuut scoordo ADO uit een comer. (indraaier) Dat was tevins de ruststa.nó. De tweede helft kwimen we nict go'ed uit de
dtartblokken, maar toch kegen we mooie kànsen. vdr in de làtsti pu* minuià-óoiai 

-ADi, 
d;r:i.'Nír, toch kwanrËn we in de

tilessuretijd langszij, weer was Domingos de doelpuntenmaker. En de-stand rverd 2-3.t,_
Qomingos en Jose

LENS D2.t
Eer reuze verslag van de D2. Om te beginnen op 20 maan legen RAS Di thuis hadden we met 2-l gewonnen van deze ploeg, maar
helaas deze keer verloren we met 4-1. Dan op 27 maan tegen Laakkwartier D2; helaas de stand is uit dis geheugen gesprorigenlOp 29
maart Delfia Dl (uit) thuis verloren we van Ïen en óok íeoerom was Delfia éen maatje te sroot uoo. öuiígàfS-r.öË 30 

-#rrt
lge8en we een Eggglse regenstander op bezoek, namelijk Chapel Town FC, een leuk p",rde v"oetbal vm beióe kantËn, hehó voor ons'werd deze wedstrijd verloren met 5-1. Op 3 april hadden we een ODB toemooi, op ditlteik bezette toernooi veroveróe we knap de 2e'Pff§3et.0 doglpunren tegen. De compititie gaat gewoon door. We speelden aéhtéreervolgens thuis tege n ZoeteÍÍneeÍ Dz (7 apiil a-21,

:{CS D2 uit (10 april 24). JeÍoen beda:nh vór het ovemcmen van dèze wedstrijd. 
:

.Rob & Steven
1l

.LENS D3 - HMSH r-r
ï È de eerste helft k:wamen we gelijk op. Een paar mooie kansen, maar die werden misbruikt. HMSH schoot over hun zijlijn en het was een'cbrner. LeÍoy nam de comer en wou_op Arvint schieten om hem erin te koppen. Maar de keeper van HMSH stompté Íaïn in zijn eigen
"goal; l-0. Zo liep de ceríe helft af (Nórdin gaat eruit en Nic§ neemt zljn piaats in)
llf de tweede hetft nadden we wcer veel mooie kansen. Vooral één van Jeffrey ging maar net naast. MaaÍ helaas ook een tegenvatler; I -1.
:;I.iiemand ging douchen, want rle douihes iicn tnliZtíi

ll

ÉENS El - Delfia El z-r
Aan.de uitslag te zign-de.nkt p, een goede wedstrijd, niet echt, Delfia was vandaag gewoon een klasse minder,
bij vlagen leuk voetbal zien. De familie Dokovic, wordt door de gehele E-selehid(-natuurlijk ook door de v-v
d; Beboorte van hun dochtcr.

Door: Brainwav@, nl

I

-l
de boys van LENS lieten
LENS) gefeliciteerd met

lirÈup.il rssg, LENS El - Quintus EI s - r,i
I!íet de welenschap dat Quinrus de uitwedstrijd tegen DWO had gewonnen begon LENS El roch vol goede moed aan deze wedstrijd, er
tlerd redelijk goed gevoctbald soms liepeí de combinaties perfect, Quintus kon het niet verhinderen dat ons LENS El team uilÉon
Itpen naar een vcrdiende overwinning. Gefeliciteerd manaen !l!

\uud van Herp

Cromvliet F2 - LENS F3 z-o
get was weeÍ fee,st bij de F3, dit keer 2 jarigen, Zekai en Kevin (nogmaels gefeliciteerd).
Ook nu werden alle.spelcrs weer v€rwend met heerlijke lekkemijèn, Telfs de-leidster deeide mee il de feestvreugde. Dé wedstrijd was er
vleer één om in te lijsleÍq eÍ weÍd prima gevoetbald met mooie Àctics van allemaal. Jullie hadden er vandaag driidelijk zin irq jo-ngens nu
nioeten we deze vorm vasthouden hoor !l!
{à leuk deze wedstrijd was, zo vervelend was het incident na afloop van onze match in de kleedkamer, maar dat lag niet aan iullie hoor,
het was rvel een dompeÍ op onze feestvreugde, laten wij dat allemaai maar weer snel vergeten, HopetijÈzijn Gayandin Enzo dt volgendó
keer wcer van de partij.

Groetjes: Brigitta van Herp.

I
I

!

I

t
I
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RAVA F2 - LENS F3 s-+
Met de Íust stond het al 4 - O voor RAVÀ de LENS aanhang kon het maar niet geloven, wat zou er gebeuren in de 2e helft, LENS kwam

sterk terua oD ecn geqeven moment storrd de teller van het scorebord op 4 - 4. Dit is wel een hele knappe_prestatie hoor Jon8en§ nelsas

*ist naVï ri"t uoïitijd d. 5-4 t" scoren, jammer genoeg werd deze p'artij verloren door I-ENS, maar jullie hebben wel laten aen dat Je

van een gote achterstaid kan terugkomen door gervoon [e blijven voetballen

Ruud lan Hem

TOERF{OOI-VERSLAGEN 02, 03 EN 05 APRrL 1999
Vrijdrg 02 april 1999, een heerlijke rvarme zomerse dag, veel spelers (LENq F3, F4, F2- en.F3)-aanwezig, alleen de opkomst van de

oud"ers ïiel beÏoorlijk tegen, snel íoor sommige teams vérroer gàegctd, gelukki.g zijn er altijd.wel ouders bercid orn sndeÍe speleÍs en

óuders mee te nemËn 1oïdórs nu*"n. íÈNSïeaankt), zodoenïe ienio-kken all-e tËams op tijd naar dc Albardastraat om aldaar cen

jeugdvoetbaltoemooi te spelen bij ODB.
'Aai'hct weer lag hct vanàaag ,i"íí"Ué, niet, maar dit toemooi was eigenlijk bedoetd vooj El,Ez, Fl en.Fz teams, en dat t9nd,e13!

lvel merken ooliLENS E3 riíst helaas geen wedstrijd te winnen en kon ielfs geen te€en lreffer op het scorebord laten aantekenen, LENS

Ë4 kon ook al gien ,uisr *aken tegin tlï t"gànri*óàrr, LENS F2 kon helaaiook niët echt schitieren en LENS F3.had het ook bijzonder
*oeitiiL. UaurïoctL liei *as een lók toernói, en winnin is niet altijd het belangrijkste, Ale spelers kegen een leuk aandenken mee naar

huis (éen team foto) en alle teams kregen ook'nog eens een leuke bèker. KortoÍïr, toch een geslaagd toemooi.
Zateidas 03 april i999, wat een 

"ónËusr 
ma eiíer.rL echt een oer-hollands weertje, regerfregeien nog ecns regen, LENS D2.vertrok

inet 12 sfielers'naar ODÉ en wist daar een moo-ie 2e piaals weg te slepcÍ! leideÍ_Steven vond hèt een goed_en Seslaagd toemooi. .

LmS Oj vertrok incompleet naar DUNO, Maurice was hehaíziek e; Achraf bleef gewoon weg zonder af te bellen, op zo'n m399r je
ieam in de steek re laten'vindt ik zeer onbèschoft en daar heb ik dus geen goed woord voor over. GelukJcig wildm Rodney en Mehmet

beiden uit LENS E1 wel met de Dl meespelen en zo werd het team aange\uld tot 12 spelers.'
De le wedstfl'jd (o.l.v. Jeroen Hoefiragel) tegen Laakkwartier werd helaas i-1. LENS was wel sterkeq maar door een fout van onze

-doclman kon Lakwa toch op gelijke hoogle komen.
Na deze wedstriid moest Jeioón weÈ- hii-moest vandaas zelfvoetballen (SlrH - H. v.Holland l-l) Wim Veraar en Ruud van Herp namcn

de leiding over.'De Ze partij teeen-ÓUÍ{O, LENS waI veel beter en kieeg de meeste kanse4 éen bal tegen de paal en drie op dc lat,
'LENS hald gewoon pecÍr, ae bai-witde niet in het net, de uitslag bleef.dan ók 0-0. De 3e wedstrijd regen ARC w.eÍd met l-0 Sewonnen
door LENS] de laatite pinij tegur WS werd helaas verloren -met 2-1, was het I e doelpunt van LIV§echt geen buitenspel, jaw^el, maar
önze grensréchter vergdt te vlafoeq en hoewel de scheids twijfelde werd het doelpunt töch geteld. LENS Dl werd toch k_eurig 2e opdit
loemöoi, mannen een* rnooie frestitie, Irlehmet en Rodney speelden beiden bijzonder góed, jongens namens Dl bedank voor het
linvallen.
lMrandas 05 april 1999. LENS El moest vandaas naar Leiden een behoorliik zwaar toernooi, het weer, niet echt lekkeÍ, een beetje

lregenachfig, deiegenstanders waren moeilijk te be"spelen maar LB'IS E,l moést wel laten zien dat zij de betere ploeg s'aren, -De Ie
iwàstrijd iégen O5O werd mè! een 2-0 u,inst afgeiloten, de 2e partij tegen Quick Boys bleef steken op l-1, dC 3e rvedstrijd tegen

lspoÍtl[st46-kwam ook niet verder dan l-1, de 4è panij van vardaag teg,en ToDegido werd door LËNS mel 3-0 gewonnerl de 5e en

iévens laatste wedstrijd tegen ÀS.'80 werd iript met'l-O verloren. LENS ipeelde bij vlagen goed voetbal maaÍ oveÍ het geheel genomen

fspeelde LENS El niet echt goed. Jongens de volgende keer gaan we echt voor de le plaats. -
t
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ONS COMPLEX EEN SCHOON COIIIPLEX?
DAT KÀN ME"T UW MEDEWERKING.

Opgeruim<l staat netjes dat weten we allemaal. Veel
., vrijwilligers besteden vele uurdes aan het opruimen

van de rommel na een voetbalweekend.
Zij stellen het zeer op pÍijs als u hen daarbij een handje wilt helpen.

Moeilijk is het niet. Gewoon uw paPier, plastic, kotÏiebekerdes e.d

in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren' Flesjes en theemokken

even terugbrengen b[ de bar. Een kleine moeite ..... een groot plezier.

De vrijwilligers danken u bij voorbaat voor uw medewerking' r

LENS

Schriivers LENSrewe lever uw kopii zoveel mogeliik op een diskette aan M Pagina 1 I
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ADVERTEREI'II

Bij rENS?
Wat zijrÍ de mogelijkheden?

Nccm gerust contact op met dc commissie SpOnSOfZaken:

R. v.d. Hoek
(0182) s2 13 53

[I. Kooyenga'
(070) 397 72 94
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LENS

Hans Verkerk
keukens / badkamers

Den [Iaag, tel.: (070) 360 60 68

LENS-leden op vertoon van lidmaatschap extra korting



DE LE'U§NEV UE
Tweewekelijks blatl van de voetbalvereniging LENS

12c laargatg, nummer 19

29 aPril 1999
opgericht

l8 december 1920

PAUL VA.N OOSTEN
OP

NON.ACTIEF

begeleiding zijn wij o
uiteindeliik geen optie
LENSers in huis die

te aJn-
vanaf d

p zogk

proberen via de nacomPetitie

rl Íà

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

Tcrrctn & Cluhpehrruw
GEEN PO§TÀDBES

Sportcomplcx "Esc!ÍÍtp I"
Hcngelolarn 600
Tel. 070 - 366.13.14

Po-itbrEk 13.67,I I
Rsbobank I29.924-229

S{menstGlling hcaÍuur

VàcsruJc
Vacsture

r:I
§trI(Qi&dql$trÍÀ (!cn,r.8 / a'r)
t.

\Y.J.M.HcÍneD l.l. 070 - 346.10 88

&

EdorrtrzdlsrdEc"
J.c.llatrl tel. OTO - 36?.96 87
I

{rKO: Jeugdsfdcling

plf.lfr.a.ston tel. 070 - 440.06.03

4l'chb vrn loo

ÉHoppcnbÍouweB tel, 070 -125.01A9

AKKO: Àccítínodarhcílrnrmater.

I:
Sb'onrarzakcn
E:
[.v.d.Hoek lel. 0182 - 52.13 53

ll@* tct. 070 - 3n '72.94

qg6!dlnstor a€chniqchc 
"akctr

VacahtlÈ

V6canre

BKO: EvcnerncntcrcolnElrrle

R3ruiistcns lcl. 070 - 366.13,14

Tr!lnerr:

?i*aug :

Rcdoktl€

W.J.vd.Geest scrDs 06 - 597.00.082
M.v.Ooít
tlvd.Sroan

tel. 0?9 - 316.49.94

ColofoÍr

tetm! posàdrca

le|. 0?0 - 366.13.44
tcl 010 - 452,73.27
tel. 070 - 440.06,03
kt.0t0.521.39,80

7.0Ír&E
VBcrttne
ZÀlerdag
ÀdE Kct

RveÍEeer
F-GÍEns
P.ildStcrn
Fihscel

P.F.Grens
's-Gravcrsioqel 35
3062 SB Rof,cÍdaol
Tel:010 - 452.73.27

SLUITINGSTIJI} WUZIGINGEN KOPIJ:

Zateidag 8 mei 17:00 uur'
.'ALLEEN WUZIGINGEN !!!!", ;;

rmr

Van de Redaktie

LENS l IN DE COMPETITIE
LENS 1 speelt de komende weken tegen:

- 02 mei14.00 uur LENS I
- 05 mei19.00 uur RAVA I
- 09 mei14.00 uur LENS I

. LENS I
- Crorwliet I

oo zondae 2 mei socelr LENS een wiendschappelijke wedstÍijd. Dit komt omdat de IOWB- alle teads

ííËiii?tlil'ài"ïi *"trt,ila.n wil laten be nnén aan de laatste twee competitiewedstrijden. Vo.or

LENS eei óoede zaak omdàt wii dan nog wat l«rnnen oefenen. Daama de laatste twee belangÍJKe

tÀo"itii*-à.itiiOó waarbii stéun van óns legioen echt nodig is. op 5 mei om t9'00 t]y naar

nafin" Zii soeleí tesenwooidig in Hourwijk (oude BTC-tenein). Op 9 mei thttls op LENs tcgen

CÍomvliet.-Zi LENS-de nacomp'etitie nog halen ?27 Wij rckenen op de spelers, de begelcrdlrg en ooK

op de supporters. Succes !!!

VELD 3 EN TRAININGSSTROOK IN R,EPARATIE
Oo maandag 10 mei gaan veld 3 en de trainingsstrook in repuatie. Dit wil zeggen dat de gemeente aan

hdt werk eàt om e.ia- weer op te knappen voor het nieuwe seizoen. Trainen doen we met ingaÍg von

tó mei du-s allemaal op veld 2.'Veld 3 
'e-n 

de trainingsstrook zijn verboden terÍein !!!

AVONDWEDSTRIJDEN

Het seizoen gaat zo langzamerhard de laatste actieve maand in pí vragen alle-

Ieaen fUli ae ïeucd de oídcrs) om eventuele openstaande kontributie en boetes die

niii uià óen àutömatische ovèrschrijving betaàld worden nu direct over te maken

oo siÍo 33671I t.n.v. penninsmees-ter LENS te Zoetermeer. Kontant betalen op

ÉliS mag ook ! Vooi z meiïet betaald betekent niet meer lrainen en spelen !!!

I **** 1,p-NÉl Op Í.1BT IHTIBRNET **i*.t-ËNg Op I{Eï INI.ERNET ***r Psulnn I
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Ook komt het voor dat leden hun'soort lidmaatschap" willen wijzigen bv:
-- 

-.- 
,i"IipeienA *ordt spelend - sen. zat. wordt sen. zon. - veld wordt z88l (v'v )

Il bovengcnoemde gévallen geldt ook uiterlijk 31 mei SCHRIFTELIJK een bericht sturen naar Paul v.d.Steen, Chopinstraat 103,

2551 SV Den HaaE. ,

JEUGDLEDEN die willen bedanken als lid kunnen hiel alles over lezen in de JÈ'ubonunmx,

t
T

i
t
,

I

Als iedereen een beede meervcrp kan de volgende LENSrewe al op dinsdag I I mei in de bus valteii. bit is nodig o, dejeugdkommi

à;"ËilËË;;irËipiiir, 
"n 

r.iiiörió-cï tij,t ," Ér*in lnró*.r.n Ëmtrent.de vele wedstrijden.en toemooien die vanaf 13

Ë;#;ld;rfi ;;^i;;. il;;; à; lópy ,oor-adroigende LENSrerue daarom uiterlijk donderdag 6 mei in !!!

Het beíuur

.t
i
I

ss19

melil

t
I

ZIEKENBOEG 1

Fred Schuurman heeft wcer even kort het ziekenhuis l,ey'enburg bezocht. lÏj had wederom veel pijn in de ondemrg en werd gelijk

opgenomen in het ziekenhuis om meer tot rust te komen. Fred heeft al sinds 12 december 98 deze klachten. Iruniddels heetl tuJ let
zíè-kenhuis weer verlaten en moet voorlopig 6 weken plat blijlen liggen. En dat is zeker geen prede. Voor de exacte oorza-ak is (weer)

een onderzoek gestart. Het lijlr op 'tíberculose. ' Eind- mei Í!jgt_. Fred hopelijk de defiiitieve .uitslag, Het blijLl dal zo;n

tussenwervelschiiFontstekins zeei zeldiaam is, Het ziekenhuis kon niddirecr ontdékkén wat de oorzaak is. Fred kijgl nu 18 pillen per

daÀ om het re vÉrhelpen, Às de diagnose correct is zal hij in pdncipe in een halfjaar volled'rg opknappen en dat. is toch redelijk goqd

nie-uws. Tor die tijd Fred heel veel sterkte met je gezondheid het is zo blijk teflslotte het alleÍbelangÍijkste wat er is.

LENS 4 KAMPIOEN!!!! t
LENS 4 is (nog officieus) ongeslagen kampioen geworden van de res.6e klasse. Slechts rwee rvedstrijden werden-g-elijkgespeeld; te
overige wer<ien gewonnen. Op zondag l8/4 trad LENS aan tegen DUNO 2 om de nog benodigde punten te vergaren. Na een eneÍverend
duel àat met 4-2-werd geworÀen is L-ENS (theoretisch) onbereikbaar geworden voor de concuÍïenlie. DUNO gafindeze rnedstrijd niets

cadeau dus de LENSeTí moesten in deze wèdstrijd echi "aan de bak". En zij willen niets liever, In sommige.wedstrijden moet het surplus

aan technische kwaliteiten het verschil maken, ín andere wedstrijden is hét de overvloed aan werklust die de tegenstander wanhopig
,aaÈ. LSNS 4 kan uit meerdere vaatjes tappcn (hoewel de speóifieke kwaliteiten van sommige spelers toch vooral nuttig zijn bij htt
ledigen.van het vat $a afloop vaÍI de wed§trijd). ;
tÉNS + paart een overvloed aan routine bij de iruei van jeugdig elan- V8n twintigers tot vijftigers. Het blijk de succesformule te zijn
waarmee tegeníander op tegenstander wekelijks murw gebeulÍ wordt. i
Een sterk Dunt van dit elftal is de vaardigheid om niet in paniek te raken als de tegenstander de leiding neemt. Sterker nog het,js

onderdeel ian de strategie, Sociaal ingesteld als ze zijn lateà ze de tegeflstander altijd even de illusie dat ze een kans maken Dus een

woege achtgrstand is ón gegeven w-aar men zondei meer van uitgàt. Helaas is-de tegenstander meestal niet slim genoeg om de

*+rÀ [,ENg OF HBT INTCRNET *+í+ LBNS öP I"lEf INTERNE?Ji{*,,* , . Pncinn ? s

BEEtrNDIGING LID
. ,r .ï-

TSCTIAP VAN LENS

I

2

J

. opzeggen kan uitsluitend §CEBIEIELIJK geschieden bij Èaul v'd-steen,Chopinstraat l03, 2551 SV Den Haag.

opzeggen dient te geschieden YOOR 31 mei 1999.

leden die naar een andere vereniging gaaq moeten bij hun nieuwe

mei 1999 inleveren bij Paul van den Stecn

hebt voldaan (dit geldt ook voor en/of

voetbal of
Indien er leden

nÉTIÍ

z{n
een

die aan het
andere vereniging

einde van het seizoen hun'lidmaatschap van
gaan, dan dienen zij de onder$taande

onz€ veÍe gulg
regels in acht te

willen beeindigen, omdat ze stopPen mct

nemen:

vereniging een overscluijvingsformulier halen en dat voor 31

4.
paar dageÍr later retouÍ omdat eerst ecn

Op maandag
§![f meer.

3I mei 1999 (de sluitingidatum voor overschrijvingen) k8n dit nog tussen 19,00 en 2l.oo uur op LEN§. Daarna beslist

Indien u niet bovenstaande regels opzegt,
ook voor het

b[jft u in ons leden-bestand en dat van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat

bent selzoen 1999120W.

ondenekenins zal allcen eeschieden als u aan a[ urv financiële verplichtingen

àntvansen spï.tspullen w:eer heeft ingelevcrd. Het formulier ontvangt u een

kaart ríoet rivordén bijgevocgd vanuii de computer.



LENS-val te ontlopen. Her idee dat "de kampioenskandidaat verslagen kan worden" brengt bij de meeste tegelltanders een euforie

;Ë*i.g àl. rraËtË *.rt t op de strategie. dit is nu net die onbe-zonnenheid waar de slimfre spelers val LENS 4 op.wachten.
. Meedisenloos wo"rdt toeseslàeen als de ïcsenstander denkt door 'druk te zetten" de zaak te kunnen beslissen. De bal rondtikken en op

Írii juÈïi ,oro.ni oe eenídeslíg uitdelen, à'at is wat LENS 4 onverslaarbaar maakt

;;;-;r;;;il;"r rÀoïnt i., , *", **r, Natuurliik kwamen we op een 0-l achterstand, LENS paniekeerde echter'geen 
l

moment. Meí veàrgd voetbal rverden de kansen geschaper De afrxerking was nog nia echt top (of was eÍ toch sprake van wat '

wedstrijdspanning?)

tj'iteindelijk kon laatste man Wouter FÍantzen het niet me€r asnzien en meldde zicÏ in de spits. Een doorloopbSl en ecn droge knalin.de
vene hoefr betekende l- 1. "Op de automatische piloot" werd de rust gchaald. Na de rust had.aanvoerder Henk HoppenbÍouwers nog wat

troevcn achter de hand, Jan duitelaar en Erik Airmerlaan werden in[ezet in de hoop de zaak snel te kunnen afmaken, i

Maar ook nu kwam de sociale instelline van dit LENS-elftal weer even bovendrijven. DUNO werd een l-2 voorsprong gegund. Sommige

. toeschouwers begonnen 'm toch wel eàn beetje te knijpcn (er moest i[uners gewonnen_worde_n). De echtc LENS 4-kenners waren echter

voi oveàuiging dït het wel goed ,óu iàÀeol Én zi.i Ëiege;r gelijk . Achteróvotgens Hans Kóoyenga, Eric Wamrenhoven cn ^tuthuÍ de

Groot (§afwàs ie mooi') te[enden voor de verdienïe eiiduitsl;g (4-Z). Zehadden de score nog welverder op kunnen voereÍ! maaÍ men

wilde d'e tegenstander oók Íiet veÍdcr desillusioneren. Zo werd-oi uitgekiende wi_jze deze wedsfijd.gewonnen en het kampioenschap m

de wacht gósleep.Een ruiÍ.n€ selectie ('alle posities dubbel bezet)-was nodig om dit kampioenschap in de wacht te slepen, l
De helden in willekeurige volgorde: Leo van Riin, Rob Driessen, Earry Diet4 Wil Heijuen, Wouter Frantzen, Eric-tYrnnenhoveà,
Michael Mol, Tony Vlerlin-g, Wim KouwenËoven, Arahur de Grooi, Fred Schuuriran, Erig A4qe--rtaan' JaB Buitelàar, genk

Hoppenbrouwen, Lex Reeïinf, Hnns Kooijenga, Jaop Colpa, Gerard Kemperman, Michel Molleman, Gerard Colpa' Jan
Lamers, Claudio Bolman, Oscnr v,d.Laar.

Jaap Colpa

I

LENS oo internet ' I

Onder het motto 'ie moet toch met je tiid meegaan" zit ook LENS nu "op het net". De sile is nog in ontwikkeling dus nog niet ale
geplande informatÉ is nu al beschikdaar.'Maar ïan een aantal rubrieken is'al redelijk wat informatié voorhanden. tlvindt al zaken als

íiduws, algemene informatie over de vereniging, contactadÍessen, wedstri.ldprograóma'g verslagcrq exteme links en er wordt ook eén

fikse díikjn het LENS-verleden genomen.D-e Ëómende maanden-wordt hij veróer ueruolrnaakt,-Leden met een intemet-sansluiting die
alvast een kijkje willen nemen kuíren dat doen door in le loetset'. wggg4&lgLrabL. Bij de verdere ontwikkeling van de site is
het van belang dat ik feedback kijg over vorm en inhoud. Dus uw opmerkingen en suggesties zijn van haÍte welkom. I

Jaap Colpa I

Kantinè mede\ilerkers M/V
Weet u dat het een luxe is dat de kantine wn LENS elke dag
geopend is. Bij veel voetbalclubs is de kantine vaak gesloten als er
getÍaind wordt. Bij L-ENS wordt de service van een kopje koffie en
een warm onderkomen geboden. Daar zijn uiteraard medewerkers
voor nodig, zowel dames als heren, die de gasten ontvangen. \lilt u
meewerken aan de service die LENS leveÍt, of kent u bljvoorbeeld
iemand met meer vrije tijd of rhet heel veel pensioenwije tljd. Dan is
nu de kals onr een zinvolle wijetijdsbesteding te stanen. Spreek Inge
van de Berg aan en uw functie achter de bar woÍdt geregeld.
Uiteraard wordt u eerst ingeweÍ*Í. Interesse ???

DOEN DAN !!!

.Speciaal Chinees Restaurant
Voorheen Restaurant t' LOTUS "

PROSFEK

Ë',Ë'&
Leyweg 533c

2545 GG Den HaaS
Telefoon 070 - 36U777

Dagelijk geopend van 12.00 uur tot 22.00 uur Dinsdags Sesloten
Wij bczorgen ook bij u thuis tussen 16.00 - 20.00 uur
tl kunt uw telefonische bestelling doen vanaf 12.00 uur

t
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REVI Data Design

Vcrkoop

.,
Ontwikkelcn van Softt'are Applicaties i
van: Softwarq Hardware & ComputeÍsy§erqen

1

Winkelstede 92
2543 BS 's.Gravenhaee
Tel. O'tO - 309.'13.21-
Fax 070 - 309.73.22
Sema 06 - 59700082
GSM 06 - 212.439.47 .

E_mail postbus@Tevidatadesign. demon.nl
Hómepage www, ra'idatadesign.dcmon.ol

CD-R's I

ZIP-drive's
r

CD-\ riters

etc. :
I

,r@fr
0l mfficttllg m0|l|sBha I

I
Í
i
i

I

t

)
All. mÍulten : 15.ó {.htc korÍíB . VrlÉurdlgG moitr3Ë.
Alh rooíc..h.rtr : 209É acLt! lor[r! . Grí. ton tCc.
Allc hlní.ntorw.rhg ! t§'ö ÉchtÉ LorIlrS . AIk ,ooí.o .o n !t.r tc l.ïertlt.

. GrrtblpE-t.n,lt

Bezoak onze showrcom aan dc
fhomsonlaan 85
2565 HZ Den Haag
T6L 07G3€20290 / Fax. 07G3620{35

I

ar ;o"ciK'

YO9R '
KOZI.JNEN

t,i,t{ TJENS oP I{ET INTERNET ***'i LENS OP HET JNTERNET ***rrr Pagina 3
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VanderVelde
't Veentje v E R H u t z t N G E N

'.St Íro$DlíL'*'

NATIONATE EN INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

KANTOOR. EN BEDRIJFSVERHUIZINGEN

LUCHTGEVEERD COMPUïERVERVOER

MEUBELOPSLAG IN CONTAINERS

: VEHPAKKINGENV00ROVERZEE

Anno 1926

VÍaag

,tl

Ec

fl
HaagDen

zsqA

t

,o"kt 
, AMwAYprodu&rda

o.i j kve4an I'tcrnho ltar..s

Joop Sommer; Tinaar Los traat 21-l

teI. 367 l5 23

den I taag

LENS1-Cromvlietl"
i

I

ri
j

i

1
I

Bal geschonken door

De Grand Wittriam
I
I
I

t

Senioren T,ONDAG I

i

i
lr

i

3

c

Wedstrijdprogramma Senioren Zondag
zondrg 2 mei 1999

10.00 uur VCS 4 - LENS 3
14.00 uur Cromvliet 5 - LENS 4
12-00 uur RKSWI 12 - LENS 5

woensdag 5 mei 1999

19.00 uur RAVÀ I - LENS I

zondag 9 mei 1999

14.00 uur LENS I - Cromvliet I
14.00 uur LENS 3 - ZoetermeeÍ 4
11.00 uur HMSH 5 - LENS 4

. LENS 5 wij

zondag 16 mei 1999

10.30 uur LENS 5 - Quintus 9

donderdog 20 mei 1999

19.30 uur LENS 3 - Erasmus 4
19.30 uur LENS 4 - Celeritas 4

zondag?S mei 1999
sixes tóemooi' inschrijfformulieren achter de bar.

Ligging tereinen:

RAVA :

VCS :

RKSVIVf :

HMSH :

veld

tlz

rel: 070 - 397.51.78
tel: 070 - 366.23.90
tel: 070 - 388.83.52
teL 0174 - 24.57.23
tel: 070 - 36'7,5?.'10

wdnr. scheidr..

C.J.Kortekaas

I
2

3 8124
31825

36944

P.A.v.Veen
A.T.Baggennan

C.Boom
NN
NN

NN

NN
NN

2
I

31864
5407 5

A.Koíekaasplantsoen
Dedemwaartweg
Brinckerinckstraat
Duyvenvoordestraat, Monster
Vredetusllaan

É*{{ I,EN§ OP }IET ]NTESNET $*i+ L§N§ OP HËÏ }NTERNET +If +È , Pnsinu 4
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Algemene informatie
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvan! 20: 15 irur.

ContactpeÍs. W.J.M. Heijnen tet.: (O7O)È à46.10.88
wedstrijddag: B.Vierling sema 06 - 65.00.08.16

r mob. 06 - 55.13.51.60
AÍbellen

LENS 3 : G.Golali tel.: 06 - 26.0?..28.57
LENS 4 : H.Hoppenbrouwers tel.: (070)- 325,07.89

. 
LENS 5 : J.Muns tel.: (070)- 397.54.59

AÍkeuringsinformatie (niet bij vriendschappelijke wedstÍijden) :

INFO / teletekst pag. 603 of de afl<euringslijn KNVB district
West 3 : tel. 0900.900.8000

ilg!§P3[

II
i
t
i
r
I

!
iI
l

,!

- DtRÉCf tull
- coËtPutÉAcdvfRuu

- FULFILT*ÉTI?

. FOia|(OP|E SÉEVICÉ

kopieën,,-r6 aanl'
oo} ií..í lnkol. kt!|Jr mg6lijh!
{'m rrnirl t00 t!Jl3. crcl. blwl

Fotokoplo in klsur, dlgltrle kw.lltoltll

AL 26 JAAR EEN BEGRIP IN DEN HAAG

KoÍketuinenlrreg 6 2544 CW Den Haag

Tel.: 070 359 07 07 FDx 070 329 51 68

UITSLAGEN: nndae

Velo 14 - LENS 5

LENS 1 - SVHi
LENS 3 . DVC2
LENS 5 - Oliveo t2

t0-2
0-'t
nb
0-5

,h,ë,

UITSLAGEN: z,tn.,ros

LENS 3

LENS 4
Naaldwijk I
Erasmus 4
LENS 4

- HMSH 4
- Cromvliet 5

- LENS I
. LENS 3

- DUNO 2

4-0
5-1
5-1
0-3
4-2

(ITTSLAGEN: aileilIag

VCSl -LENS1

Wedstrijdprogramma

zslerdag I mei 1999

14:30 uuÍ LENS I - Quick Steps I

maandog 3 mei 1999

19:00 uur LENS I - Alpina (vriendschappelijk)

zondag 23 mei 1999

§ixes toemooi op LENS

veld wdnr.

14863

scheidsr.

J.v.d.Wel1

Senioren ZAAL

Trainer

b.c'c.

J.Eam

BIJ AFIGURING: VEBZAMELEN 13.00 IIUR OP LENS.

tel.

tel.

tel.

WRZAMELTIJDEN WEDSTRIJDEN Thuis

uit
: I uur voor Bonvang

: l[/2 uur voor aanvang

: (019) 316 49 94

: 06 - 511 96 8El

: (070) 367 96 E7

Algemene informatie zaalvoetlral

aanvotrdtrs:

zaal l: H.Kooijenga
zaal 2: A.Kuypers
zaal 3: D.Pool
àal 4: C.Hofrnan

070 - 397.72.94
070 - 325.04.71
070 - 307.M.77
070 - 397.27.73

tel
tcl
tel
tel

,-h,{,

I4lEDSTRITDPROGRAMMA

zonda9Ts mei 1999

sixes toemooi op LENS vooÍ alle zaalvoetbalteams

1
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ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider B jeugd:

Paul van den SteeÍL ChopinstÍaat I03, 2551 SV Den Heag tel (070) 440 06 03

van het jeugdfront

D-ieued: Ruud vau flerP
relórooln (oZO) 367.98. 58
b,g.g. (06) 262.04j12

Hoofdleider
Hoofdleider

elftrl
AI

datum
30 apr
08 mei
0l mei
05 mei
08 Ínei
0l mei
08 mei
01 mei
0E mei
0l mei
08 mei
0l mei
08 mei
0l mei
08 mei
30 apr
0l mei
08 mei
30 apr
01 mei
05 mei
08 md
30 apr
0l mei
08 mei
0l mei
02 mei
08 mei
30 apr
0l mei
03' mei
05 mei
08 mei
l0 mei
0l mei
05 mei
08 mei
0l mei
05 mei
08 mei
0l mei
08 mei
0l mei
08 mei
0l mei
08 mei
0l mei
0E mei
30 apr
0l mei
0E mei

,30 apr

A-jeugd: Eans van Rijthoven
C-jeugd; Diana vatr Riithoven
telefoon (06) 22.98.18.82
telefoon (O7O) 361.52.08

Hoofdleider

Hoofdleider E/F-jeugd: Leo Srraub
Monique Bouwmeester
telefoon (070) 36?.01.2 I

uit/thuis veld/terrein
uit (zie koPY)

nonwezig op I .ENS

08.00

uit
uit

Hoge Bomeol,laaldwijk
Vredenburchweg

10.15 auto
17.30 auto

WED^§TR IJDPROGRAMMA
((tijds) wijzigine€n vmrbehouden)

B2

B3

B4

C1

c?

C3

B1

c4

C5

DI

D2

D3

D4

SStrIAtrg tegcnstender
08.30 Vertrek Engelard
Voorlopig wij !!
12.00 Westlandia 81
19.00 Vredenburch Bl
Voorlopig wij l!
12_00 RAVA 81
12.30 SvHtoernooi
Vrij !l
12.45 LENStoemooi
Vrij l!
12.00 LENStoernooi
t2 00 Roodenburg Cl
Voorlopi8 vrij !!
IO,OO RAVA Cl
Voorlopig wij l!
12.00 LENStoernooi
10.00 osc cl
09.00 Velotoemooi
12.45 LENstoernooi
13.00 Duindorp Sv C2
ll?-frnale Beker ??
09.00 Velotoemooi
12,00 LENstoemooi
12,00 RKDEO C3 (w)
09.00 Velotoemooi
11.00 RvCiRijswijk Dl
1i.00 LENSsixestoernooi
10.00 SpaÍtaan'20toemooi
10.00 RAStoernooi
IO.OO RKDEO DI
19,00 , Zoetermeer D2
11.00 LENStoernooi
09.00 SVErasmustoemooi
19.00 Laakkwanier D2
08.45 Quick Steps D4
11.30 LENStoernooi
09.30 SVlItoemooi
13.00 Graverzandetoemooi
11.30 LENStoernooi
10.00 Jail{amrmantoemooi
10.00 BMT El (vr)
13.00 DWotoemooi
10.00 BMT E2 (vr)
09.00 Dwotoemooi
I 1.15 Honselersdijk E2
13.00 DWotoernooi
09.30 RKAW E5 (vr)
13.00 DWOtoernooi
12.30 Juventastoemooi
09.30 RKAW E7 (vr)
09.00 DWOtoernooi
12.30 Juventastoemooi

uit
' uit

Houtwijk
(zie kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)vl
V3

10.30 auto
I1.00 auto

12.00thuis

thuis
thuis

thuis

rhuis
thuis
uit
thuis
thuis

uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
thuis
uit
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit

11.'r 5
11.00

09.00

I
t
t
I
I
rl

I

i
,'

l
;

ri

1

t,

(zie kopy)
v1
(zie kopy)
(zie kopy)
v3

(zie kopy)
(zie kopy)
Nootdorp
(zie kopy)
Sp.park Pr lrene/Rwk
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
Nootdorpvl
(zie kopy)
(zie kopy)
vl
Nijkerklaan
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
Hengelolaan
(zie kopy)
Hengelolaan
(zie kopy)
Y2
(zie kopy)
v2
(zie kopy)
(zie kopy)
Y2
(zie kopy)
(zie kopy)

I l. t5
08.00
08-00 auto
12.00
t2 15

08.00
I l.l5
10.30
08.00
09.3 0
10, l5
09.00
08.45
08.30
18.15
09.15
08.00
18, l5
07.45
10.45
08.30
U .30
10.45
08.45
09. 15
I1.30
09.15
07.4s
I0.45
1 1.30
09.oo
I1.30
I 1.15
09.00
07.45
11.15

auto

auto
auto
auto

auto
auto
auto

auto

auto

auto
auto

auto

auto

auto

auto

auto
auto

auto
auto
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FI

F2

F3

r'4

F5

F6

0l mei
08 mei
0l mei
08 mei
09 mei
01 mei
08 mei
09 mei
0l mei
08 mei
09 mei
0l mei
08 mei
09 mei
0l mei
08 mei
09 mei
0l mei
08 mei
09 mei

13.00
09.00
I t.00
10.30
10.30
I l.l5
09.00
10.30
10.00
10.00
10.30
10.00
10.00
10.30
09.00
09.30
10.30
l3.00
09.30
10.30

thuis
uit
uit
uit

t99912000
thuis
uit

t999t2000
uit
uit

t99912000
uit
uit

199912000
uit
uit

199912W0
thuis
uit

t99912000

v2
(zie kopy)

12.30
07.45 auto
09.45 auto
09.15 auto
10.00
t0.45
08.00 auto
10.00
08.45 Àuto
09.00 auto
10.00
08.45 auto
09-00 auto
10.00
07.45 auto
08.30 auto
10.00
12.30
08.30 auto
10.00

RKAVV E8 (w)
DWOIoémooi
Westlandia Fl (vr)
Gravenzandetoemooi
Zie kopy F-klassers seizoen
IIBS FI
Verburchtoemooi
Zie kopy F-klassers seizoen
Westlandia F4 (vr)
Celeritastoemooi
Zie kopy F-klassers seizoen
\ estlandia F6 (w)
Toofantoemooi
Zie kopy F-klassers seizoen
Nootdorp Fl
Quick Stepstoemooi
Zie kopy F-klassers seizoen
wIK F3
SVHtoernooi
Zie kopy F-klassers seizoen

Y2
(zie kopy)
Hoge Bomen/tlaaldwijk
(zie kopy)

v2
(zie kopy)

Hoge Bomen/tlaaldwijk
(zie kopy)

Hoge BomenÀ,Iaa.ldwijk
(zie kopy)

Nootdorp
(zie kopy)

P.S.l: EET M§Y'7r-TOERNOOI OP t MEMOR Cl EN C2 GAAT NIET DOOR !!!
P.S.2: HIT GDA-TOERNOOI OP 30 APRIL VOOR r'1 T/ll1I F6 GAAT NmT DOOR !!!
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AIbeIIen voor de wedstrijden:

AÍbellen training
Vragen / Problemen
Àfgekeurd of niet ?

bel in eerste instantie do hoofdleider op
bel (ALLEEN OP ZATERDAG) na 08.1 5 uur de LENS-afl<eudngstjn (070) 367 05 22

m snel mogelijk en uiterlijk de avond voor de wedstrijd tussen 18'00 en
19.00 uur,- bij de desbete-ffende hoofdleider. ln uiterste nood op de dag van de
wedstrijd via ie LENS telefoon (070) 366'i3 14 (zaterdags vsnaf 08.00 uur
cn dooideweeks + 30 mitruten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 minuten voor aanvang van de Eaining aileen op LENS, tet. (070) 366 13 14

BIJZONDERHEDEN:
- Vragen, opmerkingen, afbellen voor wedstrijdcn !!! Bel dan's-avonds tussen 18.00 en 19.00 uur naar de hooftlleider.
- De volgende LENSrewe veÍschijnt op dinsdag I I mei.
- Geen trainingen op 30 april,4 mei en 5 mei (zie ook kopy) !!!
- Opstellingen als bekend met uitzondering van:

o LENS Al zonder M.Essiad
o LENS Bl zonder D,Elsing (t/m 7/5) en R,Postma (t/m 4/5)
o LENS 82 zonder W.de Bruin
o LENS 83 zonder R-de Klerck
o LENS Cl zonder R.v.d.Knrk
o LENS C5 zonder S.el Ayadi (alleen 30/4)
o LEN§ Dl zonder R-Dayan (t/m l5l5) en R.Oosterveer (alleen 2ll5)

. o LENS D2 zonder S.v.d.Kruk (t/m 7/5)
o LENS Bl zonder T.Cav (afgevoerd als lid)

. o LENS E5 zonder Y.AÍabulan (alleen 30/4)
o LENS F6 zonder I.Idris

.)

KOMPETITIEVOETBAL AF'GEKEURD OF' NIET ???
ook niet op zaterdagochtend woeg
3 (teletekstpagina 603) of Infothuis
IIL Slast er een kruisje ONDER

- Voor 08.15 uur veÍzamelen dan gewoon naar LENS komen. Bellen heeft geen zin. Zeker niet naar de hooftlleider !!l
- Na 08.15 uur vet-zameleo betekent de LENsaÍkeuringslijn bellen (361Q522) en nergens anders'heer. Na 09.00 uur verzamelen dan

zjjn er 3 mogelijkheden t.w:

- de LENSa{keuringslijn tel: 070 - 3670522
- de KNVB aÍkeuringslijn 0900 - 9008000
- via de TV op infothuis blz 603

. !!T BIJ AFKEIJRINGEN OP DE ?ATERDAG WORDT ER I\[ET MEER GETRAIND ljl-

TOERNOOIBIJZONDERHEDEN
Zoals iederjaar vermelden wij altijd de betangrijkste zaken val ieder toemooi in de LENSrevue. Als eeÍste enkele sPelregels die voor adè

deelnemers gelden: i
- vervoer is bij uittoemooien veelal noodzakelijk. Ouders probeer er zoveel mogelijk bij te zijn met de auto.
- toemooien d'uren vaak een hele dag. Ouders 

-geef 
uw kirideren wat te eten en te drinken mee ofwat geld om het te kopen. Vergeet

ook niet een trainingspak mee te geven. Í
- soms wordt er gevo-etbatd op andëre dagen dan op de zaterdag. Kijk goed in de LENSrewe wasne€r er-Sespeeld woÍdt.
- aíbellen als ie ni-et kan voctbàllen slleentii de hoófdleider de avofld voor het toemooi tussen 18.00 en 19.00 uur.
- Alle spelerivan de LENSteams moeten bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Heren leiders zorg hiervoor. Hct is een blijk van waar-
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dering naar de orgaaiserende vereniging.
Spelers, leider^s en-ouders probeer niï ïe reageren op beslissingen van de scheidsrechters. ook dit ziin mensen die net als iedereen
1'-91_to:,4, TYtJ" make.n. tsedenk dat voetballen een spelletje is waarbij het op een sportieve maniór yediezen ook een belangrijk
onoerdeel moet kunnen aJn.

LENS B?:
Loosduinen.

Tgelt 9q zaterdag 8 mei het zwaluwenjeugdtoernooi bij SVH aan de Erasmusweg. Tegenstanders zijn: SVH, ODB en
Einde 17.15 uur-

LENS E3: speelt op zateÍdag 8 mei het zwaluwentoernooi blj LENS. De tegensranders zijn; DWO, DSO en SEV. Einde 16.30 uur.
LENS 84: speelt oP zaterdsg 8 mei het zwaluwcntoernooi bij LENS. De tegenstanders zijn: DWO, DSO en SEV. Einde 16.30 uur.

lT§,1^91..-I.l f:mooi bij .MSV7I op 8 mei gaat helaas niet door i.v.m, competitievoelbat op hun velden. We proberen a.lsnog in te
schflJven vooÍ hct zwaluwentoernooi l!!
IJNS C2: Het toemooi blj MS\ryI op 8 mei gaat helaas niet door i.v.m. competitievoetbal op hun velden. lVe proberen alsnog in te
schrijven voor het zwaluwentoernoor,

L-EN^S C3: speelt op Koninginnedag, wÍ9ae^lo april, het LENS-toemooi. De regensrandeÍs zijn: SV Erasmus, DSO en HBS. Einde
16,30 uur. Ook sDcelt LENS c3 op-zateidaà 8 mei hót zwalurventoemooi bij ViËàante f.róo-riÉ.!i" Wuteririgen. ne tegeniianàiiizijn: Quick Steps, Schipluiden en Veto. ÈinàË iz só ,ril"-- '-"-'

LENS Cd:^speelt op Konin^ginnedag, vnj{ag !o april, het I.FNS- toemooi. De reg,enstande$ zijn: SV Erasmuq DSO en gBs. Einde
lo'JU uuÍ. uok sDeelt LF.NS (:4.op zaterdag 8 mei het zwaluwentoemooi bij Velo aan de Nooràweg te Wateringen. De tegenstanders
zijn: Quick, TOGb en Velo. Einde'l2.3ó uui
LENS C5:^speelt op Koningqledag, wijlag 

-30 
april, het LENs-roemooi. De tegenstandeÍs zijn: SV Erasmus, DSO en HBS. Einde

ló.f0 uur' ook sDeelt LENS C5 op zaterdag 8_mei het zwaluwentoemooi bij veló aan de Nooríweg te wateriígen. De tegenitaadersÍjn: MW'27, Vào en Zoetermeerl finae iz.fo uur

*!IS DI:P,eeJt op zondag 2 mei mct 2 7-tallen het LENSsixes-toernooi._ De tegeníanders zijn: Kader FC (Engeland), HFC ADO Den
Ilag en HVv E-r wordt gespeeld in 2 poules op kleine veldjes. Na de poule-weditrijden nog fíralcs. Einde t'6.0ö uur. óok speelt LENS
9,1 ory3t95a3q 8 mei.Lgt zwalulentoernooi bij SpaÍtaan'2ó aan de Oidegaarde in Í.otterdim. De regenflanders zijn: Sparrà, Sponring
Eller (D)' Quick en AFC'34. In de.andere poule spelen: Adler o-sterfeld (D)pwS, Alphense Boys, NiEuwenhoo. 

"í 
spànaa,i'ió. Na aE

poulewedstrijden nog Íinalewedstrijden oó de pkiarsen I t/m 10. Einde 16.óO uuí '
LENS D2: sDeelt on Koninsinnedag, vrrjdag_ 30 _april, het RÀstoernooi aan de AlbardaSraat. De tegenstanders zijn: DSO, Cromvlief,
HBS en RAS. Eindà t5.00 ïur. oiÉ spËeh-LENd o2 op,,oe,iiàuri',""1 Ë'ffiö;döi;.", irii§ii.;;;i. óË t.e*ii*àéi!'iiiïi
DHC, qso, RKAW en vcs. Einde 1o.45 u^ur,, _B,ovendien speert,ribNs Dz ;p à1;;ï;àï;;i É1';;;r;;;"t".-rn;iui| §Vï;;rffi;
aan de Erasmusweg. De legenstarders zijn: BSC,6{I, Erasmus'en Oliveo. finde'IZ.OO uurl I

- LENS D3: speelt op wo-endagj!-mei, bewijdingsda& tet LENstoemooi. De tegenstanders zijn: DHC, DSO, RKAW en VCS. ËindL' 
,t6 

45,lur. ol-\^sP*lt !..NS^P.]_ of. z*te_rqag 8 mei het zwalur*i:ntoernooi bij SVH aan ite Erasóuswe!. De tegenstanders zijn:
. Loosduiner! Rvc/Rijswijk en SVH. Einde 13_15 uur. I

, IEJYS un: speelt.op-zaterda8 I mei het 's-Gravenzandetoemooi aan de Kon.Julianaweg in 's-Gravenzande. De tegenstanders zijí:
5-(iravtnzande YV, Hoekse Boyg Honselersdijt<, MSV'71 en Westlandia. Einde 16.45 uui Ook speelr LENS D4 op íoensdag 5 m'ei,
bevnJdingsdaS, het LENStoemooi. De tegenstanders zijn: DHC, DSO, RKAW en VCS. Einde 16.q5 uur. Bovendieï speelt LÉNS Dtí
op zaterdaE E 

-msi, 
hlt zwaluwentoemooi bij_Jai Hóuman aàn de'Muurbloernweg. Oe tegenilanAiÀ air, óUXb,'iai'É;À;;

LaakkwaÍier, Quick Steps en Toofan. Einde i5.45 uur. 
,i

LENS El: soeeh oo zaterdas 8 mei het zwaluwentoemooi bij DWO op Spoípark West te ZoeteÍmeeÍ. De tegenslandeÍs zijn: OWd;
Lisse en Maarssen. Einde 16.50 u*.

I
LENS E2: soeelt oo zatcrdas I mei het zwaluwentoemooi bij DWO op Sportpark West te Zoetermeer. De tegeÍlstfideÍs zijn: DWe
Quick Boys én RCi. Einde 17.30 uur.

LENS FJ: speelt op zaterdag 8 mei het zwaluwento
Slikkerveer en Zoetèrmeer. Einde 16.30 uur.

emooi bij DWO op Sportpark West te Zoetermeer. De regenstanders zijn: DWO;

LENS E4: speelt op zaterdag 8 mei het zwaluwentoernooi bij DIVO op Sportpark West te Zoetermeer. Eintle 16.30 uur

L!1! El: p.ee1t og [9n;,ne.g9dag vrijdag 30 apri_I, het Juv_entas-toemooi aan ce Huis te Landelaan te Rijswijk. De tegcnstanders zijn :

ons nog ruet bekend Einde 15.30 uur..Ook^speelt LEN_S E5 op zateÍdag 8 mei het zwaluwento€rnooi bí DWO op S-portpark \\'esi te
Zoetermeer. De tegenstandeÍs zijn: DWO, Olympia en euick. Éinde 12.3-0 uur. r

l![! -E!l :Sï!i "l §pnirsjy:^dug, vrijdag 30 april, h_e-t Juventas-roemooi aan de Huis to Landetaan re Rijswijk. De regenstanders zijnr
ons nog rxettekend. Einde 15.30 uur..Ook speelt LENS E6_op zateÍdag 8 mei het zwaluwenroernooi bii bWb op Spörtpark West ic
Zoetermeer. De tegenstanders zijn: DWO, Olympia en RCL. Ei'nde 12.30-uur.

LENS F1.3 §pe.elt oP-zaterdag E mei het zr aluweÍtoernooi bij s-Gravenzande SV aan de Kon,Julianaweg in ,s-Gravenzande. DJ
tegenstandeÍs zijn: DUNO, 's-Gravenzande SV en ODB. Einde 12.00 uur. 

1

IENS F2-:-speelt op zateÍdag 8 mei het zwaluwentoemooi bij Vcóurch aan de Arkelweg te Poeldijk. De tegensrandcrs z!jn: Hoek va.ri
Holland, RKSMVÍ en Verburèh. Einde 12 00 uur.

LE§S.[3: speelt op zaterdag 8 mei het zwaluwentoemooi bij Celeritas aan de Noordweg De tegenstandeÍs zijn: IIBS, pEC Den 1laag'
en Te Werve. Einde l'1.30 uur.

LENS F4: speelt
SV, Kranenburg 9p zaterdag_8 mei het zwaluwentoemooi bij Toofan op Sponpark Ockenburgh. De tegenstanders zijn: 's-Graverzaade

Toofan en WIK, Einde 13,15 uur.

LENS F5: speelt op zaterdag 8 mei h
Velo en Quick Steps. Einde 11.30 uur.

et zwaluwentoemooi bij Quick Steps aafl de N!.ikerklaan. De tegenstandeG zijn: DUNO, DWO,i

-LFIS-{6| 
speelt op zaterdsg 8 mei het zwaluwentoernooi bij SVH aan de Erasmusweg, De tegenstanders zijn: HBS, Loosduinen en

SVH, Einde I I 45 uur
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' 
TOERNOOIENiAVONDWEDSTRIJDEN AF'GEKEURD OF NIET ???

' 
De *auq of de toemooien doorgaan of niet kan slechts gesteld worden via de a[euringstelefoon van LENS (070-3679S??): MqZ9l
töemooien veel geld en voorberàiding kosten woÍdt er niet snel oveBegaan tot aÍkguring, Bel.dus alleen b! zeer twulelacrug. weer even

"r t.i t"t toernËoi toch afcekeurd ían wordt er niet ectraind en mogen alle spelers thuisblijven. Voor BvondwedstnJd,en rs de eruge

t ii,i""rilji"iàïiiii;r,.iàilE t<oni;r 
"f 

oà *àrtdia àoËreaat of niet b-ellen naaiLENS (070-3661314). Bel pas.na 16.15 uur uur want

eerierïeten wij echt niets en je stooft als je eerdér op de dag belt de hard werkendc LENSmedewerkers onnodlg. zl kunnen oao ecnr
, nog geen antwoord geven.

ZWALUWENJEUGDTOERNOOIEN
De poede lezers hebben pezien dat oo zaterdac I mei alle ieuÈd-toemooien gespeeld worden in het kader van de zwaluwenaclie. Deze

í"ÏiË"iiËii'ï" iàËitià"'öË'l",iia.'uï-i"Jfi,riiii"ia fui aË verenieineen-p& deelnemend team betalen gaat naa! deze- stichting.

Bovendien wordíer bij ied',:r tóeriooi gecollecteéró middels een oranjè cóllectebus. Ook op LENS §taat d€ze inniddels.op-.de baÍ' Als

iedere deelnemer en bézoeker aan a"rËió"-ooi.n nu eens Fl. 1,50 in deze bus zou doen dan is de zwaluwenactie ook dit jaar weer

geslaagd en kunnen we op deze manier heel veel gehandicapre jeugd blij maken.

F.KLASSERS SEIZOEN 1999/2OOO

plek vooÍ 6 nieuwe F-klassers. Neem dus gerust een vriendje mee !!! Later in mei herhalen wij dit nog een keers

. via de volgende LENSrewe. I

,t

1

Op zondag 9 mei gaan we met de F-klassers van volgend seizoen wat voaballen op LENS -van 10.30 t/m 13.00 uut. De bedoeling is hef

,dn on. ,jí., d" t"àms al een beetje te gaan formerei. ledereen moet dus echt aanwezig zijn. We verwachter onderstaande speleÍs oÍ+

r: 10.00 uur op LENS:

RAar:ob. S.Abdatta. M.Ahíor. ZAkdosan, B.Àkio, B.Altry, BÀrslan, T,Bergsma, M.v.d.Burg' M.Chaaibi, F.Chaliou, R'Chow,
.'ÉCt taióu. rcDova;. A.Dörui, E.oevËlniez, trLDiiessen, i.Elhaddouchi, o.Ergul, H,Failq S'Fazalalikhan' -I(Gtzgin' - - - -. À.è;Ë;;'M:;,iÍe'li, ita*, nipek, S.Ipdh T.Jankie, IVt,Kaynah D-Kelckii, D,luarvete,_ K.IÍÀwete, .§.Yoerland', B.Mus,

F.MusàpÉa,_ C.Nels'on-Quartey, C.Nóoitnieer, E.Nooilrneer, K,Oran' M.Ozcsn, M.Oztas, M.Reddam' R.Rcddam' A.v.ruel'
S.Sayecd cn M.Vrijenhoek

I Er is op dit moment nog
'. Meer nieuws volgt z.s.m

I E.KLASSERS SEIZOEN 1999/2OOO

, Ook met deze groep gaan we Alvast wat oefenen. We kozen hiervoor de volgende middagen;

woensdagmiddag, 19 mei van 16.00 ím 17.15 uur
woensdagmiddag 26 mei van 16.00 t/m 17.15 uur

I

NaÍnen en rheer nieuws in de voigende
I komen voor El en E2 en hoe de anderci Neem dus gerust een vriendje mee.

LENSrevue maàÍ teserveeÍ deze data alvast waÍt ook darr gàan we kijken wie in de selectie

teams er ongeveer uit komen te zien. Er is op dit moment nóg plek voor 5 nieuwe E-klassers:

i o-ru,assERs sEIzoEN 1999/2ooo
Dezc spelers hebben inmiddels al een brief ontvangen, Zij gaan op donderdag 27 mei van 17.00 t/m 19,30 uur oefenen. Reserveer ook

deze dàtum want ook op deze avond gaan we de selecties bepalen en de overige teaÍns in gÍote tijnen indelen. Bij de D-jeugd is op dii

t,

j
moment plek voor nieuwe spelers . Met 56 spelers hebben we nu al genoeg om de vier elftallen te vullen.

AANNEMEN NIEUWE SPELER§ 1

We merken iedere week nog steeds dat er doordeweeks aanmeldings- en/of overscl*ij:ng.fgyu.ligplr.worden.uitgedceld aan 'nieuwei'

leden. Wii hebben dcze foàrulieren inmiddels weggehaald. De reden is dat we wij in veel leeflijdsklasse al helemaal vol zitten vooÍ

""1íË".i'i'.iióÉi. 

'k;;; 
;Lli-zu;; rp.ËJ ziih aiimetden zcg ze du om op zatérdag naar LEl,ls te komen en laat ze vragen naar

iemand van de jeugdkommissie.

LENS A1 NAAR ENGELAND !

Oo Koninqinnedae. vriidac 30 april. vertrekt LENS Al naar Engeland. Om 08.30 uuÍ veíÍek]íen wij en de reis gaat eerst naar Ca]ry,
ftl'"t a" toït ovàrïn dón öp naai Lónden. Daar worden de spulleir uitgeladen in de kamers van een Formule-l-hotel.(00441815070789)
Oaarna wat eten en de eeÀe wedstriid voetballen. 's-Avonós natuurEk naar Londen. Daar gaan we ook op zteÍdagmorgen naar toe
(inkopen doen). Om 15.00 uur zijn ríe aanwezig bij de competitiewèdstrijd tussen Arsenal en Derby County. 's-Avondl dÈco.!! op
zondàg noe eeit wedstriid spelen en weer l,onden een beetje bckijken, Op ruandagrnorgen wecr naat hurs. Umstrcel$ zU.Ju uur.z.Jn wJ

;;;; ;;iËn§. M;fi"írini iunct oat t et. wat te dÍinken dn te síoepen, Engelse pónde-q geldig paspoort of identiteitsbewijs, voldoerdc
schone'kleding en voetbalspullen (we spélen 2 wedÍrijden !!), douchespullen en lekkere luchtjes (e weet het maaÍ nooit in de dlsco) en

een goed humeur.

iTOERF{OOIEN VAN 13 t/m ?4 M.Et i
De volgende LENSrevue verschijnt al op woensdag l2 mei. Dit omdar e_rrveeÍ vele toemooien gespeeld gaar worden van 13 Um24 mei.

Hieronïer gwen we alvast een dveniclit. Meer niéuws in de volgende LENSrewe: '-

13 mei LENS B2,B 4,C2,D2,D4,81,EZ,F I en F2
l5 mei LENS Al,B3,C1,C3,C4,C5,Dl,D3,E3,E4,E5,E6,FlF3,F4,F5 en F6
19 mei LENS C4
22 mei LENS 82,C3,C5,D2,D3,82,F1,F2,F3,I4,F5 en F6
24 mei LENS D3,D4,81,E3,E4,E5,E6;F3,F4,F5 en F6 (

*+*+ LEN§ OP HET ÍNTERNET È**+ LEN§ OP HET INTERNET Ë**rr Pagina 9
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GEPLANDE RETSJES EINDE §EIZOEN
Bovendien staan onderstaande reisjes nog op het Programma:

- 13 t/m 16 mei LENS Bl naar Denemarken
- 14 t/m 16 mei LENS El en E2 naar Limburg
- '15 t/m 16 mei L,ENS F2 naar Limburg
- 22 rlm 24 mei LENS C t ,C2 en D I naar Limburg

LENS C3 KAMPIOEN ???
.Als LENS C3 zaterdag op veld I wint van OSC C1 dan mogen zij zich kampioen noemen. Natuuil
met taart, limonade en eèn aandenken. We rekenen op hcel veel ouders en andere supponers om
zware wedstrijd tegen de directe concurrent. SpeleÍs en begeleiding heel veel succes !!!

iik gaan wij dat dan n: a0oop vieren
LENS C3 aan te moedigen bij deze

PENALTYBOKAAL I.999
Kemal Akay van LENS C I wist maaÍ liefst alle penalties te verzilveren. Dat is klasse en als enige LENSeT wist hij lch te kq'alificeren
voor de finile op zaterdag 22 mei blj Voorschoien. K.lasse, Kemal. Eerst schieten en dan op naar Limburg ??? Overleg hierover volgl
binnenkort als er meer nieuws is.

GEEN TRAINING OP
De onderstaande trainingen vervallen:

- op wijdag 30 april, Koninginnedag voor LENS 84 en C3
- Op dinsdag 4 mei, dodenherdenking, voor LENS C'l,C2,Dl en D2
- Op woensdag 5 mei, bewijdingsdag, alle trainingen !!l

De overige trainingen gaan normaal door !l !
I

NIETIWS OVER HET SEIZOEN 1999/2OOO
;

I

I

1

I

VELD 3 EN TRAININGSSTROOK IN RE
. Op maandag l0 mei gaan veld 3 en de trainingsstrook in Íeparatie. Dit wil
- 

te knappen Íoor het nieuwe seizoen. Trainen doen *'e met ingang van l0
verboden tenein l!!

PARATIE
zeggen dat de gemcentc aan het werk gaat om-e-e.a. lveet op
mei dus allemaal op veld 2. \'eld 3 en de tÍainingsstrook zln

f
I
't
I
I

Í

I
I

I
':
,i

I
I

I

MEI is de maand waarin spelers moeten beslissen of ze. nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS ofniet. Wij hopen natuuÍlijk vdn
wel, maar toch zijn er altijri spelers die besluiten te stoppen ofdie ergens anders willen gaan spelen.

De volgende regels zijn er: a

1. Sóp je me'Í voetLalen dan moet jedit VOOR3f inei 1999 PER BRIEF kenbaar maken bij Paul van den Steen, i
Chorinstraat 103- 2551 Sv Den Haas. i

2. Doe ie dir NIET dan btiifie automati-sch lid van LEliS. (mondeling opzeggen is NIET voldoende !l) t
3. wil jó bij een andere verèniging gaan spelen dan moet je bij die verèni$n§ èen overschrijvingsformulier halen, deze invullen en

inlevere-n voor 3l mei bij Paufvan deri Steen. (geldt niet voor D-E-F klassers; zij kunnen altijd opzeggen {íe I ) cn zich
aanmelden bii een andere vereniginB)

4. ondenekenin! zal alleen geschieïen-ils je aanje financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) en/of
ontvangcn spórtspullen hebt ingeleverd.

Dit bovensriandó die;t LTITRLIft 31 mei 1999 geregeld te zijq anders ben je te laar- Ons advies is echter : BLIJT' LEKKER
VOETBALLEN BIJ LENS en laat je **àj"i ootïa fo rdà. ' ' ' t

Zijn er problemen? Probeer deze daí èerst uit ie praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. De Jeugdkommissie is iedere
maandagavond aanwezig op LENS.
LET IVEL : trainen e7oi spelen bij een andere vereniging mag ALLEEN met toestemrning van je huidige vereniging (voor jullie
LENS). Dit is een regel van dè KNVB !! !

ALLIED HARBOL]R
(gaat-ie wel .,. grat-ie nict?)

ts;ï

Gaacie wel ... gaÀt-ie niet? Ik hou u op de hoogte.

Bianca van Fessem
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LENS Bl - H.B.S.B| q-z

,Witt".

LENS Bl moest vandaag tegen HBS, dat zal een taaie tegenstander zijn, zij staan niet voor niets op een tweede olaats. Na een slecht

, besin vsn LENS wisten de HBS-eËíir;Ëilà;àiluuitie u"rt t; #i;,'rí marLÈ t eiipàtin tÉ u"gin. Je zai dat erbij LENS niet

ÀeËoncentreerd gevoetbald uerd, hierdoor Ëwam LENS Ínet o-l,achter te staan. Onze jonBens gingen eÍ toch maar even tegenaan en ort

;r;;í fii;;à mït een doelpun r:ili, à.iii"aË r,àft ging LENS er wat steviger tegeíaai, na ieífoutje kwam LENS toch weer achter

t"ïàiri i-), n1"ii rret ,rr rbNs niàiziin d.iàii, irË.rïig"tijkmaker te scoó 2-2INu vónd LENS hët wel zat (ik weet niet wat Reno

';-fd,;;;c"c*t,it*ïC*iiËi'íö;..)}r-ird;*;..39ffiiiràii"À"*aecombinatiewerdhetuiteindeliik'3-2voorLENS HBS

liet dit niet op zich zlten en probeerde-het LENS zomoeilijk mogeËi Ë;ià-k;;; hi;;;l*r u;"t.rit gutà in ae achterhoede 
-bij -HBS 

en

;;J;;;i.;'ftb. ;"n iÈNs'afgekeura, HBS scoorde ook nog maii *r"ií Ju,inse* afgekeurd dïor de scheidsrechter. LENS wist
]..;;;jJïkË;.à..iiiïËíliiï.il!ih.2'(H;i[Jkíààfju[Ïeeerstachtermoetenstaaiomtekunnenwinnen)

, Semper Altius Bl - LENS 84 +-s
DE KAMPIOENWEDSIRIJD !

Dit was ecn leuke wedstriid- waar ik eÍs van heb s.enoten. Jullic wisten toch van van de kampioenen te winnen en nog wel bij hun thuis,

ó; ffiËilifi";J;;'ffid ;il;ÉHee.à i, íoeri ue.aedigd wat in een 0-1 voor- sproïg resultee-Íde. De rweede helft werd qua

ueidedieen *at minaer. tr"et mia-aen"óiíiàtó iö,ïr-"" ai" weg] waardoor het een open wèdstfrd *erd. Maar door I goal meer te maken

hebbenjulfe het feestjé van heq toch enigszins verstoord; klaise ! ]
Edrvin Kuik

S.V.H. Bl- LENS Cl s-o i
Oo een recenachriee das soe€lt LENS Ct een oefenoartii oo een knollenveld aan de Erasmusweg tëgen de Íeuzen van S.V.H Bt We

íJoài'i'i'.i"óïaËï'rË;;ï;Ë;;Ëil;d;. ó"i ut".Il,óÉ'rilhet spet dat door ons geleverd *'erdl zihadden best moeite om ons bij re

horàeq t ant di meesre spelerí uan hèn *aren log en zwaar. Een'paar spe-lers ware-n verm-o_edelijk uit het eerste van dg ,?ld"-q:ll .-,"
Na cen'paar minulen scoórden ze al de l-0. En ioen voelden ze zich gelijk al heel wat, Kansen voor ons waÍen er In de eeÍste hen
nauweliii<s. De 2-0 volsde na een halfuur te hebben cespeeld.
óC tweíjé titn ging siukJ<en beter. Guus kwam erin-en daarmee kon ik goed combineren. Zo.ko_n hij bijna voor de 2-l zorgen' maaÍ er

zat net een voet iusén.Voor de reÍ gebeuÍde er niet zo veel. Ja, er werd gescoord door hen.(3-0)

Yves Salters, Cl

;,

r'l
,}

I

I

,!,i

i

I

I

!
I

I

i

i

Roodenburg Cl- LENS Cl 2-t

Vandaag, 17 april 1999, tegen Roodenburg Cl uit in teiden. - ',. r ;

als we iire eri de drie íol§ende wedstrijdén zouden winnen kunnen we bij de eerste drie ho,ren.De wedsrrijd, begon ronunelig en hier en

daaÍ ontstonden er kansen-voor beide pÍoegen. Maar al na een paar minuien gcspeeld le hebben wordt het l-0 via de spits Snel daaÍop

volgt een tegenaanval van ons en LENS komt op gelijke hoogte via Mesut die binnenschiet, (l- l) Dan weer aan de andere kant een, kone

hoeÏschop à dan mag de -moeilijk te dekken- ip-its uithalerien de 2-l scoren. [n de nrst heeft onze trainer ons gezcgd om aanvallender

te gaan sfelen en dat ieden we dàn ook, maar ei l:wamen verder geen doelpunten en doelrijke kansen meer, 1

Volgende week tegen H B.S. beter! 
I

Yves Sa.lters, Cl

LENS Cl- H.B.S. Cl r-r

VaÍrdaas tesen de oloes die biina onderaan de raneliist staàt, maaÍ dat zegt niets, want ook H.B.S. Cl speelt niet voor niets in àe

hoofd6ïsse]..De eérste-helft wís niet echt bedeeld óei kansen, dat kwam omdat (voor vandaag) beide Ploegen even sterk waÍen. i
Zo waren er kansjes voor Cado en Mesut.Het leek erop dat LENS (en H.B.S.) de rust.met eeÍI 0-0 stand. in zouden gaan, maar na. eën

;;;;* Milïi;pËirÀrrin ai l-o binnen.En een àoelpuntje vlak voor ruótis altijd. prettig..De tweede helfl..begonnen ïi:l-"-tl !l
het leek eÍoD dat we àe voorsoronq qlnsen verÍÍoten. Maarha een misverstandje in de achterhoede ontsnapt de spits van de bezo€kers elr

loopt het stiafschopgebicd birinen.ÉiJ dàchr:'' IIet gras ziet er hier mooi uit,_ dus laat ik maar gaan liggen." En de scheidsÍechteÍ dacht d$t

i;i'd;;il"r"il&ing kwam en gàf een -zeer oíterechte- penalfy. Hun laatste man ging eiachteiin.scoorde de gelijkmry, q!:J:ry
kon verder deze wedsttjd niet meér de kacht opbrengen om er nog.een vooÍsprong uit te halen. Volgende week weer Koodcnburg,

maar nu thuis, dan kunnén we het verlies van tweè weken geleden rechtzetten, t

Yves SalteÍs, C1

I

l

I

í
J

,
t

I

I
I

'1

RAVA Cl - LENS C2(competitie)z-r
l? opril

Steven dit keer onze vlaggenist en bezig zich onmisbaaÍ re maken bij C2. N^og een paar_meosen in het zonnetje zclten: ffil! llL",l,,:l
Neal Norde. Dezc jonge-ní schreven in de vorige LENS Rewe een.leuk.en fris verslag. Ik hoop dat ze op_d.r" *"q,g9o,tgTl_Yflj g
hebben we samen iret-Yves Salters en David Tinones een leuk enjeugdig verslaggeveÍstËm. De wedstnJd: narweluks loseconden zJn

verstreken of RÀVA duikt frank en vrii op voor ons doel. Merlin haalt de bal van de lijq ryaq1 i!.hag-dJ J-o al Eeteld _ 
Ltsrrna cen

ueàsrrijà met kansen over en weer. De irtd wordt bereild met een 0-O stand. In de tweede helfl zijn Khalid. Faloun en Alex Veeren onze

in"àlleit en aoen h* *erk meteeo frèd. t\à ir;imàffi;'ví dà razendsnelle en technisch zeer vairdige linkshalf van RÀvÀ l-0. volgt
Ëàn-GiË iruo na, Cuus eren buiten-d-eËrtiàn' óp ai IÀt i Érlut ,ee*t op .en gegeven moment tev€elrisico dooÍ nodeloos te ver uit z'n

doel tdkomLn: Z{. Ook een goede keeper gaat weleens in de fout! Nog even een rush van Guus die onÍëglementalÍ rvoÍdt gestoPt ln oe

zestien. Pingel Serdar, 2-1. Ï
Guus Sr.
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24 april

ln het becin i5 sp 5prake van een gelijkopgaande strijd, Geleidel.ijk neemt LENS het iniri8tief en Stefan drukt dat uit met een d-oelpunt'

ö:i ï;ËË ,Ëo;ËàËï 
"àï 

óïi,iL" srefan die echter rakelrng,s naast gaan. Dsn een voorzet van lbo op Stefan die afrondt' 0-2, tevens

Ë.'r,";i;à:'"É"ï;;à;"hàÈË;;;tijï; begonnen of Eràsmus röori ï-i. Mg Bocd-voetbal mÀar helaas ook te hard spel en

Í:ff.ï:Hà 
íi:fr,ï'#'r""ï'Íf#fffUt;:ïïifi:{íi;ï'efifrJtf-tf"l'#ïlïl"Yïïï,:il:ï:ÏÏ1.Í:Tl:ïiï;

wéreldvoorzet van Stelan op Ibo die Éaai scooÍt: 2-4.

i.§-À.Ï;;i;;c""riry G,iiuen va" ot) uedankt dat jullie resene wilden zijn.

SV Erasmus CI-LENS C2(competitie)z+

Guus Sr.

,Laakkwartier Dl - LENS Dl r-r
l0 ÀpÍil

trVandaag moe$en we spelen tegen LaakkwartieÍ D L De eerste dan minuten speelden we perfect, dat-druK uit in een doelpunt-van Ugur

tt"àïïj:k;Ë;;;; À"ii""-iài. ï" röiiË}ö ïiïrti" ,à" àË à.ist" t 
"tR 

.pr"ia"n we niei zo goe-d- als de @rste l0 minutcn. we gingcn

.met een 0-l stand dc rusr in. p" tr"Ëà"àirin;Ëi;;,,;;-ó;à,-.au àrË"irruÉ *erd het l--1. Na de 1-l gingen we knokken voor de

l,winst en we slaagden erin, We wonnen met l-3.

en Jose

LENS Dl - Rvc/Rilswiik Dl 6-2

t'

!

,T":i§;,il'*H?*m"\Ï#J"ïii5; i"'",i",:i*,:i:"1trï*ïï* nï'i,,"*ïi"ï}.ffi.:",f}trï#loJf:Jï,í:T":ï* Ë::
;;1ï; À;Ë;I;,j.[.-cio[ i"iict v Ën Dennis in het ceítrum behiclden de rust-

ï;'ti;ii,u;;Ë;;-i,ïï;Gíd ;;';;ïÏi'ïïït à-ïöVö;;;;6"it een penalry de.l-l), Riza werll-zich rot op het middenveld er"t

íïii1Ï!""r"ïi,iïï#"ËË"öIí;',iài-nooit ,oi ri ynr.in *-óóníneo.'rnuken'àe overise.2 doelpunÍer; tevens scoorde

Rvc/Rjjswijk nos een ke€Í Lr"p ,Ëdà.'lËeà-n-r;;;à gó.;k ;rrf ai là nínuut. AIs je met z'n-allen voo-r elkaar werkt eindig je

ilt.t,;AJiË'c;*;EË.qk't;i a. 
-í" 4';ilËi ild?-;;'iiàiiiii. o.il; 

""" 
,o*i" pnisatie ziin, wim, bedank voor.je..hulp als

srà;#iii;r"G"ry ó a"'r"g",t r*i;*r"à; ;iift ÉËji hJt toch wel weer warm ?) 2aterdag a,i, ADo Den Haag Doe jullie best !

eÍocnJ

1:

rl
I

n
t'DWO EI-LENS El r-r

li.rNoe twee wedstdiden te spelen. 3 punten voorspÍong opDWO. Het zou dus wel een spannende wedstrijd rvordan. Tommy, onze keeper,

!'iiiiiïi""!ïËàï,1-'ià"i-aí*ïàJil"Ï;;" ;;à;iilífu;;- tè merken. Hij keepte cerigeweldise wedsirÍd. Het was een gelijkopgaande

tr'striia- wairin LEftS het eerste kwartier duideliik sterker was. Kansen voor Fatik (paal) Mehmel (reddtng keePeÍ) en tr-aale aclles v.an

: iii;I.: ;; Ël;rerJe eeen doelounten oo. Vlàk voor rust kwam DWO opzetten. Vooral door kacht en lengte werd Dwo gevasrlut(.

li t Coh"r" oo rii waren í sevaarliik maar ïe 5e had pas echt resultaat: 1-0. Na rust was het LENS, dat met veÍz!Íe-de mmgnqujs eelr

'i ly-I::l-;i:*ï*Jj$ lÍ,,ï,;l:Í',*Hï,Yffi*i'3; iïïïï*1à'ï:1'ïSïS",H'i'd "#'§30'#ffLI;:ïi'ï3'iJ'H;"".ï
l'aïà-.tt""-"àr 6tnï ien doelíunt van Niels, maar DWO greép met 3-l de rvinst. Jammer, dat we maar weinig. rÀ'edstnJden me!

:i Àitiil*ààieËii[enstanders als DWO spclen in àeze poule. Go€d vbetbal, spanning en stÍijd, alles zat in deze leuke wedstnJq waann we

o ëen gelijkspel tocir zeker verdiend hadden. t

Theolr,
{.
1

l.

,t
rl'
ll

LENS EI-JAC El rr-o

hatste wedstriid. DWO al uitcesoeeld. I l-0 winnen en we zouden le in de poule zijn. Het werd spannen!, JAC-g{ het niet cadeau..W

bÉén rustie eí bouwden moo-ie àanvallen op. We waren wel erg fel en dat was nodig. LENS El kampioen. uctehcrteeÍd allemaal'
e

Theo

,LENS F'I
Joneens- ionqcns wat een stress. Bii verlies geen kampioen, dat zou wat Àjn. Zoveel inzet het hele jBar en dut op hct laatst niet d'9

;;EËr,"d.';"Ë;";ft. ï;ï;;;ï#iltn 
"ËÍ,ito,t 5ing.n d" Ft io,ng"ns Éet veld op. De.Quick jonilens stonden daar met lood in de

;i;;;. Ë, *"ià rt"ïor nrc-r*irr"ra r*ti"n aoJpunivö à" rmS rÏ en dan weer e'en huiliartt ían-Quick. Je kon we.l merken dat de

.ir*ir" t.il"i"lnae toe híoc bleef Jongens van it8rte met deze gigantische overwiruring. Echt een jaar om trots op te rjÍL dit ulteÍaard

à["i t i?oi ii"iriire in inzer. N-og heel er§bedankt van de F jongài aan de trahers.

" Val een moeder

,LENS F'3 - DZS F2 ts-ar
17 april
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Terrcln & C'lnh!chou!{
GEEN POSI'ADRES

Sponcomplcx "Escxnrp I"
HenBclolarí 600
Tcl, 070 - 366.13.14

Algcm. lEcrclí int
tavens post.rdtcs

P.F.GÍeDs
k-GÍaveÍsingel 35
3062 SB Rotterdam
T.lt Ol0 - 452.73 .21

ConHhutle ber^linp

P,óíbar* 33.67.I1
Róobank 129.92,1.229

ColoÍon

lcl.070 - 366.11.«
tt:l. 0lO - 452.73.27
tel, 070 - 440.06.03
tel.0I0 - 52L39.80

§t*"$.Ui!Ehrs!rrn

Rlvergeer
F.CrcÍrs
P.v.dStecn
Ftl,6Dc,cl
Vàcaturc
Vgc4tuÍe

§L(Qi§sdort!]À&L {zond.r / aDr)

W.J.À4.HeÍnen rcl.0?0 - 346.10.88

Sstrier3tr-?ntrr]hs.

J.C.Harn tcl.0?0 - 367.96.s7
I

{UKO: Jctgdclilcli'rg

Pi.'J.M,u.a,ste"n r.l. o?o - 440,06.03

dÈ Club vfln tÍ{)

H.HoppenbÍouwcÍs tel. 070 - 325 .07 .89

4KKo: Accomm{,ilati(,.onín'otcr.

YacaturE

Spnnsorzokcn

Rlv.d,Hoek
H.Koo)ëíg:r

rÈ1.0182 - 52,13.53
tè!. 070 - 397.12.94

qoördln$to. icchnlsch. 7rk€n

VacaruÍE
I
&ARt{O: BÍrconnrl$Íia

EKO: Evencnlclltoncomnrlssic

Rlorrii.r"nr tcl. 0?0 - 366,13.14

Tralncrs:

Zond.rg :

hndae :

Vacature
T,,.t(Ídrg i
§dc Ket trl- 079.316.49.94

Rcdnktic

W.J.v.dGerst sernfl 06 - 59?.00,082
[,l.v.ooÍ
!l.v.d.SÍhBn

DE LE,T§N§V UË
Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS

72e jaargtttg, nummer 20

10 mei 1999

LENS 1 IN DE COMPETITIE
Op 5 mei speelde LENS I tegen RAVA. Koí Dadat

LÈNS een 0 - I voorsprong nam na goed vooÉereid'
€nd werk var de bniggekeeÍde Richard Douw en een

soede afrondins dooi-Michel Izendoorn, besloot de
ícheidsrcchter d'ít zeer sportieve duel in de 35e minuut
te saken- Verbazing alont. Eelst weÍd nog gedacht dat
de scheidsrechter geblessecrd was of gewoon te woeg
voor de rust floot. De spelers bleven dan ook op het
veld en de toeschouwen rondom het veld staan totdat
een bestuu$lid van RAVA van de scheidsrechter
teÍupkwam met de rnededelins dat de wedstnjd
gesl;akt was weBens te ve€l prate-n door de s?eleÍs ???

Ons was daar niets van gcbleken en ook de bestuus-
lcden van RAVA niel De scheidsrechter had ook op

aanvoerders bij zich geroepen. Een vreemde zaak derhalve

rnogelijk actief langs
blz 682 of bel gerust

opgerlcht
18 deceEber 1920

de lijn. BI ijf op de hoogte
LENS,

het veld nog geen kaart gcgeven en/of de
ell nu rnaar afwacllten wat de KNVB gaat beslissen. De ipelers van LENS dïopen met eEn

teleulgeste lde blik richling kleedlokaal. Eindelij k wcer epns een voorsprong en zekéÍ ook lekker
gespeeld er da dit. wij hebben intussen een rappon ingediend etr samen

uur uit te spelen. Omdat deze
MEt ITAVA

voorgesteld orn
nrei ingeleverd

n gebeurd
de redstrijd op dinsdaE ll mei om 19.30 kgpv alop6
moest worden geen nleuws ov€r de laatste thuiswetlstrijd tegen Cromvliet in dèze

LENSrcwe. Als LENS deze échter heeft w€ten te winnen en als het restant tegen RAVA ook
rvinnend afgesIoten woÍdt cn als GSC/ESDO op 14 punten (of urinder) blufr stoken dan kan LENS
alsnog via de nacompetitie degradatie ondopen, Ons advies aan de LENssupporters is: volg de

van deontwikkelingen van LENS I dan ook zoveel
konrcnde \vedstrUden via de krant, infothuis even naar

LENS

Mededelingen
Vanuit Het

Bestuur

VELD 3 EN TRAININGSSTROOK IN REPARATIE
Op rnflandag I0 mei gingen veld 3 en de [ainingsstÍook in repaÍatie. Dit wi

te knappen voor het nieuwe seizoen-
I zeggen dat d9
Trainen doen wcgerneente aan hct rverk gaat orn e,e.a. weer op

mel rngang van I0 rnei dus allemaal opveld 2. Vcld 3 en de tnining sstrook zijn verboden tenein l!!

AVOND\ryBDSTRIJDEN
De kolnende weken zullen er weer met gÍote regelmaat avondrvedstrijden gespeetd gaan wordetr
door onze jeugd- en seniorentealns. Dif vergt voortdurend afstem.rning. De coördinalie binnen
LENS rvordt vèrzorgd door Paul v.d.Steen. Hij zorgt rvekelijks vooÍ @n overzicht met de geplande
wedstriíden, Een verzock aar iederecn om wedstrijden die niet door dc KNVB worden gepland even
aau te inelden bij Paul zodflt het ovcrzicht steeds up-to-datc kan blijven. Ook tijdswijzigingen op de
vastgestelde wedstrijden s.v.p. steeds aan Paul doorgeven. Natuurlijk verzoeken wij de tmineÍs om
bij aiondrvcdstrijden zoveel inogelijk ktpcdruimte vrij te laten zodat de voetballende tea.ms altjjd in
ecn leeg kleedlokaal terecht kullnen.

BBËINDIGING LIDMAATSCHAP VAN LENS
Iudicu er ledcn zijn die aan het einde van het seizoen hun lidmaatschap van onze vereniging willen
bcëindigen, orndat ze stoppell met voetbal of naar een andere vereniging gaan, dan dicnen zij de
onderst ande regcls in acht te nemen:

t

L opzeggen kan uisluitend SCHPJFTELUK geschieden bij Paul v. d.
' Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag,

2. opzeggel. dient te geschieden VOOR 3l mei 1999.

3. leden die naar een andcre vereniging gaar, moeten bij hutr

nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier halen en dat voor 3l
rnei 1999 inlcyeren bij Paul van den Steen.

.1. ondeflckeniflg zal alleen geschieden als u aan al uw finarciële
verplichtingeí hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) enlof onwangen
sportspullen rveer heeft ingeleverd. Het formulier ontvangt u e€n paar
dàgen'laler retour omdat eerst een ledenmutatiekaart mo€t woÍden bijge-
voegd vanuil, dc computer.

i t,ever uw koplj iI vóór lo$!ng-2f-&gi voot 12:00uur
, Red.cliebrieverbus iÍt hcl clubgebouw ol hï
I W.J.v.d.Cèeí. Winkelsl,:dÈ 92, 2543 BS Dtn Haag

, E-míillp0slbu@ícvidntadcsiBr'dcnror:.rrl
,' È-&\ : o?0 . i67.05,22 (vaD 'Ía rdrrg tin vrijd!8)

j sr,urrncsurD \YUZIGTNGEN KoPU:

Manndag 24 mei 17:00 uur.

! "el-mpir wrJzIclNcEN !!!!"
,r

Vnn de edaktie
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{
besl s

Op-Iraandag 3l nlci lg98 (de sluiti[Ssdanrm voor overschrijviugelr) kan dit oog tusseu 19.00 en 2l.oo uur op LENS. DaarnaNIET rneer

!{ie.1q 1-1e1 lolgeng bovetrstaande.regels opzegt, blijft u in^o^ns.led€^n-bestard en dat van de KNVB gehandhaafrl met a.ls gcvolg
CONTRJBUTTE-PLICHT|G benr oók voör liet seÉoeu |999/Z0OO.

Ook komt Iiet voor dat ledcn lrun "soon lidrnaatschap, rvillen rvijzigen bv:

- rriel spelend lvoÍdt spelend - sen. zÍlt. Ivordt sen. zon. - vcld rvordt zaal (v.v.) -
In boveugc
255 | SV D

noemde gevallen geldt ook uiter
ell Haag.

lijk 3l mci SCERIFTELUK cen berichr

JEUGDLEDEN die rvillcn bedatr};en als lid kunnen hier alles over lezen in de kopy van onze JEUGDAF,DELING.

I

d}.

I
!
;t

sture[ naar Paul v.d.Stecn, Chopinstraat 103

I
Í
II

KONÏ'RIBU'I'IBS
Het seizoel gaat zo larrgzarnerharrd de
opeustaandc kontrib lie clt boclcs die nic
l.n \,. peuníngllleester LENS lc Zoetenne
I persoonliikc brieferr vcrvolgcls uordt

t
laatstc actieve rmald in. Wij vragen a e leden (bii dc ieued de oude$) om wentuLl

I via.ecn aurotnatische ovcrsclrrijvingtctaald rlordcn nu dirót &er te maken'op giÍo 3367i
eÍ. Kontanr betalen op LENS rnàg oók ! Heb id op 3 I mei nos een achterstand ïir vola no
alles per I juli doorgespeeld naar het incassóburëau. - " I

DE T,AATSTE I.,ENSREVUE
Op donderdag 27 rnci konlt dc làatste LENSrevuc vao dir seizoeu uit. Daarna volgt eind iuni noe de JONG LENS met daaÍinterugblik op o,zejeugdteans over dit seizoeu er een vooruitblik naar tret tiónrenàè-s.Ëà",i.--" 

"-- --' t*
MEDEWERKERSAVOND
Op zrterdag 5.iuni rvordt irr ons klubgebouu, de rncd$ye
verwacht eu nltuurliik gaal de barbècrre wccr AAI ell
rnedervcrkers vall LENS. Onder lrel g,e ot van een hapje
wat vooruit drorrcu ovcr het nieurvC seizocn. Resenéér
ruu l1.ies.

i
I

rkersavond gehouden. Vanaf 20.30 uur rvorden alle medewerkers van LEN-
staar er ovcrl)eerlijke saladcs klaar. We rekencn dezc keer echt op alt
en eeu drankje gezellig nabornen ovcr her (dan) afgelopen seizocn en'alvàs
deze avond illvast in je agenda cn natuurlijk gaan-wc àoor lot in de kleiil

{:

DE ALGEMENE
Op rnaandag 7 juni rvordt oul
veel seniorcn, ouders van onze
seizoen hecft gcdraaid. Vooral
.1999/20(X». Zullen de contribr
rular voren zrrllen konrerr. Wii

.CLUB VAN HONDERD
POSITIEF. Sorns is het nicl flllijd gcltakkclijk nraar probcer zo positiet rrogelijk re denken. Hcr helpt. De rijd gaat zo sncl, even
trid vatt bezinrtirtg_c_n jc voelt jc als heóoren. De Clu6 van Hondèrd denkt oók írijd posilief. Wilt u àaaóij Iior"en. Stort O íOO,- ,
!e poslrckcnitrg li67ll r.n.v. dc pcnningrnceslcr yiln Letrs o.v.v. Ctub van Hondérd.
UltsprílakYi1lldc7rtllilíl|ld:lltordtpositiefullidvanbijdeClubvonHonderd.
Cegroet

Hertk Hoppcnbrorrs crs. Stcry rcponer
p.s.: Mrchel. hoc is rncl jc tussclbalaus ?

t

I
ee
-o

I
I
+.ï

t

i
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Ílet lang venlachte kanrpioenschap is deÍinitief De concurrentie Cromvliet rverd met maar licfs
?-2 \'erplcllcrd en llu nrogcn lye nlel rcch[ zeggen dat rve in klasse 6G er rnet kop cn schouders bove[ uit staken. Tw.ee gelijk, de rei
gewonncll. er. nloelen nog drie sedstrijden gespeeld rvorden. Rest rnij een iedei te bedzrnken die er voor gezorgd heeft-<laf we mcd"
door hun hct k ntpioenscltitp rvaar kolden maken en een fantastisch seizoen kunnen afsluiten. Zoals cr o.a- zijn: rcdactie, hct bestuur
de SEKO.-Beí Vierliug. Inge v.d Berg (courpl^ft tgnue wassen, altijd tot laat achter de bar voor ons zorgc[),-de tÍouwe supporters, d
sponsols Edartrv cn Jolan[issel - dokterspra.ktijk E. Warrnenlroven en Freekick Sport, Silvia Raev:en, LENSrewc-rburvers, d-
prikkcrs. bar peÍsoleel, o er natuurlijk niet vergeten de consul die had het ditjaar rvel irg dÍuk nlet de He[gelolaan, wat minder lanB
kornen iI hct nicurvc seizoerr a.u"b. Oprecht bedaukt rramens de uitgcbreidc spelersgroef LENS O.
De Ailnvocrder

CROMVI-IET5-LENS4 z-z
Hoewcl het (ttog uiel helelwral offciële) kanrpioenschap al lanB en breed gevierd rvas, had LENS 4 eigenlijk nog een puntje nodig o
dc zaak deÍinitieftc bczcg,elcn. Hcl tocval wildc dat dc nurnrller twee en erig overgcbleven concurrcnt Cromvliet (uit; attijd laíig) o .

2 ntei de tcgcnstarder rvas. LENS 4 kwarn niet iu de sÍ.erkste opstelling uit (of toch juist \yel), want in deze tijd van het jaar kan cc
aantal spelers niet aar dc Ïcrlokking vart de te[[isbaail ]veeÍstaan. De spelers die beschikbaar warcn rverden door aanvoerder Hen
eclrter rncl ccn derrnate dodcliik corcepl hel. veld ingëstuurd, dal hel niet folrl kon gaan. Na esn minuut of vijf §as hct al raak. Ja
Buitelaar verzoncl ccn slinrrlle voorrcl die door laap Colpa van dichlbU tegcn de tourven rveÍd gejaagd. De oplettende lezcíjes wete
echter dat LENS ,l ec vroege urchtcrsland rrodig heeft orn tot hcldendadcrr tc komcn. Dezc lreffer rvas dus een suc€p door de r€kening
Jaap beseÍie dit eu uilde cr nirnrurlijk alles aan doen onr deze daad van onbezormenlreid recht te zeÍcn. Dan lnaar snel een tlve€de
Slechts een paar ruiuuten later u,:s het rveer raak. Wederorn Jan Buitelaar gafeen diepe bal, *aar Jaap op doorliep. Verdedigers e
kcepcr blekcn k:rusloos op ziju inzet. 0-2. Toen kon hel niet ureer nrisgaan. De beer was los- Achtereenvolgens waren het Ja
Buitelairr. die cer schittcÍellde conlbinalie rnet Èlans Kooyeuga doeltreÍIcnd afronddcl Eric Warmcnhoven, die zo ongeveer vanaf d
rnidderllr.irtdoor.licpenIteelClontvliethet
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nakUken gaÍ; en wederom Jan Buitelaar die voor ecn afgctckende 0-5 ruststand zorgden. L

In de rust \!as hel even schrikken toen ons aller Harry (voor al uw lavaliteitsdrukwerkl) spontaan aanbood om de tweede helft de vlaj
te gaan hantercn- Was dit een voorbode van nadcrcnd onheil? De initirni vaa LENS 4 realiseerden zich dal.er op deze manier nog-

màr weinig zekerheden in het leven overbhjven. Maar, ook d€ze actie kon de spelers niet uit het g_v-enwi_cÏt brengen. De draad werq
in de tteedè helft u,ecr sncl opgepakt. Lex Reesink liet Íiaai de zesde aaltekenen. De zevende van Henk Hoppenbrouwers was er een
van een bijzondere schoonhéitt. Scherp vanaf de rechterkant ingeschotcn. Dat Cromvlict cr ook nog trvee infrommelde is v-aq

ondergeschikt belang. Hun spitscn hadden de hele wedstrijd ''aan de ketting" gelegen, en Cromvlict was een dermate prettiSe:
tegeníander (bleek ook na aÍloop!) dat de LENS-verdediging berwst iets meer ruimte gaÍ, zodat ze er toch nog lwee achter keepei
Rob konden legten-
Een zeer verdiàrïde ovenvinning waanuee definitiefeu officicel het kampioenschap in de wacht wcrd geslecpt. Goed nieuws.dus. Maar
het allerbesrc nieurvs rr,as dc aanwezighcid van Frcd Schuunuan langs de lijn. Weer redelijk mobiel kon hij de hele wedstrijd aaul,werig
zijn'Sterktelnethetverderegenezingsproces,Fredl

JC, 1

Sixestoernooi op LENS
23 mei a.s.

Schrijf u in, formulieren en informatic bij Inge v.d.Berg of aan de bar

's-Avonds zal voor u optreden:
n FLAME n

aanvang 20.00 uur

l

I
I
t
I

Plaats

hier

uw

advertentie

eciaal Chinees Restaurant
Voorheen Restaurant " LOTUS "

FRO§PDR

Ë,& &
Leyrveg 533c

2545 GG Den Haag
- 'lblefoon 0?0 '3664'177

baeeliiks eeooerrd van 12.00 uur tot 22.00 uur Dinsdags gcsloten- Wii-bezirgcn ook bij u thuis ttlsscn 16.00 ' 20.00 uur
U kunt urílelefonische bestelling doetr vanaf 12.00 utu

Sp

qfifiall
eÍ lÍlnHGÍillg Ill0nrsqqr,n

All.rollult.n :15*é(rrr.lo.tlrg .VrlkrlEdkcooítc8!.
All. zonn.s.h.!m.r :209b 4.t1. tlorllnE . CErG kou.ttlè
Alh hiín.flotrycrh! : 15% a<ht.lcruot . ÀIL.ooícE G. BaE r.l.y.rrí

. crrtk optr!.ír !!!

Bs:o€k onze showroom san d6 '
Thomsonlaan 85
2565 llz Dsn Haag
Tel. 070-3020290 / Fax, 070-362o4iri

KOZIJNEN

" ,-oolí
. vooR

Ontrvilkelen van Softwàre Aoolicatiei .
Verkoop val: Softrzare, Haràirare &. .Compute6ystcmen

Winkelslede 92
2543 BS 'ecravcnhage
Tel. 070 - 309.73.21
Fax 070 - 309.73.22
Sema 06 - 59700082
csM 06 - 212.439.47
E_mail postbus@rcvidatadesign.de-
mon.nl
Ilomepage ww\v. revidatsdes ign.demon. nl

CD-R's

ZIP-drive's

CD-Writers

etc.
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I VanderVetde
.'tVeenqfe v ER H tr t zt NG E N

NATIONALE EN INTERNATIONALE VERHUIZINGEN

KANTOOR. EN EEDRIJFSVEFHUIZINGEN

LUCHTGEVEERO COMPUTERVERVOER

MEUBELOPSLAG IN CONTAINERS

VERPAKKINGEN VOOR OVERZEE

I

I
t

Ank$e

2544 Éc Den

Ít x1

Haag

1926

:';6r.6onOlít**

Anno

I

)

lveídvnlDli
VÍaag

,(

1.o"vl " 
AMWAYprodrrktdö

r,.rij Ccveaerr fudnhc' lrui.a

JoeIr sornme [ 't'lnaarloslraat 213

teI. 36? !5 23

den liaag

Plaats

hier

uw

advertentie

Senioren ZONDAG
W e dstr ij dpr o grfl m ma S e niore n Z on dag

f$,ë,

zon(l:lg 16 mei 1999

l4.lx) uur LENS 3
10.30 uur LENS -5

nrirantlag l7 Ínai 7991)

veld rydnr. scheidr,.

68773
36944

.DVC2
- Quiutus 9

v2
1t2

NN
NN

20.30 uur aanvoerdcrsbijcen-kontst LËNS 3,4 en 5

rlondcrd:rg 20 mci 1999

l9.l() rrur LENS 3 - Erasnrus 4 2
19. i0 trrrl I,ENS 4 - Celeritas 4 l.

zondug 2J mci 1999

sixes toenlooi: inschrijllbrtnulieren achter de bar.

zouÍlag 30 mci 1999 
,

LENS5 - Willteltnus toernooi

nritandagl 7 juni I999

Algcrrcnc lcdenvergadering

31864
5407 5

G.G.Kepel
NN

t

I
i
,lj
i
I
t

!{
i:

ir

lr

rl

i
I
N

i

I
'.t

I

I
,l
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Algemene informatie
Trainirgen overige senioren elke donderdag aanvang 20:15 uur'

conlacrDers. W.J.M. tleiinerl tel.: (070)- 346.10.88
wiastrijaoag: B.Vierhng 

- serna 06 - 65.00.08. t6
nob, 06 - 55.13.-s1.60

Alltcllcn

LENS 3: C.Colalt
LENS.I : H.HoppenbrouweÍs
LENS 5 : J.Mutts

06 - 26.02..28.57lel.:
tel.:
tel.:

(070
(0?0

)-
)-

325.07.89
397.54.59

Afkeuriugsinfortnatie (nict bij vrierrdscltappclijkc rvedstrijdett) :

INFO / rclelekst pag. 603 of de dkerrringslijn KNVB district
- Wesr 3 : rel. (1900 900.8000

. DIREC| 
''AIL

.éO PUIENCEflTEU
!l

. FULFI'. ÉNT 
.

- FOtOKOPtg §ERvrcE

kopieënr*,.'6

UITSLAGEN: ,.o,,aos

VCS 4
Cronrvliel 5

RKSVIV' 12

RAVA I

. LENS 3

. LENS 4
- LENS 5

. LENS I

2 - 7 (ongeslageu karnpioen!!l)

crÍd'
ook 

'n 
6 cniÈló tlou mogerikl

fm'n. Élnld l$rtukr. él(cl btvi)

Fotokoplo in klosr, dlgltale kwalitÉltll

AL 25 JAAR EEII BEGRIP IN DEH HAAG

KeÍteluineft{€g 6 25,1'l CW D€n Haag

Tel I o?o 359 07 07 FsÍ 070 329 61 68

UITSLAGEN: zaterdue

Wedstrijdprogrflmma

ziltcrdirg 2J mci 1999

siscs toonooi op I"ENS

vcld wdnr. scheidsr.

VE RZA M ELTTJDE N WE DSTR I JD EN Thuis

uit
: I uur voor aanvang

': 7ll2 uur voor flanvang

AFBEI.I,EN
Trlincr
b.fl.9.

I J.Ham

BtJ AIKEURING: VERZAMELEN 13.00 UUR OP LENS.

tcl.

tcl.

tel.

: (079) 316 49 94

:06 - 5Il 96 881

: (070) 367 96 87

Senioren ZAAL,h,ë,
WEDSTRIJDPROGRAMMA

maandag l7 mci 1999

19.30 urrr'rranvoerdersbijcettkonrst LENS zaal I t/rll 5

zondag 23 mci 1999

sixcs locruooi op LENS voor alle zl lvoetbàlleat)ls

nrairnrllg ? juni 1999 !

algerucnc lcdcrtvergadcring

Algemene informatie zaalvoetbal

arrnvocrdcrs:

znal I : H.Kooijenga 070 - 397;12.94
0't0 - 325.04.71
0'10 - 307.04.71
0'10 - 397 .2'.1 .73

zÀa
ZAíI

zaa

tel:
tel:
tel:
tel:

l2: A.KuWers
I 3: D.Pool
l4: C.Hofman
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ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleitler B jcugd:
Paul van den Steen, Chopinstmar 103, 2551 SV Den Haag, tel. (070) 440 06 03

van het jeugdfront

Hoofdleider

Hoofdleider

KOJU

D-jcugd: Ruud van Eerp
telefoon (070) 367.98.58
b.g:8. (06) 262.04.312

E/I'-jeugd: I*o Straub
Moniquc Bouwmeester
telefoon (070) 367.01.2 I

Hoofdlcider
HooÍilleidff

A-jcugrl: Harrs van Riithoven
C-jcugrl: Diarra vln Rijthovcn
telefoon (06) 22.98.18.82
telefoon (070) 36 t.52.08

elfta I

AI

BI

BIIB2
B2

diraum

l2 rnei
I6 rnci
22 rnei
13 mei
19 rnci
22 nei
22 ,r.ci

li nrei
17 urei
22 nlei
I5 rnei
22 tr,:ei
13 rnei
22 nei
[.5 rnei
I9 nrci
20 rnei
22 urei
l3 rnei
20 rnei
22 nrei
l-5 mei
17 nlei
20 nrei
22 lnei
l5 nrei
19 rnei
22 ntei
15 mei
22 rnci
l5 rnei
17 rnci
2() rnei
22 rnei
27 nrei
l3 rnei
l7 rnei
22 urei
27 ,:oei

l-i nrci
22 nrci
24 nrci
27 nei
Ili urci
2l nrci
27 rtrei
l3 nlci
14 |lrci
l9 Inci
24 nrei
2f) rnci
27 nci

:

I,I/ E D S,T R IJ D P R O G RA M M A
( {rijds} wijzigingen voorbehouden)

glluqng tcgcnstandcr uit/thuis vcld/terrein

19.00 Concordia AI uit Brasserskade,/Del.ft12.00 Mogclijk driekamp op LENS mcl Zon I en Zàt I
Zie kopy A-klassers seizoen 1999/2000 !!!

B3

- B4

CI

05.00 Venrck Denemarken . uit19.00 HBS Bl uir
Zie kopy A-klassers seizoen 1999/2000 !l!12.00 Velotoernooi I uir14.00 LENStoernooi i thuis19.00 ViLcsse Delfl Bl j t}uis
Zie kopy A-klassers seizoen 1999/2000 !!!11.00 Juvenlastoernooi : uit
Zie kopy A-klassers seizoen 1999/2000 !!!
14.00 SEVtoernooi
Zie kopy A-klassers seizoen 1999/2000 !!!
Voorlopig vrij !!
19.00 Alphense Boys Cl .

Zic kopy C-kllsscrs seizoen 1999/2000 lll10.00 Veírck Limburg
14.45 LENStoernooi
Zie kopy C-klassers seizoen 1999/?000 !!!

uit

thuis

uit
thuis

aanweziq op LENS

17.30 auto
I1.30

04.30 bus
17.30 auto

(zie kopy)
Daal en Bergselaan

(zie kopy)
(zic kopy)
v.l

(zie kopy)

(zie kopy)

V1

(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)
Sp.park Pr.IrenelRwk

09.30 auto
14.00

10.30
13.15
18.00

07.45 auto
12.00 auto

09.30 auto

12.30 auto

18.00

09.30 auto
07.45 auto
17.45 auto

11.30 auto
07.45 auto
17. 15 auto
11.15
07.45 auto
12.00 auto
08.15 auto
17.30 auto

09.30 auto

08.15 auto
I?.00
I1.45 auto

11.45 auto
I1.30 auto
08.00 auto

c2.

c3

C4

D2

D3

D4

10.00
09,30
t9.00

Venrek Lirnburg
Jodan Boystoernooi
RVC/Rijslijk Ca

Zie kopy C-klassers seizoen 1999/2000 l!!
13.00
09_30
t8.25
12.00
09.10
r3.25
09.50
I9.00

Houselersdijktoemooi
Jodan Boystoernooi
SV EraslrustoernOoi
Vredcnburclr C3(vr)
Jodau Boysl.oernooi
Horrsclcrsdijktoenlooi
Lcidcntoenrooi
DWO DI

Zie kopy C-klassers seizoen 1999/2000 !!l
10,00 Vcnrck Linrburg
Zie kopy D-klassers seizoen 1999/2000 !!!
09,30 SEVtocrnooi
17.45 ADO Dcn Haug D2 .

13.20 Lciderrtocrnooi
Zie kopy D-klassers seizoen 199912000 !ll
13.10 Schipluidentoemooi :

13.00 Leidcntoernooi
09.30 DWOtoernooi
Zie kopy D-klassers seizoen 1999/2000 ll!
09.00 ' SEVtocrnooi
13.30 DWOIocrnooi
Zic kopy D-klassers scizoen 1999/2000 !!!
10.00 LENsloernooi
10.00 Vcrtrek Lirnburg
Zie kopy E-kllssers seizoen 1999/2000 !!!
10.00 GÍavcnzandetoernooi
Zie kopy E-klasscrs seizoeo I99912000 !!!
Zie kopy D-klasscrs seizoen 1999/2000 !!!

uil
uit
rit

c5

DI

uir
thuis
uit

uit
uit
uit

uit
urt

(zie
(Àe

thuis
uit

(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
V1
(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)
Sp.park West/Z'meer

(zie kopy)

(zie kopy)
v1
(zie kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)
(zie kopy)

uit
uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit

ult

uit

kopv)
kopv)

(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)

09.30
09.30 auro

08.45 auto

EI
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E2
27 nlci
li rrci

Zre kopy D-klassers seizoeu 1999/2000 !l!
10.30 LENStoernooi thuis
10.00 Vcrtrek Linrburg uit
Zie kopy E-klassers seizoen 1999/2000 !l!
lO.lx) Wilhclnr ustoernooi uit
Zie kopy E-klassers seizoen 1999/2000 !!!
Zic kopi,D-k)assers seizoeu 1999/2000 !!!
10.00 LENStoernooi thuis
Zie kopy E-klassers seiz-oen 1999/2000 !!!
10.10 Velotocmooi uit
Zie kopl E-klasscrs seizoen 1999/2000 l!!
Zie kopr D-klasscrs seizoer t999/2000 !l!
It)-30 LENSlocrrrooi thuis
Zic kopl' E-klasscls sc;zoen 1999/2000 !!!
10-10 Velolocnrooi uit
Zie kopy E-klasscrs seizoer 1999/2000 !!!
Zie kopy D-klassels seizocn 1999/2000 l!!
10.01) LENStocrnooi thuis
Zie kopr E-klassers seizoen 1999/2000 !ll
ll)..30 Vclotocrnooi uil
Zie kopy E-klassers seizoe[ 1999/2000 !!!
Zic kopy D-klilsscrs scizoer 1999/2000 !!l
10.30 LENStoenrooi , tluis
Zic kopy E-klasscrs seizoen 1999/2000 !!l
l().30 Vclotoernooi uit
Zie kopy E-klasscrs seizocn 1999/2000 !!!
Zie kopy D-klasscls scizoel 1999/20()0 !!l
10.00 LENStocruooi thrrisl)9.40 Zrva lu\r'en Vl.loenrooi uit
Zic kopy Eff-klasscrs seizoel l91912000 !!!
13.30 DWOtoernooi rrit
Zie kopy E/F-klassers seizoerr 1999/2000 !!l
10.i0 LENStocrnooi thuis
09 00 Vertrck Liurburg uit
Zic kopl, E/F-klasscrs scizoen I999/2000 !!!
lj.o{) DWOtocrlooi uit
Zie kopy E/F-klasscrs seizoen 1999/2000 !l!
14"00 LENStoeruooi thuis
Zic kopy E/F-klasscrs seizoerr 1999/2000 l!!
09.30 DWOlocrnooi rit
10.i0 Velotoenrooi uit
Zre kopy E/F-klasscrs seizocl 1999/2000 !!!
14.i0 LEN-Stocnrooi lhuis
Zie kopy E/F-klirsscrs seizoeD 1999/2000 l!!
09,10 DWOtoerlooi uit
10..10 Vclolocnrooi uit
Zie kopv Eff-klasscrs scizoen 1999/2000 !!!
14.(10 LENStoernooi thuis
Zic kopv E/F-klasscrs scizoerr t999/2000 l!!
l(1.00 Dwolocnrooi uiL
l().30 Velotoernooi uit
Zie kopy E/F-klassers scizoen 1999/2000 l!!
11.30 LENStocrnooi thuis
Zie kopy E/T-klassers seizoen 1999/2000 !!!
09:i0 DWOtocrrrooi uil
l().io Vclolocfrrooi uit
Zic kopy E/F-klasscr'.s scizoeu 1999/2000 !l!

t+
l9
22
26
2't
t5
t9

Irer
rtlci
nrci
rlei

(zie kopy)
(zje kopy)

(zie kopy)

10.00
09.30 auto

08.45 auto

09.30

09.15 auto

10.00

09.15 auto

09.30

09.15 auto

E3

E4

E5

E6

24 nlci
26 ruci
2? nrei
l-i lci
I 9 nrci
24 [lci
26 lci
27 nleí
l5 rnei
l9 ulei
24 nrci
I9 rlci
2'7 ltci
l5 rtrei
l9 rDci
24 lci
26 nlci
27 mei
l3 rrrci
l5 rnci
l9 nei
22 n)ei
26 nlei
l3 lrci
l5 nrci
l9 rnci
22 rnci
26 rrrci
l5 nrci
l9 rci
22 nlei
24 ulei
2í> nrei
l5 rrtci

lllel
rrrci
rnci
ruci
tnei
nrci
rrrci
rnci
rnei
nrei
rnci
rnci
rlci
lnci

lncl
nrci
nrei

(zie kopy)

(zic kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)

(zie kopy
(zie kopy

10.00

09.15 auto

I
,,,

i
I

I

i

I
ii

r
,

1

ltÍ
I
]t

I
I
!

Ij
,l
,l

I
1

I
I

l
'!
j
I
I
1

I

I

I

i

,i

(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)

F]

(zie kopy)

(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)

(zic kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)

09.30
08.15 auto

12.30 auto

t 3.30

08.00 auto
09.15 auto

t4.00

08.00 auto
09.l5 auto

13.30

08.30 auto
09.15 auto

14.00

08.00 auro
09,15 auto

12.00 auto

10.00
08.30 auto

F2

F3

F.'

F5

)
)

F6

t9
22
24
26
t5
t9

24
26
t5
l9
22
24
2(t

zie kopy)
zie kopy)

(
(

Aíbellen voor de rvedstrijden:

Albellen training
Vragen / Ploblenteu
Afgekeurd of niet ?

zo snel nrogelijk en uiterlijk de avond voor de rvedstrijd 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) i66 l3 14 (zaterdags vanaf 08.00 uur
en doordcweeks + 30 minuten en niet eerder voor verzameltijd)
+ 45 nrinuten voor aanvang van de training, alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14

bcl in cerste instcntie de hoofdleider op!!
bel (ALLEEN OP ZATERDAG) nr 08.15 uur de LENS-afl<euringslijn (070) 367 05 22

TOERNOOTEN/A\/OND\ryBDS'IRIJDEN AFGEKEURD OF NIET ???
De vrairg of dc roerrrooierr rloorgul of liet kan slechts gesteld rvordcn via de aÍkeuringstelefoon van LENS (070-3670522). Aangszien
toernooÈn vccl Belcl cll voorbercidiug koslcn wordt cr niel sncl overgegaan tol alkeuÍing. Bel dus alleen brj zccr twijfclachtig wcer
even op. ls hel ócrlooi toch lftsekcllÍd dan rvord[ er niet getraind en mogcn alle spelers tlruisblijven. Voor avondwedírijden is de

euigc rirogclijkheirl onr lc rrclcn ie korncl of de u edstrijd doorgaat of niet bèllen naar IENS (0?0:1661314)._Bel pas na. I6.15 uur uur
waí eerrËr ivelerr rvij ccht niets cn .ie stooí als je eerder op de dag belt de hard werkende LENSrnedewerkers onnodig. Zij kunnen.
darr ccht nog gcen irnl\\'oord gcvcn.
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!!! Bel dan 's-avonds lusseu 18.00 en 19 00 uur naar de hoofdleider

De laatste LENSrelue van dit seizoel verschijnl op doflderdag 27 mei

Geen trairtirtger op 13.14 en 24 Inei (zie ook kopy) l!!

Opstellirtgcn als bekend tttcl ttitzondering van:

A I zorrdcr M.Essiad
82 zortder W.de Bnttn
Bi zordcr R.dc Klerck etr M.Ozdcrnir
Cl zoudcl S v.d.Kntk
C3 zondcr A,Vecrcn (llll l615)

C-i zoncler S.Ollcrspoor (l^ll t6/5)
DI z-ordcr R.Dàvan (l/nl l5/5) ert R.Oostcrveer (15/5)

D2 zonder M-DriesseD (t/llr 1615) :

Dl zonder T.Ayladi (Írfgevoerd als lid) :

D4 zondcr T. Ahttlad. T.Cav cn L.Snhirl (lllel atgevoerd als lid)

F-í zonder K.Dricssctr (l/ln l615)

F6 zonder l.ldtis (a[geloerd als lid)

o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS
o LENS

BIJZONDERHEDEN:
- Vrageu. oprrterkingen. afbellcll voor rvedstrijden

i nus.lps EN ToBRNooIBIJzoNDERHEDEN
lZoals ieder.iaar verlrclden lYij illtiid de belflngrijksle zlken van ieder tocrnooi in de LENSrelue. As eerste enkele spelregels die
' alle deal clllcrs scldcll:j- uerro., is bïj uittoerrrooicrr r,eelal noodzakeliik. Ouders probeer er zoveel mogclijk bij te zijn nlcl de auto.
i - tocrrooi.u iurcn l,aak cerr helc dag. Ouders gecf rrrv kirideren u,at te eten en te drinken rnee of wat geld om het te kopen'

I

Vcrgeet ook |licl ccrt tritittittgspak lllec le gc!cll. i

so,ni ruordr cr gevoelbald op ai,Ocre dageidan op de zateÍda8,. Kijk goed in de LENSrewe wallneel er gespeeld wordt'

1íbcllen als jc riict kan voerballcn attectr bil de hàofdleidcr de avond voor het toemooi tussen 18.00 en 19.00 uur.

Alle spelcrs van 4c t,ENStcanrs rnocten bij cle prijsuitreiking aanrvezig zijn. Heren leiders zorg hiervoor. Het is een bl[jk van

rvtardcrirrg naar de organiscrettdc verettigittg. I

Spclcrs. lólcrs 
"n 

,,rilcr. probccr nict-tc ic"g"i"n op beslissilrgcn var de schcidsrechters. Ook dit zijn menseo die nct

als ictlcr.cen af c|t toe cclt foutic makcn. Bcdcnlr dat voctballcn cco speltetje is waarbij het op een Sportieve maíier

vcrliczcn ooti ccn bclnngriilt ontlcrdccl moct l(unncn zijn.

-LENS Bl: vcnrekr op dondenlag l3 rnci in atler vroegte naar Silkcborg in Dencnlarken. Een hele Íeis naar de derde beÍaalde

;;;;;*;; r;i'b;.-"ï,rË". 
-ll.,i?r 

a'" iràïig. o,rripu,,niíg zal hel loernooï waarin gespeeld gxat worden de hoofdmool vormen van

,aéic i[is."er ,ioe,r ina,ir tiefsr 90 teiuns tncó aar dit grooïse intenutionale toemooi. Onlspanning en presteren zal duldelU-k samen
'*ó.1.n 

g,'iu. Lï,uc,ii c, tc,acrs. irccf vect plczjcr c"n op maanclag l6 rrei zijn jullie orirstreelè 19.-09.15 -",Tj 
o.f,,LHLY::{

infoiui.rï" [ritg"'r]iull," r,in Rcro. Dc ourlcri urogerr ronrl 18.00 uur naar Paul v.d. Steerr.bellen (4400603),of deze UJ9 t?:91i.^,-'li
g.liiatà t*',liït nïet. parrl is teYens dc conta clperioon, en heefl ltel. lelcfoonnutntner rvaar LENS BI in geval van nood te bere*en ls

LENS B I /82-cornbi[ tic. spcctt op zalcÍdag 22 urci lier Velotoeflrooi aan de.Noord$eg in Wateringgn. Wiigggl^1Pl-"].: jl.l_q:
irrir"1n.r, B-klasscrs varr LËNS Bi eu 82. De overigc spelers. r'oelballert lnet de A-klassers van het seizoen l999l2uuo op.LtsN§ (zle

f.àp, Ëia"" irr dczc LENSrorrc)-Oc iegcusli,rdcrsïp irer 
- 
Vetotoernooi zijn: Innerstaclàl uit Duitsland. Vclo en Westlandia. We

veru.irchlcr! dc votucndc rr.i." -§.ÀLïiv. 
e.Èor,siàri. N.Danreri, l,ótoir"r. V.v.d.Geest, S.Gornbault' W.Ka]lan, J.v Nierop,

M.Oeurccl. R.Poslrnir. H.Sahil. R.Uhrc. R.Vergcer crt T.Yildirirtl. 
i

LENS B2r speelr op dorrderdag lli nrei het LENStoeruooi tegen Loosduiren. PEC Den IJaag en Forum Spon. Einde 18.30 uur. 
i

LENS BJ: sDcelt oD zateÍda,l l51lci hct Juvcutltsloerlooi aan deHuis te Landelaal in fujsrvijk. Vervoer is echt noodzakelijk !l! De

ËÀórï',í,u.ï5)lii'r' hi;l;Ësiö;. síeiii'iri,s err Juvcntas Einde 15.00 trur. j
LENS B4: spcelt op dou4crclag l3 rnci hct SEvtocrnooi op sportpaÍk Kastelenring te Leidschendam. De tegenstarders zijn SEV, WIK

en Laakku,artier. Eirrdc 16.10 ttur. .i

LENS Ct: È,aat op z:llerdag 22 urei uaar Liutburg, Wdt zij mee moeten ncmen horen ze via Peter maar reken in ic49r geval op trvee

ar*lii *.iu?iii.,ii,i ii,'ri*iiïtii rvordt cr ook gezíorurncn.-op ?Àterdag 22 tnei reizen en o.ntspanning. op zondag 23 mei begint om

ii;:ö ;;;;ili;;inoài uÍ ïc ónictrr in KËrkradc rnct ali tesensta-nders DBS, SVS Merkltein, Waubach en +pon. §19!!ts -d!' pàiif.triiii,u,* sp"l", noË rrvcc linalervedstri.idcu. Onr 18.30- uur is_ het toemooi ,fgelopen. Op maandag 23 mei nog ecn
' iriendsclappelillic r*c4srrijd c' ourstrccks 20.0i) ,ur rriccr lerug op LENS. Vecl plezier !!! 

{

, LENS C2 succlt op zarerdirg lj t))ci hcl LENStocruöoi teger Loosduioen, PEC Den Hflag cn Forum. Spoí. Eindc .18.30 uur..Op

1.11erdae. 22 rirci rrai'rr Linrbuig. Zlc \oor tne€r gcgeveirs de kopy bij LENS Cl. Jullie tegenstanders in het FC Uracht toemool zJn:

vVfdi. ós§. Argon cn Che-r,rcrlont (allemaai Ö2-el[tallen). Óok]reel veel plezier !l! '; i
LENS CJ. socelt oD clo[dcrclirg 1.1 urei ttct Jodi t Boystoernooi aan de Sponlaart te Gorrda. Vervoer is.echt noodza-kelijk l! De

: rcr",lirui,acrs ziil: óoudu. Lorrr6ardiicn. Soccer Boys cri Jodan Boys. Eir)de 14.30 uur. Op zaterdag 22 mei het Honscle!$Uktoemoor

,riï à" Sriiipfa,ii, rc Holsclcrsdi.jk. dok u1 is 1cnóer cclrt noodzakelijk l! Dc legenstanders zijn: Hazcrswoudse Boys, Hoel(se tsoys,

llonselcrscliik cl| Rr.isoor(I. Erndc 17.0í) uur, ii

LENS C{ sDcclt oD douderdag li rci lrer Jodal Boysl.oenlooi aan dc Spontaan te Co:da. Vervoer is echt-noodzakelijk !! Dè

iËiËi,i,*à"iiiii,i .rl,,ln'i eoyi't-ou,t artli-jen el Soccer'Boys.. Einde l3 00 riur. Op rvoeusdagavord t9 lnei het SV EÍasnlustoemooi

n,í., d" Er"r,r,,,r'rr'"g- o" rcgd,rrr'ria"ri ,iiir, nar'n. Schevinirgcn cn SV Erasrttus. Einde 21.30 uur. Op zondag,23 T.j,q h..,r-tl

§,^l",fO,ig ,'t Ber:ga',rtl,rciit. Dilt wordt èchl tc gck rnalr ook her:l zrvailr en spannend, Meer niettws \ia tÍaitler/coach Harry. veel
:iolcz-iel
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I
ILENS Cs, spcclr op dondcrdag 13 mei het Jodan Boystoernooi rlarl de SporllaÀn te Gouda. Vervoer is echt noodzaketijk..!!. De

liegcrrirancte ri zil,r: J'SV. Jorlau Èo1,s en Socccr Bo1-s- Eiide 13.00 uur. Op zatèrdag 22 mei hgt Honselersdijklqgrnsoi ea!_de Srijplaan
ireïouselcrsclik' Vcnoer is ook n'u cclrt uoodzakéli-ik l! De lcgeustanCeis zijn: Hckelingen, Postduiven, Quick Bols en Honselersdijk.
Ernde I ?,()0 uur.

LENS D I : speeh op zarerditg l5 ntei ltcr Leidentoernooi aan de Sumragdlaar te Leiden. De tegenslanders zijn: WSB, lqn4r Spolr

en EDO. Er )iin nog 3 porrlc-s. Na de porrlcwcdslri.jden rvortlen er finalcpoulcs geformeerd vooi alle teams (nog 3.wedstrijden) om de

plaatsc I t/[i l6). Éinàc t+.fO rrtlr. Öp zaterrlag'22 urei ruar Lirnburg. Wat jullie precies lllee tnoeten nemen horen jullie l-og via

iero"i, ,,:la, rekcn op tu,ce drgen ïoelbillen cn n-alrrurlijk wordt er gezwornrnen. Op 22 uei reizen en onlspanning. Op 23 en 24 mei

ecn tnccdaags i:rtcrriat iol:ra I locnrooi lrii Vitesse'O8 in Ccrtnep (Noord Litttbtlrg).,
Oi poii.iffi,sr,irrlcis zryr FV Pov. ril Duitsland. rVoniajnirrds, Unionl Uden en .WWZ., Er zun nog -1 poules. Na de

poulirvedstít4crr uog finaielvedsrrijden \,ooÍ alle teams. Op beid-e dagcrt begint,het toernooi om 10.30 uur en de prijsuitreiking op 2'l
irrei is omsrrècks tSix) 1ru.. Omsrrèeks 2{).30 uur zijnjullic weer tcrug op LENS. Veel plezier !!! i

' LENS D2: spcell op dotrderdilg l3 nlci het SEVtoenrooi op sportpark Kastelenrirtg Íe Lcidschendam. De tegenstaÍders zijn: SEV,
' WIK crr Laakkrvartïcr. Eindc i2.pg uur. Op zalerdag 22 ulei hei Leidcntoernooi aal de Smaragdlaan te Leiden. Vervocr is echl

ruoodzakelqik !r De regcrrstitnders ziin: Katvijk. Forurri Spon. Quick Boys, Rijrsburgse Boys en Leiden, Einde 17.00 uur' i
LENS D3: spcclL op z:rrcnltg l5 rnci hcr Schiplrriclcutoerlooi aal de Trarnkade le s-chipluidcn. Ven'oer is echt noodzikelijk !! D€

teAcnslitnderi zril: Jrrvenras.-Wilhclutrrs. Sclrifluiden D4 en D5. Eindc 17.45 uur Op zaterdag 22 _mei het Leidcntoemool aan de

§,ïil;Ai;;;; ËaciUón. OoÈ ,,,, i. t.*àer no'odzat etiik !! De tegenstanders zijn: Kaiwijk, Forurn Spon, Quick Boys' Rijlsb"Íq::
Boy. .ï Lei,teu. Ei dc 17.()0 uur. Te|l slotte op ruaandig 24 nrci lÈt DWOtoernooi.op SPortpark West te Zoetermeer. Eentorug maar

waàr: ruaar ook rru is vcrvocr cchl nooàr"rt eti.ftt !!i De Ëgenstanders zijn: DWO. Sliikc-n ee'r en Quick Boys, Einde 12.30 uur. :

LENS Dl: spcelt op doldcrdàg li tnei hct SEVtoernooi op sportpark KastelenÍitlg le Leidschend_lm. Vewocr is noodzakelijk. !! D9

reeenslarrderi ziin. Dcttia. tioirrrckcrli c,i'SÈV. Èiua" ttlfO'urri. Op traandag I+ rnei het DWotoernooi op SPortpaÍk West le

Zöterlreer Vcn.ocr is ook nu ccht noclig ! De tegcnslanders zijrr: RWH, DWO eu Groeneweg. Einde 16.30 uur. '.

- LENS E I : specll oD donderdag l.l nrci hcr LENstoenlooi. Dc tcgcnstanders zijn: DWO. HBS en.B-e.Fair. Einde 13.00.uuÍ. Op.wijdag
' 1.1 nrei rraarLirubuig. Meer inTovi:rThco uutar rckcn op3 dageri rnet voelb l cn natuurliik gaan jullie ook zrvemmen. Vcrder slaapzak

.,r iiiii,iu,ià u-,Ë.,i"iii.,i. 
-ó1, 

vrrjita,l t+ rrrci reiz.en en hàpclijËnog een rvedstrijd voetbalÍcn. Daarna door naar LandgÍaafin Limburg

Op t5 en t(r ruci spclcn.jrrillc d"irar"ntcc in ircr toernooi rnraËan L-EN.S E t vori!.1:rar dc wirtrtaar werd. 
-Vergeel 

dc wi^s.selbekg1 njet nteg

Èïenrcu !! Dc referrsra'iiclcrr- op rlc ccrsrc thg zi.in: Mainaschaff en BW Hand-Eeide rrit Duitsland en Kolonia en BSM uit Nederland.

I È1 ,i;n ,rog it tf ií,,nacrc porrlis Op zondagïe hnales cn nàtuurlijl( gaat E I l'oor de ecrste.plaats. O-p zondag l6 mei omstreeks20.:0
,iuur weer öp LENS. Hecl rleel plcziér !il Op-rnaandag 24 rnei lret örivenzande Wtocrnooi-aan de Julianaweg te 's-Gravenzande. Dé

i tegcnstanclàrs ziil: SV'35. Crrivcttzarrdc W. BlauwZrvart en Quick Steps, Eirrde 15.30 uur, ;
Í le fS eZ, sDeell op doldcrdilts Ii nlci hct LENstocntooi. De legenstirrders ziju: DWO, I-{BS en Be Fair. Einde 13.00 uur. Op vrijdag

i -u 
i11.i ioui'li,,ituil.s- 7; r,noï nrcel irrfornralie bij de kopy van-LENS EI. Jillie poulelcgenstanders op het-Í mdgraaftoernooi zijr:;

lee Har)a uir DuirsÍand crr SVN. Hoolddoqr cri Orrze'Gazellen uit Nederland. Heel veel plezicr !! OP ?qteldag 2.2 mei het

I Wilh.lr,r,sto.rnoor aal dc wcslvlict\vcg tc V'oorburg. De tcgerstar)ders zÍtt: BSC'68. WSB, Wannunda, Quick Boys, Ka§vijk en

:i Wrlhelrrrrs. EIldc ll i(, nurli '

,i LENS E3: sDcelt op zatcrdag 15 lllei hel LENslocnlooi. De tcgcllstandcrs zijn: :-
i ówO, l.,AËii iir ftorrsclersïiit<. Einde t1.00 sur. Op maaniag 24 rlei liet vcloloernooi aan de Noordleg te Waterilrgen. Dc

ii tegenstarrtlers zrjn: Wcstlilrrditr. Velo crt Qtrick. Eirrde 11.30 uur. ,l
Il lgXS O.t, spcell op zitlcr(laB t5 nlci hel LENstocnrooi. De legenstandcrs zijn: DWO. Leiden en Honselersdijk. Eirrde 13.00 uur. Op

,l nlan dag 24 rrrci hèt Vclotoirrrooi aarr dc Nootthveg tc Wateriogcll. De legensíandeÍs zijn: Quick t
lf Stcps crivclo (2-lciuns). Eirrdc 1i.30 rrrrr. lt

i! lfXS p,s, sDecll op Tjltcrdilg 15 utei ltet LENstoernooi. De tegenslandeÍs zijn: I

,i Ëïribl ï-J,i.:,ïïi,"Ëíiii!iïlïrji. er,'àà n-oo ii'ir. op ,nar,,àug i+ 'iiit rfut Velotoemooi aan de Noordweg te wateringen. DÉ

,l tegenstrurders ziirr: Wcstlaudia el Velo (2-teanrs). Eildc 13.30 trrrr' e
l,_.,
i LEXS Ef: sDcclt oD zillcrdag I-5 lei hcl LENStoernooi. Dc tcgel§tanders zijn:
I ö"wö. ïË;,iÏiïi,"ií1ï;;iil?,tt Eirdc ri.0() uur'. op uraandag z+ urei lier veloloernooi aan de Noord$eg, te wateringen. Dè
ii tcgeustaldcLs riit| Wcstlilndrà cll Vclo (2-lcants) Eirtde li.]0 uttr. i
I
I f-OnS f'f. spcelr op dorrdcldng l3 ruci het LENstocÍnooi. De tegerrstanders zijn: DWO, HBS en.Bc Fair. Einde 13.00 -uur. 

Op

zlcrda11 l5 rnei hct Zl,atrrvycnlocrrrooi aan de Zrvalrruenlaan te Vlaardingeu. De tcgcnstanders zUn: JuvcnBS, DSO, DONK en

I Zàu,1rï,, giriUc tj txr riur Op atcrdag 22 ntei het DWOtoernooi op Sporipark West te Zoetermeer. De tegenstanders zijn: DWO.
r ARC ert RvciRitstvLik, Eindc 12.i0 Ltttr. i

LENS FZ. sncclr ou dondcrcl;rg l:i tnci hcl LENStocrnorrr. De tegenstandcrs zijn: DWO. FIBS en Be Fair. Einde 13.00 uur. Op l5.mei
gaan jlrllic iultl Li:rrdgraal' ili L,irrrburg. Mcencnrcrr slxapzirk, hchlbed. pyjanta, tattdcnboÍstel, zwemtroek, ,.I99I oog9l§99d-tll
íchorÉ sokkcn cn LENSklcdi g voor 2 d gcn. Jullic spelcn nree in een llr€cdaagsloeÍnooi. De tegensLandeÍs zu.n: f v..ljensdon en Kw
Èutte uit Drrirslnnd cn I loofddörp uit Ncdérland. Er z'ijn nog ? arrdere poules. Op 16 ruei nog_4e-Íina.les dls jullic bllven daar slapell.

Necur tlus ook ic klruffcl nrec !! öp z.orrdag l6 rnci ziiÀ jflllÈ ornslreeks 20.30 uur w99r gp Lt!§. V_eel plezicr_!l_Op zaterda^g 22 mer

ruog 1ct DWOrócrrrooi op Sporrpaik Wesr'ic Zocleruicci. De tegcustanders ziirr: DWO. RvC/Rijswijk en Quick, Einde I2.30 uur. Ï

LEI\iS FJ: spcclr op;/,lrcÍd;lA l5 rnei het LENSroernooi. De tegcnstirnders zijn: DWO. Leiden en RKAW. Einde tZ.OO lq-9P
"'r.iJ.c1i-,ï* 

i,"t'OWOó"ïuoni op Sporrpark Wesr te ZocternÉer. Dc tegenítanders zijn: DWO, Quick en Maarssen. Einde 12.30

,iir. óp"'ra-,,iio,ig i+ u,"' 
'rriy 

vcto ,'i,i àe Nioordrveg tc Watcringen. De tegórstanders zijri: Velo en Qirick Steps rvelke teamsjullie 2x

ont,noctel. Eirtde lj.3l) uttr. à

1,ENS FJ: sr)cell oD zilrerdilc l5 lrci ltcl LENsloeÍnooi. De lcgenstandcrs zijn: DWO, Lciden en RKAVV. Einde 17.00 gur. Qp
,riË.,r,', zz ,ïi.i r,.ibWóiààí,ooi on Soolloàrk West te Zoctcrn)óÍ. De tegensíanders zijrr: DWO, PPSC en Slikkerveer. Einde 12.30

iiiii. ijí,ui,i,',f,,c 2i lrci nirlr Vclo rrair rli Noor<l\reg le wateringcrr. De [egenstandcrs ziin: Velo (2-teatns) en TOGB. Einde 13.30

uur'- 
_ I

LENS F'S: spcctr oP zarclrlitg ti urci hcr LENSroernooi. ,De tegensraoders ziifl: DWO, LeidgI]-.T RKAW. Einde 17.00 uur. Oq

zltcrdilr 22 i[ci hci DiVoroirrrooi op Sportpalk Wesl te Zoetcnueer. De tegcrlstarldcrs zijn: DWO. Hellevoetssluis en Slikkcrveer!'

Éiitï" iz rn ii"i óp ,,',',t',,r,ig zj nrËi riarrr velo aal de Noord\r'eg te wate;ingen' De teg;3nstandeÍs zijn: velo (2-teams) en Quick'
Stcps. Eirdc 13 30 irrrr. i
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tl
LENS F6: speelt op zaterdag 15 mei llet LfNStoÉrno{i, De tegeníanders zijn: DWO, Leiden en RKÀW' Einde l?'00 uur' Op

ít"riog zz inci rrei »WOtoern*i'op sp"nprt Wo1È zo*eÀeer' De tegenstanders zijn: DWO, Hellevoetssluis en Slikkerveer'

Einde lz.:o uur. op maandag 24 tlrei nàar Velo aan de Noordweg rc watcri;gen. De tegenstanders zijn: Vclo (2-teams) en ToGB'

Einde 13.30 uttr.

:TOERNOOIEN 29 BN 30 il{EI
li'In 

het laatsle \reckend van mei spelen de onderstaandc teams nog een toemooi:

..- 29 mei LENS 82.84, Cl, C?:. Dl, Fl ell F2 
i

:- 30 mei LENS AI, Bl, Cl en Dl 
i

LENSreweMeer nieurvs irr de volgende

A-KLASSBRS SEIZOEN 1999/2 000

:oD zÀteÍdagzz tnei gaan rve met dc A-klassers van v-olgend seizoen wat voetballen en praten op LENS van 12'00 t/m 14'00 uuÍ' 1rye

veÍwachren ondershande ,p"r"r, ol'i'r'i.iöïi ii iiS{-S, r.Ak .rtàtl À3l'a..4' n.Àvgun, À.n'announ, Rv'B-eurden' P Bodaan'

à'd;ï-.[i1ili:'i B;ïiitjilR'c;;ilil, r:ó;.['p.örr,*, Ë.eu.aoi", 
-ó1ÉËin'e, 

M.bssiaó,-e.Éaoun, P.v.Fessem, c.cenc, s.Kamarq

R.de Klcrck. A.oosterveer, a.poraffi.ninö; w.lËg;;;ilzu;tt"aà' À'sat'i"' c'Schmits' R i'd rol' c'viclor' M v'd'vooí en

, A.Zambib. 
'i-ol, ,r"iu.r. zullen Fred Grers en Wiru van Eo$el aanwezig zijn. Heb je vrienden dic volgend seizoen ook op LENS in de A-klasse

lwillen gaa voctballen neem ze datt genlst lnee op deze middag

l:c-runssnRs sEIzoBN r999l2ooo

uur Wc vcnvachtcn onde rstaande spelers om
'"R.ten Bergc. J.Bruystens, R.v.Bunderen,
M.Gelderrnan, M.Hendriks, t.Karabulut, R.Kaynak, S.

n t0 N.Norde, R.Oo

nd seizoen wat voetballen en praten op IENS van 18.00 Um 20 00

N.Arnkhaou,
R.Dayan, S

A.Auchara4
Duak, T.Erdogan, K.Faik, M.Falloun, H.GedeK

ul, B.Lamers, T.Leidsman,
D.Terrones, E.Terrones, A.Vetreq

V.d-Knik, Y.K
slerveer, J.Pronk, Y.Salters, C.Seyitoglu,

Op donderdag 20 rnei ga

)'ilnraz

an we met een Aanial C-klasse4s van volge
17.30 uui op LENS:
Chtatou, iM.Chtatou,

4 D.Lopes dc Bri
llM.Vissers en E,

to. E.Lopes de B

J.D-KI,ASSER,S SEIZOBN 1999/2OOO i
t.
, Op donderrlag 27 rnei gaan u,e met de D-klaistrs van J9.lg91d.seizoen wat voetb4len en p.rate-n op LENS van 17.00 t/m 19.30 uur' We

verwactrren ondersraande rp"r." o,,ï-ríiö'uu;p LÈN§iM,qGi{i,MÀuoettatr, tu errlt, s.niïo-et, v.AutaÍ, B.Batist4-Rv'd.BeÍ8;

:j.-ffi;lr;;;.'w:ir;itiilr. 
-do, 

ö.'i."Ë.oirèi. ö.Diter, M.Driesien. v"n.r"r1ó, K.Elboirzidi, N.Éssiad,^D.v.Gils,-9:fr,{ï;^l'93
:.tirus. u.Ààuioi, C.tiansen. F.trnoulay, J.lnpcrator, .d.14{ogr-u., K.lzidogru,. F.el Kanfaoui, S.v.d.KÍuk' t!J,4gfPl:^'!9H#
i't*r,r:l,lml#y§*ï, Y,ïiï3lih'"ï',il$13*xl;.",1f,xut?:fiï-J;,i IJl,ïï:"tÏP,í:.,i.Ïíï,,f;;flË"'i,',ïföfr
:|n-KLASSSRS sEIzoEN I999t21J00
I

:

II'F-KLASSERS SEIZOEN 1999/2000 a

Oo de woerrsdaurniddasen l9 mci cn 26 |trei gaan we rnet de F-klasseÍs van volgend seizoen wat voetballen van 14.30 t/m 15.45 uut'

We venvaclrten-ondcrs-taande spelcÍs onl 14.00 uur op LENS: r

R.AaÍab. S.Abdalla, M.Altjar, M. Alaorva
R.Chorv. K.Chtatou, K.Dayan. A.Derna.

, Z.Akdogary B
H.Devrillnqz,

tay, B.Arslan, T
I.Elhaddouchi,

Bergsm
O.Ergu
Kelekci

M.v.d.Bug, M.
H.Faih S.Fazal

Chaaibi, F.ChalioÉ
alikhan, K.Gczginl

A.Cuttgor, Iv{.v.Herp, J.LIughes. t{.Ipek. S

.A-kin, B.Al a,
K.Driessen,

D.idawete, K.Mawete,Ipeh
Nooi uneer, E.Nooitmeer, K.Oran, M.Ozcan, NL

T.Jar*ie, M.Igynak, D M.Kesenek,
M.Reddam, RReddam;Oztas,

T.Gunal.
S.lr{oerlalld- B.Mus, F .MustapIa. C.Nclson-QuaíeY,

M.Vrijenhoek.
c

A.v.fuel. S-Sa.veed en

I

GBr,.,* Tnlmmc OP
OP ontlerstaitndc dirtn vervallcn dc volgcndc traiui

- dondcrdag l3 mci: voorulllc jeugdtcÀms
- vriida! 14 mei: voor lllc jsugdtcams
- mrritnrl"ag 2J mci: r'oor alle ,icugdtcarns

ngen:

i' De overigc trninirgon glan normarl r.lrror t/m eind Írci tcozii de trainers trBders vcrmekleo !!!

GEBN LENSREVUB ONTVANGBN
Vorige week onLvingen
vervoleens ierf.dsoelers

veel (ieugd)lcden de LENSrerrue pas op I rnei. Een blunder van de

rvegblijvèn bii huu rvedstrijden en/of ltun toernooien. ln d€ vonge

f
t,

et
Inost !! Toch vinden wii hcI vÍeemd dat

LENSrerue staat altijd precies vermeld

**** Í.,ENS OP HET INTERNET ***:r : www.casema.net/-colpa **** Pagina 10 ;
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\y lllecÍ rlc \olgcndc t-ENsrc\.uc in dc b s llloel vallerl en ook slold cr irl Yenneld welk teafl op ryelke dag een to€rnooi moesL

voelballetr, Bor'àrdien is hel allrjd nrogclijk orn de hoofdleider le bctlen rvaar en hoe laat je moet voetballen. De wegblijvers enlof te
lnat konrers lladdcn dil clus nurkicliik kulrttcn voorkotrtett. i

JONG I-ENS t
I

Aan hct eirrd vun iedcr scizocrt gctcn rvij wccr een JONG LENS ttil. Het
zijn teàrrl sclrrÍli. Nicl rtteer dau I A-r'icltie cn natuurlijh het liefst op fl
\\irt lroostc- cn dicDtcDUIlcfl crr rlcllicht cctt ucrsoottliik icls over iedcre
eclrt nieikarr Lcvör dc kopr rritcrlrik 3l rrci itt op LÈNS. Het is de bed

is dan de bedoeling dat iedeÍe leider van A.l t/m F6 wat over
0p in word'9?. Een korte terugblik op het seizocn I998/l 999.
speler. Kijk maaÍ wat jc doct maar bedenk dat niets schrijven
oeli[g dat de JONG LENS eind juni uiftomt.

HET SIXBSTOERNOOI OP LENS
Op zondag 2ii rnci orgrrrtiscelt LENS cctt s

' en leidcrs kulrtcrt zcll tcatus siltttcttslc llc n
de inschrijffornruliercn te kriigcn. Nit hcl
kostcn |ooI hel etc bcdrxgerl Fl. 10.- peÍ
het voelbàllcn rnccdocn llrel.ic lcàrn. Dan
veel lcanls vanrrit olzc .icugda ldcling aan

VE[,D 3 EN TRAININGSSTROOK IN REPARATIE í

O0 nr;mnd:rt lt) rDei gingen r,ckl I cn dc trítiningsslrook iu reparatie, Dit Ml zeggen dal de getneente aan het werk gaat om c.e,a. weei

oi tc turrppöu voor lËt Ícurtc scilocn. Tririneu-doel \vc rlet iugirrUl vau I0 ntéi dus allenraal op veld 2. Veld 3 en de trainingsslrook
zijn rcruódcn tcrrcin !!! ;!

KLEDING EN BALLIiN RBTOUR
Hel sciz.ocn rtadcll rrjrt cirrdc. Wij willcl i)llÈ lritiners. leiders. spe lers cll oudeÍs er nu alvast op attent

hebben.
makcn dat wij uiterlijk 3l luei

hllc spullcrr van LENS (klcdirrg. tilsscu. bflllcu etc.) schoort en hee I op LENS terug willell hl eerste irstantie lvoldt alles

r lngcler,crcl bii dc lcider. Doze torB I cr voor dal irlles kornplcet rvordt afgegeve n aan de jcugdkomrnissie. Zet nooit zo maar ies

t-

t

t-ENS !!! A:rn dc trairters vr:tgcrt rrii onr ook al lrer lrÍinin8,slrateriaal schoon (dus gervassen) achter te laten in de kasten. Geef
oR
de'

-rl

af om tc u,asscu cu nliritk dc bn Ilcn schoon na dc laalsle trainitrI B9c in jruri kunnen rvij dan redelijk snel invcntariseren wat CI
ilis onr r olgcnd scizocrt rvcet gocd tc kuuneu bcgiurten. Graag d it seizoe ri ccns ieders nredelverking.

MEDEWERKERSAVOND OP LBNS
Op l.itterd:lgll\ ond 5 jurri nodigcrr rvij trllc rrrcdcrlerkers vlu LENS trit ont vanaf20.30 utrr naar LENS te komen
'brirbccrrc-aiold. Nrcï korrrcn li-:rrr naïrrurliik flict ]vÍllll er -zal hcel rval :rfgcpraat worden over hct (dan) afS,elope

'tiifert ryii ook ;tlvasl tyill \oonltl nlr:rr irct korncrdc seizoett. Icdcre ntedeuerker is van harle welkont op

;rdig;i"ir'i,,i,i l',,,i 1r,i,r,'.i. Wc glan door lot rn rlc klcine nurlies. Rcserveer dcze avond alvasl inje agenda.

KAIVIPIOBNEN OP I,ENS

voor een overheerlijke-
n seizoen en natuurtijk
deze avond natuuÍlijk

d"
a!

Na hct kan:pioertsscltap virfl LENS C4 rvist ook LENS C3 door ccn kettr
)Ícs(alic en zeker voor dc lraitle

ige 3
r/coac h Peler van Feslent een kroon

I ovenvinning op de enige concuÍent osc het
op z'n entlousiasiekantpiocnssclritp le bcltillcll Ecn kcttligc 

1'manier van l\'cÍkcn. l{el slocg ovcr op de tnccsle sPc lers lllel dil k:l lpioensschap als gevolg. Gefeli citeerd !! Wat rve bij LENS nooit

hun poulc zrlrr gecindi cn ziclr clrrs ook harttpioctt lllogcll lloenlcn
h rvillen tvi.i besr \,cflnelden dat LENS El,E2 en

N{el de ouders. spelers en leiders we
FI op

rd hier aandacht
de eèrste plaats tnecht vierer zi.irt dc cct's lcp

grl
lrr:rtscn bij dc E- crr F-jcug<|. Toc

aan

gcscltonkcr Birtttctt dc.ictt gdco Nlllissrc 
^rllcn 

§e bttuenkon loch lnila ookr rvcer eens gaan bekijken of wij hier in het vervolg wat

rncct ;tartclacltl aan rvillctt gaatl schenkcrt irt de vorm van taan erl eell aandenken

BEDANKEN ALS.IEI.IGDLTD VAN LENS
;1tlr6Í i, ,1. nt;1:n4 rurarin sDclcr.s rrroctcrr Ucslisscn ot zc nog een j:urr doorgailtt als voelballer bij LENS of nicl. Wij hopen natuuÍluk
'vArl rvcl. n11rir| toch zilu cr'ltlrr.;d spclcrs dic beslrrite[ le stoppen oldic crgens attdcrs \tillen gÍlall spelen. :

De volgerrdc rcgcls zr.irt cr':

I . Stop .ic lel Ïocll)itllc da roel jc dil VOOR 3 | mei 1999 PER BRIEF kenbaar llmken bij Paul van den Steen,

Chopilstrlat l!)i. 2551 SV Dcn Haag

2, Doc.ic 4it NIE-l'da1.51it.ic:lltollàlisch lid vau LENS. (rnondeling opzeggen is NIET voldoenàe !l)

-i. rr il .tc brt ccn urrdcrc \rclcnigi g gititn spclcn dar rnoet jc bi1 die ve_rcrligirrg ccu overschrilvingsformulicr halen, deze

irr'rrllcrr c,, ,ílcicËr, voór 3l nrei bij Plul van Ífn Steen,.(geldl niet voor D-E-F klasscÍs; zij kunnen

alti.jtl opzcggcu l/ic li crr rrch aannlclden bU ccll il[derc vcrcrrrgrug)

4. on4cnekcuilg z:rl allccrr gÈschicden als je aan je tinanciëlc verpiichtitlSen hebt voldaan (dit geldt ook voor boctes) eÍ/of
olrlv;lrlBell iporlsprrllcrr hébl illgelcverd.

Dit boYcnslài tdc dicrtr tiITERLIJK Jl tci l9r9 gcrcgcld te zijtt. arrdcrs ben jc tc lilal. Olls advies is echter : BLIJF LEKKER
VOETBAI.I.EN Bl.t LtiNS cll lartt.ic lricrtrlcs ook lid rvorden. i

Ziin ct. problcrucn'1 probccr dcrc diln ccrst llil tc prflter i.p.\,. op dc Ioop tc gaall llíHr cen arrdere verànigíng. De Jeugdkommissie is:

ieàcre ritait rtd;rg-:tr ottcl rtattrtczig op LENS.

1r':rincn cr/ol spclcn hi.i ccll ilndcl'c
.iullic |..ENS). Dit is ccn t

ycrcniginI nrllg ALLEEN tnct tocstcnlming van jc huidigc vr:reniging (voor
'cgcl vitn tlc KNVB !!!

LET WEL :
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II
MULTICULTURELE A\/On*D 

I
I

De €venementÈoco wissie loopt met hcl idec rond onr op wijrlag 4juni fcn multicultjuÍele avond voor ollè A t/m C-j$gd tc organisrÍql Om dccc Àvond to( ccÍr suca6lE
_ mlkcn hebben wij jull;c hulp nodig. Het is de bcdocling dat clkc spclÉ zclf clcn cÍVof hRpjcs mccncsmt wclke itr zijn lind ge8c!.fl '*od!a om zo !nd!m (mede)spclcÍs

i ïr: :,i ïï;:J:::::ïi:ïï::ïïlïlï,ï'::'i; .". *rrmuziek mee ! wij ze,rzorgan vom dc vc*assins van deze Àvond cÍ wcr c., opoo', van
?????? Zin orn mr dcz,r avond mee te wcrkcn gccfje d.0, sncl op (vooÍ,zilcrdÀ8 22 mei) bt Rinr Bruij'ícÍs of Elly van Fcsscrn.

i err*-g '- d.r. ,uond is 20.00 uu6 hÈt clubg,ilrcuw is opcn vanaf l9j3o uur. D" ,o.g*g roorjutli. is graG.,.. EchtcÍ introduces bctóleí f2,50 p.p.

De EKO

Afscheid bij LENS var lllaurice de J ng D1

spel

cb cen hcle huk,: litd
het rnèt Julljc ihíd

eÍs(wiendjÈs ) ruor dc

Bchad bij I-ENS, tè
IÈuk tehad, lekkeÍ

bcginncn
gespecld err

met Fl, daàmn E cn Dl. Nu heh ik cen
doe ik dat niÉ1, ili dc traincn

het me niet lukl' kom ik gro.ag t!rug bij juuic. Bedsdr LENS!!!!!

kfi§ gekcgen
VerdeÍ bedsrk

bii ADO Den Ilaag. Drt \ il ik natuurlijk gro6g probcÍo.
voor allcs wsÍ z. n:e gclccrrd hcbb:n cn

Ikh
heb

Maurice de JonE (Dl)

lÈukC tijd die wc sanàr hebben

IK
dr

LENS Cl- Roodenburg Cl. z-r r arei reee j

cr, nd ccn goÈdÉ íarlirl \an LENS, ecn kans vool l{iuky die keihard op d} lar schicl M[.3r cen vooÍspÍon8 z-st cÍ voor ons op dat momcnt nog niet iÍ! dl!! giflgcrr we md eea

.. zeíien is gèmÀÀkl. U'c koDden niet echt hng r:ur dczc voorsprong gmi+"rl *art na 
"en 

p"r-. minut.n wor& cr gBcooÍd door Roodeobur&(l-l) Ook zij kondeÍl Íli.t Iaí8

j wimen. Overigens is rlt he! laÀtslc rcíslag dal ik voor [,ENS s.hrijl w{at ik vcrrrck volgcnd s€izocn nanr RVC/Rijswijk. [k vond bct wél lcuk om dc rcÍslaBcn te mo8en
'schijverl nMens dÉ Cl .

WiÈ rvÈc! tot zieÍLs!

i Yvcs SaltÈr\ LSNS cl

C2-C3 t"*..*,lstr.ljd", zo,rdÀg 25 aprit)

EeD bÍo.dÈnlriJd cn dus ccn veÍbclc[ norjc. Kansl.n over ell wccr, Lr de geÍíe hetf scooÍt Cuus l-0, lcvcÈs dc Íudsl&d. À-a dc ruí cEn gélijkop8arrdc suijd mí eat fllcÍ

solo viu rvic anderi dirl Khnlid Faloun, 3-1. P.S, (ne8ory eLr Achraf bedhrkt De bcloofrje speeltijd hebbarjullic lekcgca
Guus Sr-

i{EC Den Haag CI-LENS C2("o.p"ritru)5-2.i28aprir :
t.

, PEC is ecn gocdc plocg mct een paar zccr rappejonBÈns. Toch scooí Toiy àl vÍoe8 in de e€rste h€|ft uit .èn moeilijk. hoek de 0.1. Vol8en nog kr$et voor Strfan cn Guus

heefl. P S. IIel \uns we.r.cns koud, rraar zic dítrr, op hcL veld wcrd hccrliikc, warm. socp r.tilgedecld. B.dukt Mari!.Íulc !

t"
SrC'JI

LENS C2-RAVA Cl(comperirilr2.1. r mèi

lÍainer van R.\VA prí lxn fo[le wissel lo., Gullo rvijsl dÈ scheids erop e+ dc lvissel wordt ongedann geÍnaakl Dàl zclc kri,ardtlo€d cn RAVA giíg vEel te agresief cn vccl

haftjc vrn Stcfan, Cnus pikt op en scoon bck*inrn 2-1. RAVA zct furieui aaE, hun spits r,)iatt buitelht in orzc zcsrillr h..l RAVA claimt ccn strlGóop mEEr kijgl tn niel
Dc trainer van RAVÀ bloedliík er! hÀllt zí tcarn sÈhÈldend var, het vèld:.,.., Fraai hooÍl
P.S. Mcrlin speclde cen berenrvedstrijd. Hrd zh directè regÈÍshr)dcr, oëniéneÍtjc, in zh ak tot mijo grote gcnoegcrl

ouus Sr. I

LENS C3-OSC C1 a.r

,3-l Nr de nr\l konrt OSC stcÍk terug err kijg ook k:rrrsrn. nrmr onze fieeper staat niel meer toe dat OSC scooí. OSC wss eeí waardiBe tl8eÍrsl$der Ína.r \vIJ zijí è
tcrcÈhlÈ KA\tPlol:N in dezc poulc. JOr-GENS hdínlil voor dlt lÈuke sbizoen .

PETER VÀ\ IJI:SSIII'I

LITNS C3-OSC CLl.ornpetitiel't-t. t mei

Pmdat C3 ook t'rr
GèfÈ[citeeÍd heÍ.n !

Guus sr.

b.Èlje van ij is ccn sclrilliellie v.rn ruij. Als er can plo.j cn rer uÀinÈr zlin diÈ ik hun kunpioEischap gun zijn het C3 en PeltÍ ltÍr Fcascm lÀGl.

I

I
I

JLENS DZ - Zoetermeer D2 4 -i. : rnei

iDan rverr Zoitenrtcri.:r. D- ; Ír;§rnr .{clurEd ecn cor»cr crr tikt etn spJ.r vn ZocrcmrÉcr dc brl in z;jn ci-e€n goat, Dindstard a-'3

RICARDo
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I

OÉ LE'U§REV UÉ
Tweewekelijks U{d van de voetbalvereniging LENS

72Q laargang, nummer 21

27 mei 1999
opgericht

l8 decembcr 19211

UITNODIGING
MEDEWERKER§AVOND

oD zaterdas 5 iuni wordt in ons clubgebouw. de

-àcet erkerívonï sehouden. Middels dit schn1veÍ

iià-JËËi"iíi-rtlJ mËdewerkers var tENs met hun

;;ffi;; ,ii"; te komen. vanaf 20.30 uur is ons

[ïË"iu.r* sàperd en natuurliik eaat de baóecue

;;ï;ï;""öfi* Ë".it'àiiti:Ée ídades klaaÍ. w-e

;;Ë;il;; k;; 
"cht 

op alle médewe*ers van LEN.S'

ö;d;;'ir;t edor ,an eeri rrapje en een dÍankie g,ezellig

nabomen oíer het (dan) afgelopen seizoen en ahrdst wat

' ,ààruit atomen over'hei niàwe seizoen. Reserveer

dezè-itond alvast in je agenda en natuurlijk gaar we

door tot in de kleine uurtjes.

DE ALGEMhNE LEDENVERGADERING VAN LENS

oo maandas 7 iuni woidt om 20.30 uur de algemene ledenvergadering van LENS-geho-uden in ons

Àiusàouwi wË rekenén op heel veel senioren, ouders van onze jeugdlederl vÍiendeÍL donateuÍs en

*eiti'ctrt ook e- en S-Hàsseis om te horen hoe LENS het afgelopen seizoen heeft.gedÍaald. VooÍal de

financiën zullen worderl besOroken (resultaten Um april en dc voorlopige bqCÍotlng voor^hct selzoen

1999/2000). Zuuen de cbntri-buties omhoog moeten ?? Moeren we nog meer bezulBgen 7?ï vla.Sen.en

antwoordeí die oo dele avond naar voren zullen komeÍL Wij hopen dat er veel belangsteueÍloeÍl

aamvczig anllcn zijn. D{ agenda is als volg:

l)
2')
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1999

Sluiting

Mededell,pgen
Vanuil Vfet

Bestuilr

LENS
I

terr+in & Clubgebout*
GEEN POSTADRES

sóÍtcorDplox'EscaÍnp I "
Ilenseloloon 600
Tel.ï70 - 366.13.14

Rràbobank t 29.924.229

SsmenrÍelllng hcrauur
a

R;veroÈer tcl. 070 - 366 13.44F.Gefu td. oto - 452.73.27
P.v.dslcrn tel, 070 - 440.06,03
Frlotu€l tel.010'521.39.80

bEKO: lteítortniÍd. (2.6r€ / all)

W..l.M.tleiircn lcl. O7O - 346.10.88

Sdorcn mferdog.

J.C.HnEl tcl. 070 . 367.%.87
I

fl,I(O: JcuSdrfd€llrtli

P.J.M,v.d.sk6 tsl.070 - 4{0.06.03

Il}troppcnbrouweÍr tct. 070 - 325 07 .89
(

AKKO: Acéolr"Íodrtlecomrdrrer.

r,lu*u*

V.4tN

Ë^RKo: HRÉotrrml'!h

iacaturc

FKG Evcnciíenleí.omtnfu !i€

ÈBruiisrers tel. 070 - 366,13.14

sema 06 - 59?.00,082

rcl. 079 . 316.49.94

Colrlotr

levfil pollsdre!

CnnlrlbutiE ltclrllng

dc Chb rrn 100

TEircEl

lbsuk 13.67.1I

tel.0lE2 -52.13,53
tcl. 070 - 397 -72.94

Sponozdra

Ë.v.d.Hoeh
ÉLKoo\tsDs.s

?ar&g:
V0catulo
landag :

Vscstwc
VaEÍhg i
,\d€ KcI

R.dakric

W.J,vdGccsl
M.v,Oort
§.vdSrnan

P.F.GíËÍls
's4ÍElEÍtsirgel 35
3062 SB RotkÍdam
Tcl:010 - 452.77.21

l
ï
É

,J

Van de Redaktie

Rcd.criebriclEDbus in het clubgebourÍ of bij
w-.I.v.d.oet§t, winlelst d{ 92, 2543 BS Dcn Hrag

E-rnoil : postbu36lsvidalsdesign.d€Ííoo-o.l
F6x : 070 - 367.05.2f (!En oraandag t/ru trijdag)

LEVER IIWKOPYVOORDE
JONG LENS

VOOR 5 JUNI A.§. IN !!!!

LFNS I GT'NEGRADEERD

Door het gelijke
aÍhankelijk van de

Ondanks

getekende
grecp
ofhet

\i

t
*í*,. I,ENS OP HET INÏERNET *{'+T 

:
I
I
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l

Op woens4ag 2 juni a.s. verwaohten wij onderstaaflde
ons klubgebouw:

R.

Het s
voor

preekt voor
het komend

zich dat de trainers Hans l:mens en
e seizoen bekend te makeÍI. We

m de plamen
onterechl op
aul v.d.Steendeze lïst staan of sterker nog er op o[tbreek neem

(0704400603).

Selectie bijeenkomst LENS I sdag 2 juni aanvang 19.30 uuÍ

I

selectie veel LENSers langs de liin zullen zien. Tot na

Hans Lamens

P.S.:Natuurlijk zal de begeleiding mij hetpen bij het

Even t$,ee maanden niet voetballen betekent niet dat

Vele handen maken immers licht werk.

CONTRIBUTIES

DE LAATSTE LENSREVUE
Dit is de laÀtste LENSrewe. Hiema volgt eind juni nog

voetballen of naar ecn andere vereniging gaan, dan di

Opzeggen kan uitsluitend SCHRIFTELIJK

lndien u niet volgens bovenstaande
CONTRIBUTMPLICETIG bent

Ook komt het voor dat leden hun "soort lidmaatschap"
wordt zaal (v.v.) -

vakantie!

var deze taak.

niets op LENS wordt gedaan. Hct colnp lex wordt waar nodig onder

r

ii
I

stríjden t/m eind juli. Even lekker uitrusten maar natuu k gaan we urel door met do
cr op zit en dat we
nodige voorbereidi

ii'
".Ji-

VELD 1 EN VELD 2IN REPA TIE
Op maandag 3l mei gaan veld I en 2 in reparatie. Dit dat het seizoen 98/99 stoppen met lrainingen

ngen voor het nieune selzoen.

DE ZOMERSTOP
,JI

genomen en
doen is. Wilt

al het materiaal
u een handje he

en weer aangewld- Neemt u maar van ons asn
iemand aan van het besluur.

dat er voorlopig nog te

en zelfs vrienden hebben een
teb

I.
lr
I

contÍibutieachterstand over dit seimen. Begin juni
etalen. Doen ze dit niet dan wordt begin juli;het

t'

,""rr**on*o*il"
een vooruitblik voor onze jeugd naar het komende

BEËINDIGING LIDMAATS VAN LENS
Indien er leden AJN die aan het einde van dit seizoen

JONG LENS met daarin een terugblik op onze jeugd

lidmaatschap van orue vereniging willen beëindigeÍL omdat ze stoppen
zij de onderstaande regels in acht te nemen:

tr
tI

I
I
met

bil Paul v.d.Steaq Chopinstraat 103, 2551 SV Den Flaag,

Opzeggen dient te geschieden VOOR 31 r999.

Leden die naar een andere vereniging gaan, blj hun nieuwe vereniging een oversclrijvingsformulier halen en dat vóqr
3l mei 1999 inleveren bij Paul van den

4. Ondertekedng zal alleen geschieden als u al uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) en/of
ontvaflgen sponspullen weer heeft ingel Het formulier onlvangt u een paar dagen later retour omdat eeÍst een leden-

de computer.mutatiekaaí moet worden bijgevoegd vanui

Op maondag 31 mei 1999 (de sluitingsdatum vooÍ
NIET meer.

kan dit nog tussen 19.00 en 21.00 uur op LENS. Daama beslist

2

J

In bovengenoemde gevallen geldt ook uiterlijk 3l mei
SV Den llaag

JEUGDLEDEN die willen bedanken als lid kunnen hi

in ons ledenbestand en dat van de KNVB gehandhasftl met als gevolg dat u
t99912000.

wijzigen bv: - niet spelend wordt spelend - s€Ír. zat. wordt sen. zon. - veld

IJK een bericht sturen naar Paul v.d.SteeÍ! ChopiÍrstraat 103, 255]

alles over lezen in de kopij van onze JEUGDAITDELING.

u

)'
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vERGATIERTNG luurutcp EN NTEUwE

BARMEDE'WERI(ERS

;

verzocht
de Berg,

LENS SIXES TOERNOOI
1999:

ÉÉ N SPORTIE\TE REUNIE
Het LENS SD(ES toemooi op te pinksterdag was weerleen
groot succ€s. MaaÍ liefst 16 teams streden onder p{ima
weersomstandigheden om de sponievc eer. Spamend :was
het ook want uiteindelijk moesten in de striid om de eerlte 4
plaatsen strafschoppeí de beslissing brenlen. De Marjpjes
o.l.v. Niels Schuurman troefden in de grote Íinalet de
Apoodes van Marcel Apontowell a[ terwijl de Talentjesivan
Dennis vd Steen het team van Zaal I o.l.v. Hans Kooyenga in
het zand deden brjteÍr. Ook om de poedelprijs werd fan{tiek
gestreden. Uiteindelijk hcasseeÍde FRIENDS o.l.v. Rinu§ vd
VooÍt e€n tegendoelpunt meer dan EERSTE DE BE§TE
van Jan MunsINa aflóop stonden heerlijke salades en sat+h klaar
de band FLAME.

en vervolgens wcrd de vermoeidheid weggedlnst bij de live muziek van

!
in het minst de metrsen achtór-': :Konom deze LENS dag was wecr een groot succ€s. Darik aan allen die een bijdrage hebben gelwerd, Íel

de bar, want h* valt niét mee om ean dag lang 150 dorsiige kelen te smeren en 150 lege magen te wllen
Tenslotte de eindí8nd van het toemooi:

t.
.,

3.

1.

5,

6.

8.

Maupjes

ApooÍjes

Talenljes

Zaal I
LENS 3

Zarl2
Rese e Bclgcn

LE,NS 4

Graag tot volgend jaar.

9.

10.

lt.
tz.
13.

14.

15.

16.

Eerste de BLte
I

Friends (po4dclpÍijs
I

Ameteurtjei
I

vroeger wa{

Nooit genod

EDIvTDDB I

a.lles bcter

bier

7a

FC Bhuw

nohappefr

)

PRIJZEN LOTERIJ

Afstandmeter

wijn

fototst.

Fohne

JOZe

gÍoen

8,ÍOen

Sroen

217

327

360

491

Hierbii wil ik iedereen bedanken die ons in het afgeloËen jaar zijn of haar geschreven stukjes hebben gegeven voor plaatsing in dë

LENS'-rewe en verder wens ik u alvast namens de rcddctie-een góede vakantie toc en toe tot het volgend voetbalseizoan,'t 
'l

Willem

Lever de kopij voor de J G-LENS uiterlijk 5 juni a.s. in op LENS i
t
't:

t
!
I
I
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! Joo, LENS-opleiding : Bedankt !! 'i 
i

i'
toen ik 17 isar was, begon ik oP L)il#riï:rux ïr#"+:'#:[i{r::i3§:il'rrÏ:H

Ik kan nia iedereen noencÍL maaÍ eentje is toch wel speciaàl voor me..raul, bedankt voor al het veíÍouweÍ! de tijd dic je me gafom te

ontwikketen en het gedulct dat;e móï'rÏ; ffi:ï;;íËtfi g;rakkàijÈné Bedurtt voor je wijze woorden en adviezen'

tu *i t*.raun die-met LENS verbonden is, heel veel succes wenseq voor de komende (zware) juen op LENS en bedanken voor hun

hulp in al diejaren.

II
Reno

r.

;

I

Speciaal Chinees Restaurant
Voorheen Restaurant " LOTUS "

PKO§PEB

Ë&&
LePveg 533c

2545 GG Den Haag
Telefoon 070 - 36647'17

Dageliiks Eeopend van 12.00 uur tot 22.00 uur Dnsdags gesloten- Íry'iiEez'oreen ook bii u thuis tussen 16.00 - 20.00 uur
U Línt uw-telefonisc-he bestelling doen vanaf 12.00 uur

:;

Ir

t

I
{
ii

I
ti

I
{
,.1

fl

J

5

i
ï
Í-
n

i.

I.

T

,l

t
t
I
I
I
{
I
rt

VanderVelde
tVeentje vERHUtztNGEN

NATIONALE EN I$TERNATIONATE VEH}IUIZINGEN

KANÏOOR. EI{ BEDHUFSVERHUIANGEN

LUCHTGEVEEEO COMPUÍERVEM'OER

MEUBELOPSLAG IN CONTAINERS

VERPAKKINGEN VOOR OVEBZEE

fr
7\

HaAEDeÍlEC2544

t

:.ry;monoUu""'

raa9

r
T

end

1sa6

),(

Anno

zoel^t " 
AMWAYProdur(réD

Joop Soflrmer Tinaallos traat 2l 3

teI. 367 I5 23

de n llaa g

ut.i j ("evetLet l4«nho huil

RE\II Data Design

Ontwikkelen van Software Àpplicaties
Verkoop van: Software, Hardware & Computersystemen

Winl'elstede 92 CD-R's :
2543 BS 's-Grs!'enhage
r.i.-ozo --toi71.1Í'- zlP-drive's
Fax 070 - 309.73.22
§àa 06 - 59700082 CD-Wfiters-
GSM 06 - 212.439.47
Ë iiiiió*ïtiíiríd"iàatadcsiende,non'nl etc'

t{-oruepdge uvw-.evidar irlRigLdcÍnoonl

4aildr
l0au$lfig ïl[man*

(.

AJ. rífull !
A[. rasl' hílar
AB. ËoótEoBlllflír

: 156 Oltt konltrg r Y3ttradtse llodrt ,
! 20* {.tl to lry . Gfi'b lolcl!è
! l5rÉ a.àlc l.orrl[t r AJk roBuo rr niar! lr kylÍla,

' Grllh oFl dcn !!!

Bcrook onze rhowroom aan do
Thomsonban 85
2§65 HZ Írsn Hasg
T€1. 0?ÈS6:!UE0 / Fax. 07o-38àL{E

"ooK i] VOOR
KOZIJNEN

*i.** LËNS Op HET INTERNET ,r.{.í.* . www.èaséi.na.ney-colpa **** Pagina 4



,ïJ;,1, Sen
a ren\Z I}AGI

Wedstrijdp

mndag 30 nei 1999

LENS 5 - \ ilhelmus toemooi

zondag 7 juni 1999

A.lgemeneledenvergadering (ziekopy)

Seyioren Zondag

wdnr, scbeidr..

sffisr
. DIREC| X''L

- covPutERcExTnul

- FULFILTT|

- FO?O$OP|E 9EEU|CE

kopieënr**6
o.r ln.cn lnlol' rràw mog.qh
fmrn, .Eltrl t00 BBt , Gl(d. èiw) '

Fotokople ln kleu?, dlgltalo kw.lltoitll

AL 2í JMR EET{ BECRIP IN DEI H^lO
KeÍletuinefttag 6 2544 Cw Den Haag

Tel.: 070 359 07 07 Fàr 070 320 s1 68

Algemene infqmatie
Trainingen overige senioren elke donderdag aanvang

AÍbellen

LENS 3 : G.Golali
LENS 4 : H.Hoppeabrouwers
LENS 5 : J.Muns

AÍkelringsinformatie (niet bij wiendschappelijke r,ved

INFO / teletekst pag. 603 ofde aÍkeuringslijn KNVB
West 3 : tel. 0900.900.8000

0: I5 uur.

88
l6

51,60

W.J.M. lleijnen tel.: (070)- 10.ContactpeÍs
Wedstrijddag: B.Vierling

tel.: (

den) :

.02..2,8.57

sema 06 - 65.00
mob. 06 - 55.13

tel.: 06
tel.: (07 325.07.89

397.54.59

a ,h,ff,
We a

veld wdnr. scheidsr.zondag 7 juni Í999

Algerneneledenvergadering (ziekopy)

Senioren T,AAL

VERZÀMELTIJDEN

AFBELI^E,N

tel.

tet,

tel,

BIJ AFIGI,RING: YERZAMELEN

WEDS Thuis

Uit
: I uur voor arnvang

: ll2 uur voor aatrvang

Trainer

h.g.g.

J.Hsm

IruROP I,ENS. .

: (079) 316 49 94

3 06 - stl 96 8El

t (010) 367 96 81

I
\ I)

,h
'ë'

I

WEDS
PRO

zondag 7 juni 1999

Algemene ledenvergadering (zie kopy)

Algemene informatie zaalvoeÍbal

asnvocrdcrs:

l: llKooijenga
2: AKuypers
3: D.Pool
4: C.Hotnan

o70 - 397 .72.94
070 - 325.44.71
070 - 307 .04 .77
070 - 397.27 .73

tel
tel
tel
tel

zaal
tael
zaal
zaal

*,Írr.* LENS Op I{ET INTERNE.I'í({'*4' . 
lvww.casema.neÉcolpa 

r,í.'t* Pagina 5



JUKO van het jeugdfront
ALGEMEEN CONTACTPERSOON en hoofdleider n ;öu ga:
Paul van den Steen, Chopinsraat 103, 2551 SV Den tlaag tet. (O7O) ruo 06 03

A-jeugd: Eans vatr Rijthov€n
C-jeugd: Diana van Rijthoyen
telefoon (06) 22.98.18.82
telefoon (070) 361.52.08

Hoofilleider D-jeugd: Ruud ven Eerp
telcfoon (070) 367.98.58
b.g.g. (06) 262.04.312

Hoofdleider

Hoofdleider E/F-JEugd: Leo Straub
Motrique Bouwmeest€r
telefoon (070) 367.O1.21

II/ E D^S T,E TT D P R O G R A M M A

1-. B4

CI

rJftrl

AI
BI

B2

B3

c?

dotum

30 mei
27 mei
30 mei
02juo
27 mei
29 mei
02 jun
27 mei
29 mei
02 jun
27 mer
29 mer

02 jun
29 mei
29 mei
29 mei
27 mer
29 mei
30 mei
02 jun
27 rner
02 jun
27 ns
28 mei
27 mei
28 mei
27 met
30 mei
02 jun
27 mei
30 mei
27 met
27 met
27 mei
27 fiq
29 mei
29 mei
29 Ííei
29 mei
29 mei
29 mei

({tijds} wijÍgingen voorhhoudeo)

ranveÍt t€g€trrt nder nií-/ltruis

10.30 DWOtoernooi ' uit
Zie kopy training B-klassers volgend seizoen !!!
I 1.00 DWotoemooi uit
Zie kopy niarwe elftallen bij Den i{oom !!!
Zie kopy training B-ldassers volgend seimen !!!11.00 Honselersdiiktoemooi uit
Zie kopy nieuwe elftalle; bii Den Hoom !l!
Ze kopy training B-klassers volgend seizoen !!!
VÍij
Zie kopy nieuwe elftallen bij Den Hoorn !!l
Zie kopy training B-klassers volgend seizoen ! !!10.30 HonselersdijLtoemooi'.rit (zie kopy)
Zie kopy training B-klassers volgord seizoen !!l10.45 LENstoeÍnooi thuisf2.00 LENstoernooi thuis
Zie kopy nieuwe elflallen bij Den lloom ll!
Zie kopy training B-ldassers volgend seizoen l!!10.00 D0SCtoemooi uit
Zie kopy nieuwe elftallen bij Den }Ioorn !! !

VÍij
Vrij
Vrij
Zie kopy training D-klassers volgend seizoen ! !l13.00 LENStoernooi thuis
13.30 LENStoemooi rhuis
Zie kopy nieuwe elftallen bij Dcn I{oom !l!
Zie kopy training D-klassers volgend seizoen !!!
Zie kopy nieuwe elftallen bij Den l{oom !!!
Zic kopy training D-klassers volgend seizoen l!l
Zie kopy afsluiting seizoen LENS D3 en D4 lll
Zie kopy tmining D-klassers volgend seizoen !!!
Zie kopy afsluiting seizoen LENS D3 cn D4 l!!
Zie kopy training D-klassers volgend seizoen M10.30 ByÍon Red StaÍ El thuis
Zie kopy nieuwe elftallen bij Den Hoom !!l
Zie kopy training D-klassers volgend seizoen l! I10.30 Byroo Red Star E2 thuis
Zie kopy training D-klassers volgend seizoen ! !l
Zie kopy training D-klassers volgend seizoen ! !!
Zie kopy training D-klassers volgend seizoen !!!
Zie kopy training D-klassers volgend seizoen !!!09.30 Leidentoemooi uit10.00 Leidentoemooi uit
VÍij
Vrij
vrij
Vrij

veld/tarÍEi n

(zie kopy)

(zie kopy)

(zie kopy)

09.00 auto

(zie kopy)
(zie kopy)

(zie kopy)

aruc@ig.iDi,EN§

09.00 auto :

09.30 auto

09.30 auto

09.45
I1.00

08.00 auto

t2.00
t2.30

10.00

10.00

27 ír,ci
29 mei
30 mei
02 jun
27 mei
29 tr.i

c
C
C
D

3
4
5
I

D2

D3

D4

EI

(zie kopy) .
(zie kopy)

v2

v2
E2

E3
E4
E5
E6
FI
F2
F3
F4
F5
F6

(zie kopy)
(de kopy)

08.00 auto
08.30 auto

Lever de kopij voor de JONG-LENS uiterlijk 5 juni a.s. itr op LENS
.:

**+* LENS OP IiEI INIERNET **+* ' www.casema.neV--colpa *{'+* Pagina 6



AÍbcllen voor dc wedstrijdan: zo snol mogelijk

AÍDelIen tralnlDg
Vragen / Problemen
Afgkeurd of nict ?

bel in eersfe

19.fi) uuq bij
wedskijd via dè
en doord
* 45 minuten

bel (ALLEEN O

LENS telcfoon (070) 366 13 14 (zaterdags vanaf 08'00 uur
* 30 Eiouten en trie t eerdér voor verzameltijd)

aanvang v8n de t'aining alleen op LENS, tel. (070) 366 13 14

uitsÍl strijdUk
ftlleider.

8.001 ende vooÍavond de wed tussen
van deIn nooduiteÍste dehoodesbereffende dagop

hoofdlei op
8.1 aÍkeuriÍrgslrjn

eh de 9rd
22070 6J 07 5z-ti 0na 5 deuuÍ LENS.TERI'AG) )(

tsT.JZONDERIIEDEN:
- Vrage4 opmerkingen, aÍbeUen voor wedstrijden !ll

- dit is de lastste LENSrewe !!!

- na 30 mei wordt er niet meer gevoetbald en gerraind (zie kopij)

Be{dan's-avonds tussen 18.00 en 19.00 uur naar de hooftlleider.

Opstellingen sh bek€nd met uitrordering van:

o LENS Al zonder M.Essiad
o LENS 82 zonder Wde Bruin
o LENS Cl zonder S.v.d.Kruk
o LENS Dl zonder Aoufrighe
o LENS FI zondcr P.Kapend

{TOERNOOIEN/AVONDWEDS AT'GEKEURD OF'NIET ???
worden via de aíkeuringstelefoon var LENS (070-3670522). Aangezien

nog geen antwoord geven.

TOERNOOIBIJZONDERIIEDE
Zoals iederjaer vermelden wij altijd de belangrijkste
deelnemers gelden:

van iedeÍ toernooi in de LENSrewe. AIs eerstc enkele spelregels die voor alle

ven'oer is blj uittoemooien veelal noodzakelijk. probeer er zoveel mogelijk bij te zijn met de auto.

toernooien duren vaak een hele dag. Ouders geef uw
Vergeet ook niet een trainíngspak mee te geven.

wat te eten en te drinken mee ofwat geld om het te kopen-

soms wordt er gevoetbald op andere dagen dan op zatodag. Kijk goed in de LENSTe''rue wanneer er gespeeld wordt

aÍbellen als je niet kan voetballen alleen bd de de avond voor het toemooi tussen 18"00 en 19.00 uur

AIle spelers van de LENSteams moeten bij de prijsui aanwezig zijn. Heren leiders zorg hiervoor.

ll

i.
,i

I
I

i
T
t
it

Het is een blijk van waardering mar de

Spelers, leiders en ouders probeer niet tc Íeageren
af en toe een foulie makcn. Bedenk dat voetballen
ondcrdeel moet ldmnen zijn.

LENS Bl: speelt
DWO, Maryhill
RVC/Rijswijk. N

LENS 82: spe€lt op zaterdag 29 mei hst
tegenstand ers zJn

LENStoemooi.

15.15 uur,

LENS C2: speelt op

vererugng.

op
spelletj ers

spelen
Einde toemooi om 16.30 uur.

ktoemooi

oemool
Boys, eathbÍook

aan de Dolderseweg in Den Dolder. Vervoer is
Er is ook nog een 2e poule rnaaÍ deze teaÍus

echt nodig I

zijn ons niet
oi T'12

van de scheidsrechters. Ook dit zijn mensen die net als iedereen
waarbij h* op een spoÍtieve manià verliezen ook een belangrijk

West le Zoetermeer. Vervoer is echt nodig !l De tegenstanders
HW, DUNO, RvcÀijswijk en een nog ónbek«rde vereniging

zijn:
,NA

! De tegensanders zijn:
Maryhill Boys FC en

Hekelingen, HazemYoudse Boys , ersdijh
op de Strijplaan in Honselersdijk. Vervoer
Gorleston FC, Noóury FC en Ordsall. Eind

is echt nodig
I

!l De
16.30

ll De
uuf. -

e toemooi om

! De tegenstanders''
bekend. Of er nog

l, Tonbridge AFC Dl en Byrod
Einde toemooi op zaterdag om

uur.

LENS 84: spcelt op zaterdag 29 mei het Ho
j 
tegenstanders zijn: Hèkelingen, Meerburg, Quick

op de Strijplaan in Honselersdi.ik. Vervoer is echt nodig
FC, Honselèrsdijk en Ormskirk FC. Einde toemooí om 16.00

'LENS Cl: speelt op 29 en 30 mei het
.err Feijenoord C3. In de andere poule

,Boys. Op zaterdag 3 pouleweÀtrijden.
spelen
Einde

Ton

zijn: LEA Sports FC
finales gespeeld gaan

LENS Dl: speelt op 29 en 30 mei het LENStoernooi.
Red StaÍ FC Dl. Op zaterdag 3 poulewedstrijden en o
17.00 uur en op zondag om 1.6-00 uur.

p

*i(** IÈNS OP FIET INïERNET {'*+* .

t. casema.ney^{olpa **i* PagiraT

snel overgegssn tot
en mogen alle spelcrs

Bel dus alleen bij zeer t
ven. Voor

wcer even
de enige

of niet bellen naar LENS 66t3t4). 16. 5 uur uur want
dag belt de hard werkende Zij kunnen dan echt

í

t

en
Einde



Karwij
speelt op zaterdag
oórschoten \YSB,

29 mei het Leidentoemooi aan de Smaragdlaan in Leiden Vervoer

iinffiïffiilö'Ëóvi. rn pout. z si'elen: Leideq oe-gstgeest'

cn ír- tóa" poïles spelen óg een kruisfinale- en eer hnaleweo

is echt nodig !! De tegenstsndeÍs zijn;

Sooniust'a6I Tonegido (Semi), Quick
stri.1d. Einde toernoói om 15.15 uur.

LENS Fl:
k,v

Boys en Lisse. De nummers I

Lisse, Leiden en Quick BoYs. Einde
aan de Smaragdlaan in LeideÍL Vervoer
to€mooi om 14.15 uur.

is echt norlig !! Dc tegenstariders zijn:
LENS F2: speelt oP zÀleÍdsg 29 mei het L€identoemooi
Kat',vijlq Oegstge€st,

TRAINEN B.KI,ASSERS VOLGEND SEIZOEN

top. donderdag 27 mei verwachten wll onderstaande B-klassers om 17.45 uur op LENS

lltarnefs Raymon d Beck en Leo Meeu§,rsse:

voor een korte training en een bcspreking met de

N.Dameri, J.Drosteq V.v.d.Geest, S.Gombault,
§.Abla* K.Akay, O.Aldemir, M.Atunbaq O fuas, A'el Boustati' W'de 'Bruirq

.Éiiàl'-.-ï:È;tuni, n.xipp, s.I«àveveÍa'.c.v.a Llnden, S Lingolo, IMutunko'
li.srhd iLI-n*, É.uirol, n-ïétg"er, Ë Yildirim en T.YildiÍim'

M.Oemed, G.v.OoÍt, B .Pamuk, J.Pronh O.Raeisg

B-klassers voor volgend seizoen maar slechts een e€Íste selectie samengesteld na samenspraak met diverse trainers

nog doorgevoerd ll! Kan je niet komen of heb je iets te lragen neem dan contact oP met Paul v.d.Steeà
I

'Pit 
zjjn echt niet alle

Wrjzigingen worden
r(070-4400603).

LENS C1 EN DI-TOERNOOI
Komend weekerd on LENS een intemarionaal Cl en Dl-toemooi'
iiïïï'",'uïàiïrffciË;[iiió §Ë-Éóï"crànn6a rc uit Engerand komen naasr LENS cl en Dl
nau< m ÉÍFC aDo Den H""r ";ï;;;'stiiË t"r"itè toemoói toe' Zaterdag beglrulgn we om I

;;';;i ffiji.ó-rrï-,iËi&t* ..tit ÉNS u en LENS E2. om 10'30 uur tesen de E-team§ lar
[Ëi;.ï ËöË;*]-', in nutluitijt is net mooi weer. we bedanken nu alvast onze vaste sponsors:

0.00 uur en oP
ook Feijcnoord, Lyr4

zondag
Alphense
staÍ het

Byron Rcd Star. \4re rèkenen op
{
I

ADREPAK VOOR ITET WEER ZEER FRAAIE TOERNOOIPROGRAMMÀ
DOMBURG SPORTPRIJZEI\T TIOLLAND VOOR DE MOOIE BEKERS i

TRAINING D-KLASSERS VOLGEND SEIZOEN
n wat voetballen en praren op LENS van 17'00 t'lm 19'30 u]r"We

:?JJi$;#T133.IlË,ïflËfd":,fliïÏfl,Ëïïi$ï"'Í,Ï',iïiï:ÀffiËb;ffi\ï,rii slÀ,*LïàÏ#, 'ï[ï#íf.,".*Ë' il.e.Ë;: i.Ë&rdu-r. [h" c"Ë'Ë.-ó'íË, ö.óí.[ utrrti"tteq IrLv rerset, ffilbouzidi' N'Essiad'.D

ir'iiïàïÈïè,ïiË", ËïË"-Ë,y, ï?iftffi##]K':efr#rs:#rl;l{giÍr r,mafr'd,Tfifii":.i,Ëriiïiftiri
ilhxrffi§#t.,is,:,'ft.rfi;#;3i;iln:ffÉ.'F:i;'k;àïfti;':ï'iïïöïïË;Ë'óliàËï'ii,r'rlviiail-;eaó
i Zwzrl.

AFSLUITING SEIZOEN I-,ENS D3 EN D4
ENS D3 en Bt die eerder in dit
een leuke manier af te sluiten. Ju

Heel veel plezier ! !l

NIEIIWE ELFTALLEN BIJ DEN IIOORN

seizoen mee hebben gedaan

tlie gaan wat voetballen dus
asn het
neem je

II

VELD 1 EN VELD 2 IN REPARATIE
I en 2 in reparatie. Dit betekent dat het seizoen 1998/1999 met

Íneuwe s€,zoen.
trainingen àn

Op maandag 3l mei
widstrijden t/m eind

gaan veld
juli. Even lekker uitrusten maar natuurlijk gaan we wel door met de no

CONTRIBUTIES
Nog een aantal jeugdleden hebben

in het verzoek om voor €indJuru te
een contÍibutieachteÍstand
betalen. Doeu ze dit niet dan

over dit seizoen. Begi
wordt beginjuli her

n juni kijgen ze Persoonlijk
iicassobureau ingeschakeld

een briefthuis nret daaÍ
en het lidmaatschaP vaa

!,) LENS door ons beëindigd.

Pagina 8 1
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.EEN TRAINER VOOR LENS 81

Gelukkig zijn wij er
in RotterdarÍI naast
Cl en Bl . Ervuing en

klikte !l Goed is het

IN

hst

ging. Het
LENS !!!

I
I

,l

i

t

i.

i

i

l



I

DE I,AATSTE LENSREVUE
Dit is de laatste LENSrevue. Ilema volgt eind juni
een vooruitblik voor ooze jeugd naar het komende

no8 JONG LENS met daarin een terugblik op onze jeugdteams over dit seizoen en

JONG LENS
Aan bet eind van ieder seizoen gwen wij weer een JON
ziin team sckiift. Niet meer dan-1 A-vieíje en natuurlijk
hóoste- cn difuteounten en wellichl een persoonlijk iets
niet-kan, Levei de kopij uiterlijk 5 juni a.i. in op LENS'

I

,l

i'

t
1

oveÍ
wat
esht

KLEDING EN BALLEN RETO
.ilet seizoen nadert zijn einde.

.spullen var LENS (kleding ta
'de leider. Dezc zorgt er voor
trainers wagen wij óm
,en maak de ballen scho

ook al
onnad lu

'weer goed te kunnen beginnen. Graag dit seizben eens medewerking.

"UITNODIGING MEDE}VERKE AVOND

DE ALGEMENE LEDENVE ERING VAN LENS
Op maandag 7 juni wordt om 20.30 uur de algemene
seniore4 ouders van onze jeu
seizoen heeft gcdraaid. Vooral

gd Ieden, wienïerL
de financiën zullen

r99912000) Zullen de contributies onhoog moeten ??

naar voren zul Ien komen. Wj hopan dat er veel

-l

)

l)
.2)
J)

f4)

lsi
,6)
t7)
i8)

Opening
Mededetingen
Verslag van de vorige vergadering
Voorlopige cijÈrs t/m april seizoen 199811999

Voorlopige begroting seizoen 1999/2000

Het kaderprobleem van LENS
Rondwaag
Sluiting

De benodigde stukken zijn vanafheden op LENS verki

BEDANKEN ALS JEUGDLII) ï-,ENS
MEI is de maand waarin sp
wel, maar toch zijn er altijd

3. wilje blj
inleveren

elers moetefl beslissen ofze
spelers die besluiten te

De volgende regelr zijn cr:

l. Stop je met voetballen dan moet je dit VOOR 3l
2551 SV Den Haag.

2. Doe je dit NIET dan blijfje automatisch lid van S. (mondeling opzeggen is NIËT voÍdoende !l)

een jaar doorgaan als voetballer bij LENS ofniet. Wij hopen natuurlijk van

ofdiè ergens anders willen gaan spelen.

1999 PËR BRIEF kenbaar maken bij Paul van den Steen, Chopinstraat 103,'

hii die verenisins cen overscluiivinesformulier hale4 deze inwUen en

vóor D-E-F Ëas-sers; zÍ l«rnneí alt-ijd opzeggen {zie I } en zich

,,i

li

aanmelden bij een andere vereniging)

4. Ondertekening zal alleen geschieden als je aanje
vangen sportspullen hebt ingeleverd.

Dt bovenstaande dient UIIERLIJK 3l mei 1999
VOEïBALLEN BIJ LENS en laat je vriendjes ook

iele verpliohtingcn hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) eÍ/of ont-

worden
d te zijn, anders ben je te laat, Ons advies is echter : BLI'IF LEKKER

1

Zijn er problemen ? Probeo
maandagavond aanwezig oP

deze dan eerst uit te praten p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. Dejeugdcomrnissie is iedere

LENS

Dit is een regel van
en/ofspelen bij een andere

de KNVB !l!
veÍerugl mag ALLEEN met toestemrning vanje huidige vereniging (voorjutlie LENS)I

LET wEL : tÍsinen

*T*,I. LENS OP IIET INTERNET II*'I'*II Ivww.casema.neV^colPa 
*+* *
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IIITIET SEIZOEN 1998/1999 IS AFGELOPEN !!! 
''

Het seizoen 1998/1999 zit er oP. No8, wat toemo-oien.op 29.cn 30 mei-en wat voetball

ff ,r#ïs,ïTÏ*"nï,ï1f;*.lL*;;l.*'ff".ffi ,ff 91ii,iifl.*ï:l'i"'ï#
lïï§í',J ;ffi i;;il o','ï,ïài. Àtó"iïgenlËten-1?z; van even geen voetbal'

en met een nieuw F, C- en D-elftal op 2 juni eni
en cevoetbald t/m 7 augustus. Dejeugdselecues

ËiffiïË ;il"i-[lsïö72000) in-rre roNG

OADERS LENS F3----bedankf '

i*Ëfffiii;I#iïï5,ïl,#",ï"'if.ïJ:ffi'LHïli,:[*fï:iLi,lï"i',ilï,iJ,P",1ïïi"ii:
iËàallilrlïr;"írë.'Ë;ïÈiliàh;i.ri".rai'rrriri;È mïilieserrouw nlaats oo het íeld.

ffiï' ;ï?ïï;irÉ ,;í;Ë;ËËrË" 'ii ''iii'*Ë"À'-iJ"iàíirl rrui' seko'men b€sluit ik sner een

overheerl.ijk 'vitamientje' t" prourrth."ËiliËi ,,ippt"à t'"ilËa"r gezeltigeïizoen nog eenmaal in m'n

gedachte de rewe Passeren.l

i

;

i

t
I

ri

I
!

rl
t

t
i

I
i
i
I
l:

I

1
I

I

I

I

I

i
j

Ouders, Brigina en natuurlijk alle spelers nogmaals hanelijk BEDANKTI!l

CEES ALTING

Multiculturele Avond )

De evenementencommissie loopt met het idee rond om-àp viiga.q 4 juni een multiculturele. av.ond voor alle À t/m C-ieugd te

orcaniseren. om deze avond tot een succes te maken, hebben *i.i:"rte rrirpïààig. ir"i i. ói u"ao"r"g dat elke soeler zelfeten enlof

ilËËl';;;Ë;&ïË;"iii*ö1,.d*ïöËtà""',iàiïè,i-ó'"i',;'.ïa;;;'(.il;)'fttèiíËinniJ tè larei maken mlet de (traditionele)

itrí;ilË;;deie randen.'

Welke muziek er op deze avond gedraai! ygrdt.bepa.len jullie ooh neem dus zelfmuziek mee! Wij zelfzoreen voor de venassing van

deze a'ond en wel een optreden va;?Ei? itt'. iÀ'6À 
^nia"r".rdna 

.àË*ót.r\ eiirje aan sí"Iop blj-Rina Bruijstens ofEtlv van

Fessem. :

Deze avond zal beeinnen om 20:00 uur in het clubgebouw van LENS en is open vanaf l9:30 uur.

óJtoesóÀ G-vóóijullie (eden) gratis. . echter inlroducés betalen fl 2,50 per persoon' i
ÉD. EKo

LENS Bl in Silkeborg (Denenmarken) ,(

Donderdagochtend I I mei '99 tussen 04:40 uur - 04:45 uur slonden onze jongens van B I rustig.te wachten oo de bus dic dit team na8Í

sitkebors in Denenmarken ,ou ure,iiËn-. 
-Zà'ïo;i ö4;öï;ï#Ë;à; aï uir ,.t een teanr íit Pooftugad ÏPsv P^o,orttg"tt- Y ll:i

;"dfiiË**-ffii4Ë'à;É1;bG; rond de klok van 05:10_uur op w9c FaÍ-I-{ogten.9m d€ar het derdcteam !}L:Ï^",lill!^?Bll
có ha|ell *arrË ,e ricË'tin'g Amersfoorr gingen om van chauffeur te wisselen. Nadat dit gedaan was _FnF€n rc 1!9Try-q t^T"J':qÏË#;ï;,,, ;';ö;;i;;;;;;;br;"fà tus zich bij lren v-oeg!9 9t gezamenlijk verdèr t. q*g,onge*:q yqq ."-.-1p-1i1,":t:
nrst pehouden waarbii dó benen even qestÍekr konden worden. Om l6:45 uur kwamen ze dan aan in SilkenboÍg waaÍ de leajns weroen

;Ë.:;;;-àà;;ïiÏriirtiàiiË ó*ïrïir"kiven te worden. Nadar dit door de leider en lrainer was gedaan gingen ze naar. de eetzaaJ

;ír"i;*,r1;il';]rà"ro- iórii aiínàg noaig was. Hcma werden ze met de bus naar. hun. slaapveólijven gebÍacht,. dit. was. een

Ëffii ilË;';ffi[; Ër-Èj1n-p in te fichren*en mer een wije avond in het vooruitzicht, die gebruih werd om verder kenÍxs te

maken mct diversen meisjesteams uit Nede and.

,s-Moryens wcer woeg uit de veren om de opening von dit to€mooi mee te maken waar zo'n 90 teams aan mee zouden doeÍ\ u'aarvan

io a" n'-iiirsc ie 
"lftaflen 

zatet hiema werd om I l:20 uur met de c*rste poulewedstrijd van LENS Bl begonnen legen «.V X,r{9isj
uit België. Waarschijnlijk zat de reis nog in de benen vsn ons Bl team, want de_wedstrijd was ruet zo best, na een vÍrje traP v€n À. Y..§'

fiàisirï, zo'n qo ,tr.", u- ae goii wira à"rs hct net ingeschoten à stond LENS dïs met I - 0 achter. In de tweede helft werd er

fiËdilil à;;;-i(ïK. ír"i-ri ?z': ol, LËN§ *eiit iiËh wót even wakker geschud en próeerde wat aan deze stand tc doen en

werd dan roch betoonrl *"t on trl-r"., ïaaóí Aà .lnàit"ra àp 2 - I werd !e.z.et door Írang.el. helaas is deze wedstrijd onnodig

;;;Iil;:'vffi Àil-iir 
'riàï,ióe 

§Ëï.i'tii.È1n-G di"" "r riàh ds nog t" kíal-rggren v9o1ï9,krujs;1"d1,i{dï-11!:.'t-q._Iïi
tweede oanii tefen W Nivo Soarta uit Barendrecht winnen. Deze pot begon om I3:0O uuÍ, l.n het begln lrep het ffet zo Dest, naoar oc

W wó Sríartí e"rste treffer (l - 0) door Mchael werd gescoord gingen ze op weg naar de tweede, na veel heen en weeÍ gespeelo,

; ;iffid-fi;Ë C;;Ëi,iËïiè ." tírt a.r"li ueruuen ;í zefte de-íànd op i - Ofna dir tweede doelpunt kÍes€n.onze jongjns wal

màir grip op'deze wedsrrijd én wisr deze pot dan toch te winnen met een sosl van Ramazan 3 - 0. De d.td." y:S:TJ1.t:g:H11':':9
§il;bï;Ëif*ïràó,iilól+bij"rdàrp",id_urt "àoitriiuo,"t"nmetS.V-"Hou-tcn.en_PSVPoonuPal,ProfclubsilkeboÍsIFzound

#il":t#[*m';L*rl"fr,r#"iitlir,*,,']r***':n:r*:*'l'lr,nr,m*:llïï:t'.xiï:[ï?#"flIi
ffiii"tË;r'à;ï#Ë6ïrË;;à!f;iEN§'Ét'hact zictrwaen te plaatsorio.or de k-waífi;ale. Nadat Itl zich hadden omgekleed

à;gí ;;;;htirÀ bowlingà|, waar alle drie de téams het erg leuk hebben gehad'

Ja dar was hct zover. zateÍdasochtend 09:40 uur moeÍ er van etn profclub " KVC Westerlo 2 82 " ger,v-onnen.wordeÍL dit zou cel.i

íiliöïËr- à-iïïJiirtiaïóiài, rv*rb'rj alles gegeven moest. worden. van tevoÍen werd de tactiek doorb€sProken, ook lxer

il;;1 ó;; #;rsd woraé, o"t i.V'C'ffisi&Ëíni-"tï t rn ,pel konden komen. De spanning steeg.en de wedstriid was zeer zeker

à" ,o.it" *uía orí re worden bgi.Ll;,1" ,;; j;;g"* óngen tàt,op h; boi en g"uen'echt aties, àfs de trainer ivas teweden hoè

iP"gi,u 10 i
. 
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meer we naar ha einde van de wedstrijd gingen hoe

soarnender het \.verd. Lliteindelijk blies de scheids voor
Ét "i"a" van deze wedstrijd én moesten er pena§'s
senomen worden. De trainér wees een vijftal jongens

ía, die d"re klus moest gaÀn klaÍ€n, sommigen twi-
ifelden aan zicb zelf, maar werden dafl toch genomen'

be eerste serie werd genomen door WarzaÍd, Rama71:1,

vinÀ ruictuel en R.a-nsel. deze werden allemaal verzil-
verd.'Toen werd er orà'en om geschoten en kon Bektas
achter de bal en wist deze blal achter de keeper te
*"itielq nu moest KVC we$erlo 2 asn de slag om.de
eeliikmaker te scoren. ra een aanloop werd de bal

6vÉeeschoten en dus Éon LENS B I doór naar de halve
finalË, waar ze KVC Westerlo I tegefl zouden komen.

die de eindstand oP een 2 - 0 wist te zetten.

naar school ea werk te
werd gewonnen en Bektas
schouiders van de Bl spel

oehad- informeen u bii LENS B I cnlofhun begeleiders Reno & Rob, het

Ëorte nacht werd de t!ruereis op mndagochtead 16 mei om 09:u0 uur'kírnen 
ze 's-avonds om-23:30 uur weer bij LENS aan, waaÍ nog even

paan. Woensdaa i9 mei i.l speelde LENS Bl hun

ïio l*t.t" cori'octitiew;dsÉíd he€ft cespeeld en

eri het veld werà aígedragen-BeLlaq bedanl<t eo

heel veel succes.

Rob, Hans, Jettie & Willem.

Party in Limburg (Cl + CZ)

had

toe was d
Warzard,

uan Bunderen. ftrj weet wel waarom'

dat dit een succesvol rveekend ls geweest,
e sfeer voortreFeliik.
Michael, Reno & Rob wij wensen

Guus Sr.
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LENS-Toernooi 13 mei 1999

LENS C2 - PEC Den HaagCl:z-z
Op 2g april kreeg LENS nog met 5-2 op z'n broek van PIIC, dus warcn onzejongens górand op revanche. Stefan zet voor op. Eddi^e

.tic de t-0 scoort. wier tane aaama Jöíii;i;;i,ïi*;ï 2{, tevens ae ruítstËna. ÍEC begirit tt""l *at 
-srerker 

aan de tweede helft

." Aï ti.ï!"*- tAi;;tdaerT Uoetpr,'t.n op maar vetder dai een gelijkpel komt her niet. Klasse, LENS I

Guus Sr.

LENS C2 - Loosduincn C1.: o-t

stefan is onze keeper en een goeie ook. Maar zo\r rasvoelballer hoort natuurlijk veldspeter " riq, p-ry-8,-l:1^:Ï.9:t:
óír.titi*àór1 àii't*i de Ioi^U* we Ínaar zeggen De wedstrijd is rommelig en het spel steh van beide kanten n et veel vooÍ'

ö;'ï;;ï:;à;iË.h.aà';'i ;; c0 ;;à.iii ae twE8ai nite een-àótèuirg *n oízc kant: Èodie ge efl zo'n effect volle voorzct dat

Loosdriiiren bijn-a in eigen doel scoort. Dan een misverstand in olze verdediging, 0- I .

Guus Sr.

LENS C2-Foriim SpoÉ C2:z-z
LEN§ veet sterker, maar de iongens hadden nog steeds de feestneus op. In de eerse minuut l-0 door Serdar. Uitbraak Forum- S'.1-l '
ffiA;ir-;;*i;írïÏENil;;3i't;i;lfs i-Zlrn Ju iw""Ae telft soleert Stefan naar 2-2 en maakt kort daornalret twee,verdedigers

à,i àË rià.-o.i vàn'Ëórum's ,o t"ííe í"i-r-z op t èi."orèÉiO ,erschijrt. FoÍum S. kijgt teÍrslotte nog een pingel: 3-3. Als onze
jongens dri feestneuzen in de klcedkimer hadde; achtergelat€ÍL had dit potjc met gÍote cijfers gewonnen kunnen worden. HoeweL

een'dag niet gelachen is een dag ni* geleefd,

Guus Sr.

Lever de kopij voor de JONG-I-,ENS uiterlijk 5 iuni a.s. in op LENS

ADVERTENNXT

Bij LENS?

Wat zijn de mogelijkheden?

Neem gerust contact op met de com-missie SpOnSOfZaken:

R. v.d. Hoek
(0182) 52 13 s3

H. Kooyenga
(070\ 391 12 e4

LENS

r't*'* IENS OP HET INTERNET *:r'** www.casema.neí-colpa **r'* Pagina 12



LEilS

T€rrcin & C'tubgcbollsl
SpoÍtcomplcx" Esc.nJnp I "
Hengelolaan 600, Den lIs.ag
Tel. 070 - 366.13.14

PosÍadms
Poíbu§43337
2504 AH DeE Ilsag

Alg. SccíetsriÀat
P.F.CÍcÍls
's.GravélsiíBcl 3 5

3062 SB RotreÍdam
Tel.0l0 - 452.73.27

Conadhude betaling
Poíbsnk 33.67.1,
R^bobdJJk 129.924.229

Somenstclling belfuur
Rvcrgc.r 181.070 - 366.13,44
F.Grens tel. Ol0 - 452.73.27
P.v.d.Stccn tel. 070 -440.06.03
F.Lsnccl È1.0t0-521.39.80
Vacalurc
VacatuÍE

SEI(O Scniorenafd- (.mÈs, z'.r)
W.J.M. Heijnen
Tcl.070 - 346-10.88

Scr orcn zrtrrdÍg
J.C, Hom 1 1.070 -367,96,t7

JIrI(oJèugdaÍd.
P.J.M-v.d.StGcn
Tcl. 070 -440.03.06

CIub v8n 100
H.Hoppenbrouwers
T.l. 010 - 325.07 .89

A-KKO A.comry'materhlcÀ
VacafurÉ

Spon!ozaken
R-v.d.UoEk tel. 0182- 52,13.53
H,Kooyeng trl. 070 - 391.72.94

CodÍdin or techn. ZskEn
P,Vonk tel.070 - 366.13.14

BÀRKO BErcomrnlrlle

EKO EveÀemenletrcomltÍisle
R.Bruijícns tcl. 070 - 366.13.14

TÉioer!
z-otdag
H.tanmens l.el, 07 0 - 3 45.57.n
T,ondag
W.v.MMnen tel, 070 -356,07,5E
TaL.rdrg
VÀcaturc tel,

OpÉcrichr
It deccmher 1920

Rcdrktie
G-v.Oorl tcl.070 - 366.13.14
M.v.Ooí tel.070-366.13.14
H.v.d-Sman tcl. 070 -366.13.14

Lrtemct-sllel
w\l/w.cascmÀnEt/-colp!

.. Tweewekelijks blad van. de voetbalvereniging LENS
,l i-' 72u jaargatg, nummer 22, 24 jurj 1999

Colofon

JONG LENS: HOUDT LENS JONG !!!
Msschicn ecn rare lcrcel maar tsaditie wil ook wel wal Op dczc manilr wordt al jarenlang de JONG
LENSREVUE geope[d. DaaÍom docn we dit nu ook méurÍ weer Het wes weeÍ csn hcatisch jaar. tleel
veel afkeuringen vafl tÍsiningen en *'cdstrijden door vcilvul<lige regenval. Zoveel zclfs dat er geen.
schaduwprogramma's meer tegeÍl op konderL De kai[trs en leid€rs waren soms ten einde Í0ad. Toch zijn
we er goed doorhem gekomen m konden we dc laaste maanden onze schade nog enigvins inholen met
veel cxlra avondwerlstrijden m dc locmooier Eind mei was het echter hclsmaal ovcl mct het voetballcrl
De vcldcn en de accommodatie worden opgeknspt voor het nieuwe seizoen en het materiaal wordt waar'
nodig aargetuld. Nog weÍk gsnoeg lÉ dom op LENS. Ook de JONG LENS moet nog worden gcÍnaalt-
Altijd een heel karwei. Ten eeríe om de kopll van alle leidcrs te ontvangen met hun terugblik op hun
tearn over het afgelop€u seizoen en vewolgens het redactionele wqk en de vezeuding. Zoalsjullie zien
ís het ons niet geluk om van alle leiders iels tË entvangEn. Jarrumer hoor want de spelers vinden dit echt
niet leuk. celulkig schrevcr wel alle hoofdleiders iets oveÍ hun afdeling. De hoofdleiders run iedere
groep doen dit echteÍ anafafstBnd. De echte leideÍs staan cr mtuurlijk veel dichterbij. Lees het maeÍ ecns
door en alsjc doarmee klaar bcn bladèr daa ook even door naar de vooruitblik op het volgende seizoen,
De (evcntuele) selectics worden bekendgemaaK ea de (voorlopige) trainingstijden en -dagen van alle
gÍoepen sl8an vcrmeld. Hebje vragcn er/of opmerkingen neem dan contact op in de avonduen (tusseÍr

I9.00 en 21.00 uur) met de hoofdleideÍs vm de divene groepcn. Dt zijn voor het seizoen 1999120f,0:

A- en B-klasse
C-klasse:

Pad v.d.Stecn
IÍans van Rijthoven

Èklassc:

E- enf-klasse:

Ruud van Herp

Diana van Rijthoven

070 -
070 -06-
070 -06-
070 -06-

440.06.03
361.52.08
210.66.647
367.98.58
262.04.312
36 t.52,08
230.66.647

LENS MET (TE) VEEL JEUGDTEAMS IN DE COMPETITTE
Dit ssizoetr hÀdden rve een record amtal jeugdteams op de grasmat lopen. .Lt totaliteit msaÍ liefí 27. Een hele puzel om alles op elk8ar af te
stqnmen want veel tearÍs wilden vak€r bainen da.n ingepland stond en ook het aantal thuiswedstrijdar en de (kleine) kleedlokalen op elkaar
afstemmeo was va.ak ccn probleern- Gclijktijdig op I veld kainen of gclijktijdig of kort achter etlcar omkleden in hetzellde kleertlokaal rverd (te)
vaak ccn probleem. OrgaaisatoÍisch \ws het door te weinig (kwatrtitatiefen kwalitatiefl kadcr echt te veel werk voor eeu handjevol vrijwiltigers.
Dit heeft een aaatal ontewedcn spelers opgeleverd die nu naÀr elders zijn veírokken. Hierdoor begirmen we komend seizoeÍr met "slechts" 24
jeugdteams aan de compctitie Een vooÍdeel is \vel dat e.e.a. oÍganisotorisch beteÍ in te plaraan is cn dat er waarschijnlijk meeÍ aandacht am de
teams geschonkcn kan gaÍul rvorden.

L
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DE R.ESULTATEN VAN ONZE JEUGDTEAMS

B1 B2

I
l
!
I

De selcctieteaÍns dcxleÍr het best goed LENS 

^l 
deed larE mée om

í"i tói"Àr.r,"p ,"aar Lva bË* in de onderli.oge duels toch net

i"L rtËt*. Toch een keurige twcede plaats eÍr wellicht met een

;;;i" ;d,,k toch nog promoiic ??? LENS Bl moest zijn mecrdere

*ïÀËl'i, w"ttr*àia maar wií door ecn zeeÍ sterkc eind§print de

àË"Ë "*trtt"rt"" 
uooÍ de tweedc Plsals (Tonegido cn IIBS) order

i"f, G fro"a"" LENS cl handhssfda zich eigenlijk mccitcloos in de

;;;idkÀ; en als er eer (echt) scorende speler in dit team had

,J"r* a* r+as eer zcer Àoge klassering bcst mogelijk geweest'

iÈN-s pr 
"inaga" 

kcurig op een vierde plaals in de 
-hoofdklasse

*"rri" OSO ""it de sterl<«è rvas. Ook LENS Dl miíe scorend

verÍrosen. LENS El en E2 werden ecrse h hun poule net als LENS
pi. Mí àc toekomst van LENS zit hct dts wel Eocd waÍe het nict dat

andcre verenigingen (ook niet BVO's) wel heel erg hard aon onze

tdenten hckkcn.

Va'àk met succes ook mcde omdat de rardvoorwaarden ([ees

-f""ittdt* als trainingslalq shiís, tassen etc') bij- on§ motig tot

ni"t riin i*"uuld- GeÈek aan mankacht om ook hier achteÍaan le

rrckkó. GJfukkig h"bb«r wij zctr brale selcctics want ook LENS

ÈZ- CZ en OZ aeden het hèei goed in de rcguliere competities met

uÀ tu"arrra- teams ots te[enstandeÍs Dat ook daaronder nog

uotao"nà" ta*t roopt bljk Íi de kampioenschappen van LENS

Cl 
"n 

Cl (at bctoniïg al naar aDO Den llaag gcweest en stal§

oot nÀ r"ii*oora-ÀAX om dc supercup op 8 augustus) en de

u*i raat go"a".a*ltaten van de andcrc tlzms Ecn pluim op de

t o"O ,* i" ttainot 
"n 

rle leiders dic cok afgclopea seizoen weer

icihard met hun team aan de slag zijn gerue'est Icrler op zijn cigin

,*i* * Out is nu juist zo IeuL aar het voetbal EÍ zijn Yele

wcgen dic naar Rome leidan.

DE EINDSTANDEN
De KN'B houdt voor ons de eindsandcn bij, Normaal gcsproken hingen wij deze slechts yan At t/m Dl in ons clubgebouw op. In deze JoNG

LENS laten we echter atte einostanoen zicn à* *t a" È- 
"i.r 

r-i"ugd Ërnnen zicn hoe zij het gedoan hcbbar in de t$ecde competitiereclcs

A1
I Lyra Al
2 IJNS A1

3 Concordia Al
4 DuindorP SV Al
5 BMTAI
6 Quick Stcps Al
7 DSVP AI
8 RKSVMAI
9 VcrbuchAl
l0 westlandiaA2

1I RKDEO AI

B3
I Quick Steps 82

2 CÍomvliet 82
3 vcs B3

4 LENS 83
5 Scheveningcn 82

C1
I Quik Boys Cl
2 ARC Cl
3 VCS CI

4 DHC C1

5 RoodenbuÍg Cl
6 LENS Cl
7 Alphcnse Boys Ct

8 DSO C1

9 ADO Den Haag C2

l0 Rijnsb. Boys Cl
I I Noordvijk Cl
12 HBS C1

I Wesdandia B I
2 LENS BI
3 GDABI
4 HBS tsr

5 Tonegido I}1

6 vitesse Delft Bl
7 }rvv Bl
8 Quick Steps Bl
9 Lyra Bl
l0 VredenbuÍch Bl
II'BMTBI
12 Dctfl Bl

B4
I Semper Altius B I

2 . 
-Quick 

84
3 LENS 84
4 Vredcnbuch 83

5 QuickstepsB3,l

I SWIBI
2 Delha 91

3 ODB BI
4 ConcordiaBl
5 Vitesse Dclft B I

6 RAVAB1
7 LENSB2
8 WCBI
9 SEP BI
10 JAC BI

20

20

r9
t9
18

l9
20

l9
l9
19

20

49

43

37

22

t7
18

t7
t8
l8
l8
l8
t7
t't
l8

40

36

35

34

34

3l
28

24

23

l9
t6

34

33

30

29

29

29

24

6

5

50

,,.

30

a1

t8
't

6

2

55

44

50l9
20

l9
20

20
,o
20

20

20

20

20

0

4,,

22

26

26

26

l9
t8
13

l3

,11

22

22

22
a1

1)

22

22
11

8

't

7

8

8

8

8

7

7

8

t7
12

10

9

7

22
aa

C2
r WIKCI
2 PEC Den haag Cl
3 RAVA CI

4 IENS C2

5 SV Ensmus Cl
6 KraÍenbug Cl
7 Quick C2

8 IIBS C2

49

34

33

2A

28

20

18

l8
t7
t7
0

C3
I LENS f,}
2 osc cl
3 Spoorwijk C2

4 Quick steps C2

5 Scheveningcn C2

6 RvcÀij$ ijk C4

C4
I LENS C4

2 Vredcnburch C3 '
3 RAVA C2

4 Laakkwarticr C4

5 PEC Dcn Hoag C2

6 Duindorp SV C2

I0 27

l0 2l
r0 ll
l0 ll
10 l0
I06

22

22

2l
71

2l
22
,,)

22

44

42

35

32

29

28

26

t6
t2
l0

9 VCS C2

l0 Jai Hanurnan Cl
II BMT C2

12 RvC/Rij swijk C3

l0
l0
t0
t0
l0
t0

30

l9
l3
9

9

9

2

t

I

I

i
I

I

I



C5
r oDB C1

2 Cromvliet C2

3 Duno C3

4 Schcveningen C3

5 VCS C4

6 LENSCs,

D3
1 Schcvcningor Dl
2 Duindorp SV D2

3 LENS D3
4 Quick Steps Dl
5 HMSHD2
6 lakkrvartier Dl

E2
I LENS E2

2 RVC/I{ij swij k E3

3 kakkwartier!2
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DE HOOF'DLEIDERS ZAGEN HET ZO!!

De A-jeugd

Hct a-feeloDen seizoen ziin wii gestaÍt met 2 A-t€arn§, en met hcct veet inzct !'an Wim vEr Boxtel hebbeÍI wij gcpÍobeeÍd het seirc€n ook af te

ruteriai*as imm"r" óAg seÉ'oen ook h"t pmbleem t{elaas hebben ook wij het niet voor elkaar gekeg(Í om met 2 teams te eindigcrl r'vaar dit

aan gclegen heeft is mij nog steeds cen beetje een raaadxl.

En na al de problcm«r dieje dan hcu gehad moetje w€l ved€Í en dat ghgor wij zeka doen, uant een ding \\as wel zEkEr, het Al telflr dat eÍ nu

stond kou zeier kornpiocn rvordcn, maar ja kampioen worden gaat ook niet zonaar. Dat het niet alleen bij de jeugrbmaleu fout kan goan, bleek trul

uit het feit dat de zotrdag-2 moest wordcn teÍuggelrckken omdat eÍ simpelweg tc lrcinig spelers §rareÍt Dit pÍ§blcsm kwamo wij dus 9o! tegn
omdat er dan ook 2-jaaÍ-A-spelrs met het eerste-mee mo€strn gaan doeo B€grijp mij wel goed ik geefni<rund ergens dc schuld rm zelfs Dermis

rdet (4 kcsr gccl), \,!ant binnen een veroriging moct jc uel eus iernald helpen en zckcrje vlaggeschip.

Wal ik eig€Ílijk wil zeggen is dat wij door een aantal diÍEen rct nict het kaÍpioeíschap hebben binnen getraald rnaar ja het zij zo, urat wij in ieder

geval hebban gchad is een fantastisch ler:k seizoen met als slot een onwijs gezell.ige hip naar EngclarÉ

Tot slot:
Wil ik allc Al-spelcrs bedanken voor hun fantastisch inzet en motivatle.

Alc tweedejaas veel succrs uensen bij dc stnioren m jullie hebbar een goeie kars gonaakt om bij LEI{S te blijven. Bij ons is teÍtsloBe het gras nct

zo goen als bij de buror

AUe .IUKO-ledeÍr beda*en voor alle zakm die nodig zijn oÍn een uedslrijd te s?elen.

En l8§t but not least, hij zat d te zwcterL b€ng dat hij nict am de beuÍt komt Fred Grens, Het llas weeÍ eeÍl oud€ntets goedjaar, er weet je \!at, wij
stoppsn pas als §.E ecÍl ke€Í kanpio€n zijn gelvetsl

Rest mij erht als lEatslc, allear nog nuar een iedcr een prcttige en zoDnige valflrtie toe tc wensen. Tot volgeDd seizoEn,

IÍars rrn Rij&oven ({ooftlleider A)

Dc B-jeugd

_ LENS Bl: heeft het goed gcdaan ir de competitie. Vooraf dachten de kenners aan een middenmootpositie. Vlak na de winterstop bleek dit ook
he( hoogst haalbarc. RaDdverschijnselen op het veld moesten eeÍst worden bedwongen voordat er echt gescoord kon gaan.wordeu Dit luf,1e en
LENS Bl finishte na cen ïzeÍslerk slot op een keurige twecde plsats. Wes andia r*as gewoon de beteÍe ploeg. JarnÍneÍ van dit elJlal was dst
zij puur Bl gericht tlEreD en de Íest van dc vercniging cen tcetjc uit het oog verlorcn. Op fcesten (disco, playbaclshow e[ sixestoemooi)

' waren de meeste spe[ers niet aanwezjg en aan het eind van het s€izoen besloten de mecste spel€Ís naar q:n andcre vaeniging te veírekkeir.
Zonde hoor !!! Wie wc'ct zien wij jullie net als de spelcÍs die nu wccr lErugk€Íen naar LENS I nog wel eer» tenrg op I-EN§.
LENS E2: kende een langzame start. Eerst moed. Bl geformeerd worden en daarna kon Leo Mecuwissc pas echt gaan bouwet aan zijn ploeg,
Dit is hcm echter \reer vooÍlÍelIcljk gelukt maar dat heeft hem wel i'eel encrgie en gebel gekost. Niet altijd lcuk om tc doen en Leo dcnkl er
hard over om er mee te gaan stoppert Wij vinden dit ltartstikke zoflde en hopen dat hij zich alsnog laat slrikken als hainer/coach van ecn
LENSclftal, Wij hebbefl rnn. na de winlerstop genoten v&n het vaak gocde t-rr gcdcgcn spel van LENS B2 waarin spelers rondliepcn die nog
heel wat voor I-ENS ku.o.rler gaar bctckenen. Geduld is echter vaak een schonc zaak cn natuurlijk moetje wel zelf voor de nodige disciplhc crr
trainingsorbeid zorgen. DaaÍ ontb(eekt het echter nog wel eens arn.
LINS 83: kende ook een mocilijke síarl Heel veel nieuwe spelers, teleugestelde spelers (niet in B2), Eecn vervoer etc. etc, Teun dc Klerck
had hct cr nict mal&elijk mee. De discipline was soms ver te zoeken bij de spclcÍs. Vele gesprekken hebben wij gevoeÍd met de spelers en de
begeleiding. Toen er een vaste tainer en leider kwam in de persoon van Wim van Boxtel kwam r meer lijn in dit elftal. Op de bainingen koÍr
hij rustig werken aan de tekoíIouingen varl deze spelersgroep. De discipline werd beter en ook de ÍBultaten ett het spel gingen vooÍuit. Eefl
afltal speleÍs van dit elftal moeten beslist hoger k1lnnen spelcn maar ook hia geldt net a.ls bij LENS 82 mecr discipline en tsainingsarbeid
leveren. Het gaat niet van zelf !

LENS 84: had in Emiel Hoos cn Joop Groos twcc toffe leidcrs dic ook bcí cen iets extra's deden voor dit t€am. Er werd zelfs een nogelijkhekl
geboden om twec kcc per week te trainen. De resultraten in de competitie waren best goed, De kampioen werd zelfs in eigen huis verslagen
terwijl dc blocmcn al klasr íonden. Echt kicken is dat toch l!! AEn het eind van het seizoen nog eeÍr hèalijt etcrrtje op LENS door meesterliok
Ferdi Kuik Eigenlijk een perfecte ambiance voor een lager elftal. Wat wij dan niet begÍijpen is dat van dit te{ur zo maÀ 6 sp€lqs veÍtekkcÍL
Ook Emicl «r Joop zullen dit niet lcuk gcvondc:n hcbben. Wellicht komcn jullie tot inkeer en zien wij jullic in augustus alwcer terug op LENS.

Paul v.d,Steen

De C-Jeugd

A-ts hoofdlcidstrr van de Cjeugd km ik lÍots zijn op het afgelopen seizoen. Vaa de 5 elÍiallar zijn er 2 kampioar
geworden, Dc andae 3 elflallen hebban ook gocd geprestecrd-

Cl-Begon met e€n nieu\re trainer, in de persoon van Peter Vonk,
Deze Fainer l$wm \un Rava Àls leider hadden zij Huub lerr Berge. Bij de meestc LENSleden rvel kkenè Volgars mij mag
dit end terug kijkcn op eer geslaagd scizocn.
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cz-Bij dit elflÀl wls Gutro velies dc tÍain€r sr Dudley stugeÍ de leidrÍ (moesl eÍ atlea eeÍder mee stopp€n vanwcge werkaEmhcden) c2 heeft tot

het laatste momcnt voor veel s?an.mgËöà:I;;d;"il#er roà neel pt"zier ge"octbald' uani ats ze gevraagd wsrdcn voor cl mocster ze

daar goed over nadenken Vaak \r8s dit positicftnaaÍ ook wel €ens rueL

C3-Het KAIvÍpIOB{SELF'TAI v€Ít tÍEÍn; Pcter val [e-ssem. Hij \t?§ de Fain€r en teveÍ§ ook de leidrr van dit elÍt,l' Op zich wel een leuk elflal'

Deze jongens kun«r bcst tÍors djn oË;;ii; ;;;i.p"dd;r uo* 1* 
""rst 

sa;;oot ,r g a. 1*go" @arken dic hebben ingelall€n itr

ót 
"ncZ-Harstit*e 

gocA

.4-HET KAMptoEI.lsELfrAL van kainer cn lcider HrÍy ter LindeÍL oveÍ een hccht gezjn ts-slreken. Nou dit kan ie dEfl wcl over dit elflal

zcggar Zoals dit etfla! e".,,",,[ir *"Ïï;;ï;ö k";: il.1!f"í *, rt""iit tiÀà ïíg*a ilzo.,t gu- 
"r 

oo piar jcngens naar de B of

mËhieÍ disDeflsatie vàor de C.

cs-Begon w8t moeilijk zonder hain€Í elr leid€Í. Dus het cer§e $,at ik moest doefl r'!E§ ecn rainer cn leider zoekctr Na cnige tij'I rpas dit gcrcgcld

D,. Molcr cn Dlu. v. w6g.d* *#;ï;;f,;* Liao. oe ,i.r, *" rtit elfla'l eor goed ar gezellig 
9lfla1' 

Aan hct einde van het seizoen ging

het w't moeiljjkÍ en weÍdm ." or, -àË àinoà Èia"" i"ro.t r O" mingÍ uJEÍd de heer \Etr Boxtel en leido de heer Otterspoor'

voder wil ik clejoagcrs die nog op LENS blijleÍr,ar.gged en ecz"llig seuoen tocwellsell Voor degenen die besloteÍI om te stoppen ofÍÉar een

adere vcÍ€nigirg toe gaan, net ga jóe eoed] z,oals uiiae meJrc speÍes oui t"r*d ttopt p"t". vónk met het t'ainen van de Gjcugd Hij gaat

. bimen LEN. cÉn and-" 6,o.r" **,il-":il; ffB b"i;;ï;à;ï.*" *uÀ À ,*i pt"ler bij hct volgende.scizoen van LENS. Guno bliifr

de tsain* v,n c2 o' zo"r,t aro **#Ji'ài"iË;fr. È"tl'r* i'*; otijt oot rmini uii cíen troopl oat ui war kampioen zal *orden.

Harry gaBt soppcn als Fainer, ruar blijft vel leider' 'i
Als laatste wil ik Andre de Kct dje volgÉnd seizoen dc c t gaat taineÍr eqr spoÍtief crr gezellig scÈren toeu'ensan. ook }Iars von Rijthoven die het

van mij over gaat nemen als Hoofdlcider C-jcugd'

Verder vsrs ik iedereen ceÍI fijrc cn zcflltrige vakantie toc' Tot volge[d seizocn'

Dan ran Rijthovur. (lIooftlleider C).

De D-jeugil

LENS Dl stond ook dit seizoefl uecÍ ondeÍ leiding vatr trsin(Í JeÍoen Hoefnaget, dc jongens leerden heel wat bij op de bsirtingen van dlnsdag

en donderdag, dat kon jc goed zien bij de w«lstrijden

Er werd zeer oantrekkefijf. u*tUuf g"rË"iaïo'#-a.1. goq U91 t ^ "ok,een 
seizocn vol blessures, Jordy de Graaff vas een santal maanden

uiteeschakeld, het vetuek ,- no*V lfÏ'f,ïïon- nv?lpiit*iit Ys oo\-:en adcrlating vooÍ dit te,ÍL hieÍdoor mocst er vook een beroep

;;'iïï.;il;;;;;à;'r* l_ixí'pz. r. uorga"o .* uiot r omzefl.ingcn cn Dl 
-vqverl\te 

qezg stÍubbelinger zeer goci, knop hoor

ionpens om toch nog tij ae f ' vijC te eina-ig;i. ffJit* l"l"tt, wat wij ontvïgen is dat Àíaurice de Jong vanaf volgqrd seizocn bij ADt)

ËÏËË',i;ï;;rb"d,,, *, ;;rsen hcm daaÍ heel ve€l succes. oo-t *ir * bÍ deze l{ans van Rijthoven bcdanken voor het

leidcrschap van de afgetopen maanoed àïïig'ti"w* v; r.i"t u.rg"tel, !e bedar*cn voor zijn positicve iluet ols interim lcider voor

LENS Dl. Voor dejongens die kor-à t"ï*oï" a" c-klasse gaa:r spelcn veel succcs gewenst, de ipelas- die.komend seizocn nog bij de D-

Ë;;í,tj;";;"di..iïï"p u, a"t a: L"*"à-.à.n àir..t"o. rontributie zutlen voidoen «r voortaan bijtijds zullen aÍbellen wanneo aJ

nict kunnen voetballen.

LENS D2 \tas i.o het begin van dit seizoen Ídet echt gelukkig met de lrainingen en leiden

Getukkig voor LENrs o"rn"o "* *otiioàeÍ, a" r"ïaing ó a. zaterdag over zodat cr toch gewoor gevoetbald kon wordeÍr dooÍ dejongens

van dit leuke teanl [Iet veíÍek "* Ëri.ln"ia*j"r*í Éuyr ** oo[ cen adeÍlating m.ar de jcugdcommissic deèd hun uiterste be§t om

menscn te benaderefl ae alt team rret vïàËc-J*ï-t"iíó"iàcn enlÍainen. Trainà van D2 werà Ton GravcndÍk, cn dat 'À," al snel te

mcÍker- er werd bcte, 
"n 

,.tropo g"ro"ïiJJaËtïïgtà;p í"ia*" werderl Steven Alting cn Rob Dricssen' beide heren slakcn vecl encrgie in

:iiïË[ï;il;";iàiiiï*'*1ii t""Ëïrl(,iïÍioïa"r st r* eaankcn voor zjjn inzit als leidcr en inteÍim tainer. Deze groep heeft een

írm.'r norenrie aan s,eters. bliif allen fliit ii'hrt;ï";'Àl;.gens, dan kijgen ju[ié zek€r de-kans om in de Dl te komcn' ook wil ik bij rlez'e

i"ïï""ffiï, LENíJIïtJi"r."r, ."a" aanbij ju[ie ko; LÈNS D2 her seizoen complcet afmaken.

LENS D3 werd ccht een vdeÍrden tcam, ef, wcÍd veel gcu-aind door dc boys op de maandag, in de campetitie was het dc enc keer enorm goed

voetbal masÍ de andeÍe f,"rr ti"t.n juf'tilïai ài" ,'""i,U t" *"f het koppic hangen' Leider Leo Sbaub kon soms niet aanrvezig zijn door

*ïi"ïïta." À-t r,ii n"tt"ra" ó att at een helc leukJ grocp was om mee ssmen te ueÍker

JeÍIrey cn Cihan gaan t om*a ,"ir*inË;;'ó:ki;;; *"rÀ doe je best en laat zien \ràt je geleerd is door jullie trainers Er \Àerd voor

deze eÍoeo en ook voor LENS D4 "JËth;k -;;;i oud"a_d" jongens praten hier nog r,àk over, wi,e wect nramer' misschien volgend

if"f"ïUo]i;;;eËrrnp. nii atze tu1 ik graag Lco bedanken voor ,Jn inzet cn gedul4 ik hoop dat lÉo volgend scizoen weer als leider

vsn D3 langs de lijfl zal staan.

LENS D4 was ook een heel leuk tea4 voetbellend misschien \tat minder capiciteiter mmÍ individueel hadden sommige spelcrs toch wel een

vinger in de pap te bro*etcn. voor "ï-iÀtï tp"r*t *,"J *" ai"iplinaire sta&naalÍegel ingevoerd' die jongcns zullen hier noa vaak aan

terue denkerl Het trainir*sk,np vo^oïo^"#;:;;;; ËË ilïdLl.;;ia"ïii*í uaai ait;iz'oen lvel wat te. veidurcn, toch

;,ïr*Ëïi;ilJ;j *ti" ffirï"o, *í o" Àö àol-w"à o e"ruistqa naar hetgeen jutlie hadrlen tc metden. Jarnmer &t jullic stoppen als

leideÍs. iullie vulden elkaar goed aaÍL

i.ï"","riJ r-eNs b"d-,r,, vooi het lcid"r."hup, het gaatjullie goed

(}D2Tmei,ggwsrdereenselektie.traininggehoudendoorJaoentloetragelenTonGravcnrlijk,wiecrinwetkteamkomt,d8tkunnalwij
;** í"ï r;.:il. '; ;;,Ë;;';; hJ;"ls;n'de seizoen docn wij nos een keer eeÍ seleldic-Eainine.
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JAARVERSLAG F EN E JEUGI)

Om met de F te beginnen krumcn wij concludercu dst de teanrs aar het begin van het seizoen wij snel bckend warcn en dat wij dit jaar oveÍ de

i;isb lciders bii dc-iuiste tcams bescidLtEn. Zij hebbcn dit seizoqr allemaal hun uiteríe bcst gedaffI om alles vlot tc laten vcrlopen w-aarvoo-r-ik

'r", ,LJ a*" Ël*Ë hertelijk wil bcrlanken. Ëor speciole veÍmeld.ing kijgt de leider van F6 de jonge ozcan. Ordalrks zijn jeugdige leelïijd

heeft hii dc ionsens van F6 gocd begelei4 beda*L
ï"ià--ài"í"Ë"r"f O t woïaen rla-t de jongens iEn Fl met verve kampiocn geworden zijr C,cfelicitcardjongensl Dc overigc ttams zijn

uUÀà U a. to""^tc regionen belan6t'wa[betekent dat er door alle teams goed gevoctbald werd. Ik hoop dat j ulle trct ellemasl goed raa je

zin hcbbor gehad en graag tot het volgende seizoe[.

Voor de E-jeugd rvas aJ heel snel duidclijk rvÍe in welk team kwamen te voetballcn cn ook de leiders rvaren mel gcvonden wat het voetballeld

vcrmogen Ën loede L:warÍL ook hiervooi wit ik alle leiders bedanken voor hrur irzet en aanwezigheid.

feNS-f t 
"n 

íZ zii" fu.pioen ge*"r,I* waarvoor ik hen alsnog van harte wil feliciterc'n, maar ook E3 Urn E6 hebben gocd gepreíeerd- Ik

hoop dat atle leidcÍs van de E cn F niet vergeten zijn eenjaarverslag te schrij-v-en.

óvàicns wU it juUie nog vcrmelden dat il na dii seizoen stop mei het hoofdleidenchap voor de E en F va rege- &ukke $erkzaarnhëdeÍr. Ik

t 
"t 

tËrnoofaf 
"ialo.hap 

íet ptezier gedaan en misschien in dà toekomst keer ik rrcer terug op zo'n zetel maar in ieder gcval bedanlt voor atle

medcrvrrking die ik heb gehad en tot zierc.

Ik wil nogmaals alle Leido{ler) en Trair,cn bedarken voor hun inzet, en wcns iedeÍe€n die mct de D'jeugd te maken hecft gehad, een hele

[jne vakantie toe

Ruud v. Hcrp

Leo StÍaub

Allc Al-speleis die naar dc senioren gaan, blijven voetballen bij LENS
Alle andere spclels blljven gewoon op LENS in dc A-klasse spelcn

Elke spcler heeÍt zich goed ontwikkeld, in en buiten hct vcld
De wékwijze met zclfdiscipline en zelfconectie biruren dc groep heeÍt ecn rrijwcl rimpelloos seizoen opgeleveÍd, zonder conllicten, met

heel veel prachtigc en gedenlovaordige momenteq waarin de groep prima mmenwerlle

We hebben soms fanta§isch voctbal latcn zien

Samcr met oudeÍs en anderc fans hebbcn we een herlijk jaar gehad

ZO ZAGE,N DE LEIDERS HET !!
T ENS A1; It zit met een weemd gevocl dit stu\ie te mal(en, esn dag na het vo€tbaleinde van het seizoen, een toanooi bij DWO.

I Eigenlijk was de laaste dag von het seizoen ccn perfccte aBpiegeling van dit AI. We prestecrden goed bij DWO, af en toe zelti

L/ prína,'roaar net niet lOOo; Op een doelpunt na misten we dc frnalepoule, en in de verliezersronde wonncn we twee keer, en
ry ilaardoor eindigdcn we op de vijfde plaÀts, en dat uas !oed, of loch weo niet gocd. De sfecr was, zoals bijna altijd, erg goed, en

als hcchte groep moallen we er een lcukc dag van, met grappen en grollcn en begrip voor elkaar. De organisatie bifitm het teÍun liep rva:r op

rolletjes, eir soms even nict, toen twee spelers cven zoek \larcn, en we 5 minuten met 9 rDan speclden-

Een periecte afspiege|ag van dit seizocn dus, die dag bij DWO, waut Al prcsleerde goed tussen augu§tu§ 1998 ur juni 1999, af en toe zelfs
-prima, maar n"t niei I00/,. Of toch wel ? Was het mogelijk kampioeu te_ woÍdeÍ! of is de Meede plaals toch het hoogst harlbate voor deze

groep ? Ah fainer/coach heb ik een beetje het gevoel dat wc cr ontzett€fld dichtbij $'arcg en &t het missen van het kaÍnpioeffchap een smet

É op dit seizoen. Iloewcl ik steeds tcgen dc grocp verteld heb dat plezicr cn ontwikkelhg belangrijk zijn (bclangdker datr wilmen ten koste

- van alles» hoopte ik toch op ecn gÍoot feest aan het cind van dit seizoel, met een kampioensloto cs veel bier en frisdratÈ met lqlappe

wourvelijke fans.
De uig;dskijd bij Llra verloren we terecht, want vooral lactisch maskten we toen foutcn, en enkele spclers bleven ver onder hun niveau

Thuis tegen iyra ipeelden wq opnieuw terecht, gelijk- Nu zat ons spel tactisch veel betcr in clk ar, en levcrden rve een goede pÍesiatie als

elftal. AÉ ik aileefl rckcning houà met deze tuec wedstrijden, dan is Lya terccht kampioen. Kijkend naar de inhoud van beide texrms, denk ik
ook dat L1,ra icts meeÍ kwaliteit had dan wij. Of vergis ik me, erl u'as hct toch een k\ÀEstie ran ..-..... ??

- hardcr tsainelr, met wat mindcr sfe€r cn uatrncer DRUK
- meer rcgelq en minder eigen verantwoordel.ijkàeid

- stengere "c€ÍlralC' discipline i.p.v. zelfdisciplinc na afspmlren

- een nicls cn cmand onEiende puur prestatieve coaching

Nu ik het bovenshande overlees bekuipt mij het gevocl dat wij het cigenljk toch wel heel crg goed lrebben gedaan, met z'n alleÍL want:

Sarncrvattend het \r,as een onwijs gszellig, en sportief seizoen. Spoíiefzeker, met wcinig kealleD, en behoorlijk gedrag to.v. tegenst ndeÍ en

scheidsrcchtcr. Gezellig is ook waar', op traininger; mct de vele activit€itfl! bij hct kaÍten, in Londen, eigenlijk altijd Eel.

Ik ga [u afsluit:n cn lekkeÍ op va]antic, en karr dan trrugdenken aan een fartasisch elnd vol heerujkc sPeleÍs, met een gcweldige leider en

bÀlpzarne ouden, mct schittaende goals en onthutseÍde blundeÍs, mct een gemist kampioenschap (nou zal ik niet metr zeuren) en met ruim 
,

I25 (i!!) geweldige sportnomenter (trainingar/ wedstrijden) ! Wcrken met deze groep uas een leest !!!

Allemaal hrrtstikke bedunkt voor dit gave scizoen,

Fred Grens
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LENS 81

n de voorb€reiding [aar dit seizoeo waren al de nodige problemen ontstaan, 6 Basisspelers van vorig jaar uarcn vstroiJrcn narr elders
en I spel€Í werd al lToegtijdig vcÍzocht het tesm te vcrla[m- Hc{ §crd dus nu voor ccn aartal jongeru werke[jkheid; cindelijk en vooÍ
sommigm al in de basis van de Bl. Geen gemakkelijke opgave, zekeÍ niet Els je nog nooit in een selectie hcbt gevoetbal4 je eeÍíejaars
B-spcler bent en een ongelooflijk veelcisende trainer hebt,

I
Het begin van de competilie verliep rodelijk mct wat picker an dalen. Er Inocst tenslotte uog ecn hoop geleerd worden en hct u,as bcst eveJr
wennen om gedisciplineerd volgens vaste zoncs en posities !e voetballen, Am het cind€ lar het eerste deel van dc compctitie rverd het gelijk
van het systeem bewczen. Na de omschakeltrg van 44-2 na.ar 34-3 wLTder vecl puntcn behaald en klommen rve op de raÍrglijst. Na een
slechtc staí na de u,interslaop, met nadÍuk op slaap, werderl we een gcdoodverfde en terechte kampioenskandidaat Uit dc laalste 7 wedstrijden
werden maar liefst 18 punten gehaald (normaal goed voor cen periodetitel !) Dan zecr goede en vcrdicndc tucede plaals werd behaald op
puntefl achteÍstand op kampioen Westlandia en 5 punten voorsprong op HBS, die derde werden.

Ook werden er resultaten behoald op de toemooien. Het thuisioemooi was eeÍr waar feest met winst op DSO en Feyenoord maar na een uitje
naar café Ancée op Kijkduin en de volgende ochtend een waaÍ paasontbljl, viel hct toemooi lettcrljjk in het watcr. De buitenlandse lrip naar IF
Silkeborg in l)enemrkar, wcrd een rcis om nooit meer te vergelerl Met 18 deel.uemende teams uit België, Duilslald, Nederland,
Dencmarken, Noorwegen en 1rog cens 3 profclubs, werd ern schitteÍende derde plaats bchaald, Ook »erdm er nog resulialen bchaald bij het
meegereisdc daÍnestean uit RotterdaÍL M0ar dat kun je zelf wcl in\ullcn. Koíom, rveinig geslalerl veel gedanst en gebowld en avaar
gevoetbald Nerd dit een waardig afscheid van dit seizoen,
Langs deze wcg willen uij allc oudqs cn in het bljzonder Els Vcrgcer crr Mariannc Oemed bedar*en voor hun irzet vsn hct paasontbi;t e
ideeën en het altijd goed vczorgde etm op de woensdagavond. Het was heer[jk

BesG Nclly, Vinnig Gino, Aohic, BekJas, Warad, Dumis, Michael, Rangel, Rabbal Rama, Cem en een beetje Roddy er Carlo, dankjullie wel
voor een waarzinnig seizoen. Wij vonden het cen gcnot om julfie te hebben mogen begeleiden. Het was soms niet makkelijk voor jul.lie (en
soÍrls daardooÍ ook nict voor ons) ma8r het was een plezier voor ons. Wij wensenjullie heel veel succes opjullic (nieurve) school en nog heel
veel plÈzierige voctbeljartn toe. Wij hopcn datjutlie reL zoals wij nog veel aan dit seizoen zullen terugdenkcn.
Dankjullie wel, het was faltastisch I

Rob en Reno

82 Seizoen 98-99

I ls 2e elftal ben je altijd in af*achting van wal er uit de Bl selectie teÍug komt En dan na wckor je etllal gaar sameníellerl Zo \rss de

A eqíc oefetrwcdslrijd tegen Socc.erboys 144 voor B2- Daama ÍEskte BA spelers kwijt en moeslen w€ rveer opnieuw begirman Na rele
L \*€ken uas ik eindel.ijk complec! in de beko gingen ue door €n Eoffetr WIK en vedoÍen met 7-3. Dc 3c klassc compctitie gingeÍr DHL

twee kctÍ gcwonnen eÍr CclcÍitas niet gespceld cruit. Uileindelijk bijna aim het eind van de competitie met nog 2 wedshijden te gazn, sondm wij op -

28 punt€n met kafls om cat gedeelde eesh plaats te hm]nen hslen 34 puntut- Uit tegen Rava mistcn we 5 spclers; met spelers van 83 is er een gocde
redírijd gespeeld maar eeÍr negatieve uitslag vm 2l, uaarin \{ie[e scoolde. Tegen Vitesse De[ft vus 82 compleet mlar toen hoefde het eigeÍ ijk
niet meer, ean prima wedstrijd uitslag 1-1 an 29 punten 3e, 4e of 5e plaats È dan gedeeld tenvijl je karnpioar ? had humrn u'orden Tarvijl het hele -
seizoen er zeer goed geh-aind § met zovecl slefit tveq, al heel snel in het seizoen vclc kqcn alternatieve t-ainingor naar het Zuiderpark, wcl meer
dan 20 keer. Dan denkje uaar is die menlaliteit om die laatste twe€ wedstrijden corupleet t€ spelen voor het kompiocrschap. Jc spc'elt toch nict voor
Jan met de kortc achtemaarq zovccl keer rvord je hcus gct.n emte. Het had een uitsÍute goule preslalie geweesl Natuurlijk wi.l ik de gpelers

bedanken l"Il 83. Maar de moed om verdcr door b gaar schiet dan toch in je schoenur. Jamrner voor die spelas die er loch wcl bij uarar" De
tlcmooier ook niet compleet bij SVII 5c plaals, LENS toqnooi, le plaats Ilonselemdijk 5e plaals. De ouders die voor vervoer zorgden wil ik
natuuÍ[jk ]rieÍdeLJï bedaÍ.ken ook namens I,ENS. Want jongens zonder vervoer kan je zo'n elflal echt nict latcrr voctballcn. Voor die spelers

waanan geen oudcrrs kurmen rijdcrr zul je z.elf dtijd een stsippc-nkaart mociqr kopcn. In de winhr is er ook nog gezaa.lvoetbald, Wst eeÍr heel glxd
idee yan het jeugdbeíuur ! Ilardstikke bcdanlí namoB dc speleÍs I VeÍder tx€ns ik alle spelers, ouden en bekenden een prettige vakantie toe en
gemnd wccr tsug op het voctbrlveld.

Traher Leo Mecuwisse

LENS B4

ier een stukje van 84.
Ondanks het slechte \À,eer is het toch wel eert leuk seizoen gcuorden- In het begin van het seizoen rvaren dejongens uog fanatiek aan

het lrainsn, met Bls rcsultaat 2' in de poule. Nq de winteÍstop weÍden rve een paar poules hoger ingedeeld. Dus gingen we proberen

om kaÍnpioe[ te worden. Dat vras misschien geluK als iedereen rarar blijven tainen. Op dc uoensdagavond met als trainer Arno van
H

Blitenwijk lavamcn er niet meer <hn 5 jongels en soms nog wel minder, mct als resultaat dat Amo ermec stopte. Op de vrijdagavond was het
al niet veel bcter. Dit vinden wlj ioch wel ergjarnmer, Dc lualstc kainiÍlg voor de winleÍstop moestcn 3[!'jongcns komen trEinel dat gebeurde

zowaar ook, Zij kr+amen allemaal mct hun voetbaltassen naaÍ LENS maar helaas.da bal die ze gingen gebruiken was icts zwaarder en harder
dan een voetbal dus tainen ho maar. Dan maar gc'zcllig bowlen. Na hct bowlen allemaal weer bÍug nasr LENS waaÍ Nel Lamfrs eor heolijke
rijílafcl had gemaakt, dat was smullen. Hela.as was het voor sommige jongeÍs wel w8t mositjk om le eten alsje alleen maar stokjes hebl

Na de wintestop was het kaitlen ook niet veel beteÍ met als resultaat dat wij 3'in de poule \+erden dat kwam natuurlijk door het rveinig

trainen, het niet op clkaar ingespeeld zijn en een gestaakte §/edírijíI, wa,rr wij de purten niet van kregen. Anders rvaren we urisschien wel 2" of
lc geworder; rvant var de kampioen wimen wil toch wel wat zeggen.

De tocrnooien hebbe[ wij niet slecht Bedaar. Bij deze willen wij dejongens beda*en die ons tijdens de toemooien zo goed geholpen hebben.

Jongcns b€danK Angelique was eÍ niet zo blj mec wont ze is nog aan het opdrogen na het laatste toemooi.

De laatstc baining van het seizoel hebben wij geeindigd in ecn &ie gangen menu gemaah door onze chef-kok Ferdi Kuik, het was heerlijk.
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De jongens die van LENS afgaan lvensen wij veel succe§ bij hun nieuwe vereniging en tot volgend jaar.

Wij hadden ons voorgenomen om geer namen tc gaan noemen maar dit wilen wij tooh nog wcl even kwijl lcrdi, Daruy, Dol( Michael

v.d.Voort en Rogier bedank voorjdlic iÍzet om toch ma.sr elke kecr wcer noaÍ de tsaidng te komen ook al warcn hct er mmr zo rveinig.

Noujongens rcst ons nogjultic een hele prettigc en zonnige vakantie toc tr wensen en misschien tot hct volgend seimcn.

Jullic tÍouwe fans.

P.S. Fcrdijc sokken zUD cen succes en ze lopen goed, Het hclc team nog bcdankt voor het leuke aandcnkcn.

Joop en Ernila

Seizoen 98 - 99 voor de C-1 en de C-2

T\ it seimen was voor alle deehemcrs een hele nieuwe eÍvaring. En ccn nieuwe lrainer, nieuwe leiders en nieuwe spelers, Vanf het

I I beein uan ha seizoen stond de prestatie en de spelweugde voorop bij de C-l en de C'2.

u g;in 7.;tu- oefenprogramma aan het begin van het seizoen mrgde voor ecn goede voorbereiding voor hcl cigcnlijke werk in de

Ckl&sses wasrin wij uitkwame[.
Na enkcle veken hsd iedereen zijn draai gevotrden in hun team en rverd cr elke week hard SestÍeden onr drie puntcn.

Z-owel de C-l als de C-2 harlden in deloop vall het seizoen pech met blessues er mct Eet niet Sewolnefl rvedstsijden. !'aak rvaren de

verschillor tcn opzichte yarr de tegcr§tander zeer klein,( vaak maar een -luc§- doelpunt verschil).

Met uame na de-winterstop kwamen de voetbaltalente[ van alle spelers duidelijker naar voÍe.Il. IIet leeÍPÍoces was in uerking gclrcrlot en er

moet gscgd ïvorden dat alle hvee de elÍlallen duideUjk vooruit zijn gcgaan in hun s1el.

Zowcl C-l als de C-2 eindigden op niet onverdienstelijke plaatsor met uitzicht op dc to€komst.

Er is duidelijk een basis gfelegd voor volgenrl jaar en ik hoop dat dct allem het voetbal maar ook de discipline en dc voetbalmentaliÍeit

verbeter<l zijn . (de3k a8n dJgespekken in Wotrrloo en tijdens de loemooien mct jrdlie).Als je rtau 50o,'o oppikt zal volgend jaar eat

fantastisch jaar wordan,( zorvel in de C als in de B ).
Helaas moót ik voor volgendjaar afteggen als trainer (al doct rnij dit in mijn haí zecr vee'l pijn)maar ik zal jullie op de voet blijven volgen als

techdsch co_ÍdiflatoÍ bij LENS.
Mijn dank göt uit naariluub, Guno, Dudlcy cn allc ouders voor hun morele steun bij de wedstijden en voor hun aanwezigheid tijdens vene

rcÈcn dooÍ Zuid- Holtrnatlllt
FartaíÈch ! ! ! I Een heel groot compliment (ik heb wel eers minder mcc gcmaalt).

SUCCES EN TOT VOLGEND JAAR !!!!!!!!I!!!!

-Peter Vonk

SeÀor nuruk

LENS C2

-!7- n goed overlcg met Cuno sckijf ik een stulde over dit team.

I Het tocmooi in Den Doldtr u?s voor ons de afsluiting varr hct voetbalseizocn. In een omgeving à la WasscÍaar en bij topisrhe

I mmmmc2 
in passende stijl dit toemooi. In zijn slotwoord complimanteerde de voozitteÍ LDN§ dat het op zijn toernooi

I- & l"U aË ouacrs ieel lof toegeavaaid, maar toch nog even: een vast goepje ouders zorgde ervoor dat er altijd voldoande vervoer was,

dat het gezellig §'as langs de lijn en het vaak lachen geblazen vas. Zo'n sfeer hq:ft c{Ír vcrsteÍkeld elfect, jc doet e«r stapje mctr en hct aloude

adagium "een goed lid !'erslaptniet (een yerenigingslid, wel te veÍslasn)' doet weer opgeld Voeg datöij de inbtEng varr de toÍfe trainer Guno

"n 
ik k.r zeggen: mensen bedanLt voor rnijn f{inste seizoen trt nu toe cn jarruner dat zoveten nog eel tijdje in de C-jeugd (moc!ur) blijven.

Ov€r naar de beoordeling van de spelers:

Nodine Amkhqou
Een techdsch spelertje, die al is hij (nog) niet groot yan stulq eelr hard schot in zijn teneÍl heeft- [Iij is in het bezit Yan cen pa8Í gÍote kijkeÍs
mct daaromheen wimpers waar mijn wouw jaloers op is. Moet mecr optetten bii de besprekingen.

Johnny Brutdens
Àil-ztr U"'""ging"n zie je dat het een echte voetballer is. Hij is nog picp, blijft rtaamm nog 2 jaar in de C-jcug<!, maar is desondarks een

l$okker van hct zuiverstc water. Ik heb sons met afgrijzer zitten kijkfl hoe hij een kop got€re tegenstandcr tackelde. Tot nu toe ging hct
goed.

Rafio,, wr, Bunderert
Onze kecper gedurende een groot deel van het seizoen. IIij is brildragend maar desondads wierp hij zich op de schoen van aanstormende

voctballeÍs of het niks uras. Ging na:r C3, geen probleanr, weer die $ote inzel Dezejongen komt er wel, EndeÍs e€t ik mijn hoed op.

Ean zeer volrrzssenjongen voor zijn
zeer goed- Techlisch prima, en, zoals

leeÍiijd. Nooit griepen op zijn mede-spelers, stopte Baten die andereÍI lieten vallen. AIs laatíe man is hij
die Belgcn zeggen, met zh lange bailcn (die aarrku'amen) vocddc hij zijn voorwaaíscn.

Ifialid Foik
fcn oude bekende van mij (D3). Lcvendige oogies en een kwiek spela§e. Recordhoudu balletje hooghouden (104). Is specialist in het
uitspelcír von etrr tegensbndcr door ecn balletje achl,er zh standbcen. Wil lateÍ een Íietseutatling begiruren (!?).
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Khslid Fah n
iripËàÉfrJf,* 15ge, met ons mec en Guno was metcen gecharmeerd var hem. Ik keo hem wat langer (D3 cn G4). Ëen jongen die blijft gaan

en met de bai aan dc voct niet te íoPpen is, Houdt hcm in de gaten keuzchqen"

Me in Geldzrman
Ëïffi;efirgfi g en die zic je niet zoveel meer 0rese da1s. Hij is tecLr;sch vaardig maar komt vootalsnog snelheid te kort CompenseÉÍt

dat I la Geniile. ALs de pubcÍteit toeslaat kan dat opeens veÍandeÍen (zie hierondo bij Guus)

Ibrahfun Karuluhtt
F. 

^n 
n""t op f"* geor etfecl \r/armeq wij allen geblakerd rondlopen, ga8t hij "onafllgettst" door. volgctrs-zijn medespclers is hij

misschien wel dà meest-technischc speter van heispul. RGtige j ongen, nooit last. W8s een tijdje §eg, maar krvam Soed teÍug

Ronaot líavuk
liiffiT&E-""n leuk jong. tvÍaar op zijn jeugrtige lccftijd at rugklachten. Dat verhinderde nogal ecru aktiqs die hij wet degelijk in huis

t*t 2i.in qp*àU6it uird it-zn troptitrnieË Van-ganser-harte hàop ik dar deze jorrgeman zonder fysieke ongcmald<en €alr het nieuwe

seizoen kon begirmen

Skfor Kruawwld
6ËÍr,#;tillk, so11y hoor, de bcste van <le C-jeugd van LENS. Is absoluut tweebenig, snoeihard schot, fabuleuze technieL Sprint de 100

metcrin [roeveet?) seconrien. In kote tijd verlfiocht aar cuno. Als ik de kans kijg zal ik 'm in de Èjeugd steuaen.

Tow Leidsnan
Effi!!!ïà t oug knuÍïetheidsgchalte. Zijn zruler van anderhalf jaar lrouwens ook. Topscorer van C2. Mjn vrouw cn ik hebben dat

Uijgch;dcÍr- Techniiche speler. SpÉcialiteit: rnet bal aan de voet &cigcn een kant op te Baan en dc andae kiczerl daffmcc tegenstaÍder op

verkeerde becn zettend

Ewaldo Lones de Brilo
T*" a.z"i6 V*e- nog kaaltjes iu zijr Irur had vond ik dat zeer charmanl Nu gaat hij kaalgeschorendoor hct leven. Het zci zo Een

geborcn voctbailer an ik hootdat da[ in de toekomst er ook uilkomt. Op weg naar Limburg was hct lachen met hcm.

ffi r#ffirn rvas de vader van Robbie vd zaÍLde zeeÍ tesprcken oyer cuus. .4ls hij guat groeien siaat hij er". Ilij heeft gclijk

, g"loigcn.-Guus is kilo's lsvijt en won aar kracht en snelheid. Techniek had hij al. Wonderlijk om te zian.

Eddie Terrons
ïGiiijfrïfi! maar en al een gocdogendc an volwassenjongeman. Dqjongedam€s zien hcm nu al zittelL maar dan moet hij zijn lecftijd niet

noemeri. Net ais zjjn brocr zet hij de a;htervolging in op eèn tógenstander en denk ik dat haalt 'ie niet , Ína.Er dm gdrt de hubo erop cn ja hoor.

Een fijn en nstig jong.

Buful Unol
F;;il[E h"bb* Muureen en ik Bulut "gehaald' (van GDS). Daar hebbcn we geen spijt van en LENS neem ik 8an ook niel Een robuuste Èn -
moedige Éeepa. Heeft nogal was aridelijk temperament. Kan aan gewutl wordeq hoor !

Dat was heL U alle[ een prettige v8kantie toegewenst

Guus SÍ.

LENS C 3 KÀMPIOEN 1998.1999

-Í Tet scizoen bcgitrt voor mij ats ik ecn speleÍswqs op lafel leg en twee speleÍs die in C 5 warcn gcplaatst naaÍ C 3 t€rug h88.1"Dar

lJ t.ni*- a" àot" uzinineeÍL hct ziin viiftier iongers waarvon ik een t€arn moet makcn. De eeÍste wedsbijd€n gaan dik vcrlorar mede

I lari*u" t*por met een {ebràken pol, ,it. Spéten gaan o.g omdat zij nict in de selectie komer en C3 nict zicn ziten À/Íaar dsn komt

onze keeper terug en Éengt de nodige rus[ G de verdàigng; De regen was voor oru dit seizoer dc grote boosdoeÍcr, veel ttdshijdor wudan

afgeterrt. Uaar-C I blcef-t.lee keer in de wËk tainu; alle neuzcn stondeÍI naar een kanl.eIl de goep \!as klaar voor de anderc Poule. Er werd

maar cen wc,rtsfijd verlore4de andrrc wedstrijdan rverden met gocd voetbal gewonnetDan stel ik nu dc stsÍÉn aan u voor.

LÀMON v BUNDEREN een kecper die belÍourÀtafi isÍllí brerÉ in de achtahoede m punten pakt Yoor de Plocg
JIM v OMMEREN de Iaalste rnaÍL betouwbaaÍ goed schot Èn ovezicht in het vcld sqieu§ buiten het vel4 eerjorgen waarje mee kan laóen

ALI CIITOU voorsloppcr,een speler met veel voetbaltalent lon oP vecl PlaÀtscn spelen een fijnejongcn-.

AIEX yEEREN mid-dcn mid lieeft zich goed ontwikkelt dit seizocn fl ik heb hem Serke tedstrijdcn zicn spelen. Was een aanwinst voor C 3.

K!{ÀLID FÀIÍ)UN spits, de schrik voor vele kecpers,heell een dodetjk schot iu de bcÍreÍLik hoop datje bij LENS blijÍI.

JEfFRy PONCIN linils bac! varl kccper tot voetballerje was dit seizocn een goede back spelo bedanl'l voorje ir:zet.

HUSEYIN CICEK links half,een bijtertje eerr u,oker een jongen uaar mijn hart MOIIÀMED f' IOUN link buiten een sicrlijke voetballo met

ccn neusje voor hele mooie doelpunten ik heb tEnje genoteL

KADIR KALÀY rechts haclin sponsor shin voetbalt hij de st€Íren van de hemcl,een fijne jongen om mee te werken- 
_ -

MARTIN yI§SERS rcchts buiteqe€n voetballa dic het spelletje goed aanvoeltal daardoor c,cn vaste \uaÍde voor het elftal werd

MOIIÀMMED CHTOU rcchts buiterLecn speler met veei schi.jnËwcgingen in huis zodat dc tegen§lrndcÍ er gek van wcd.

CEMEL SOyIIOGLU de stofzuiger,op alle plaalsen inzetbaar koÍr werken als een paard ook vanjou heb ik gerotcn

NEAI NoRDE ook rechls buiteÍL eEn jongen dic ptezjo heeft in voetbel scoÍen kan hij ook

rwuruxnr,t"eper,stondheteerstcg«leeltcv;nde\rEdstrijdenonderrÈla!ookhijrleeltmeeinde@.bedankt
veder wil ik alle ou&Ís bedanken voor hct vcrvoeÍ in het bijzonder

MEVRTERRONES bcdar(1 bdErll bedan[1-

IK bedank C 3 voor dit mooie seizen cn weris jullie een fijne vacantie eÍI mooi we€f, toc, tothetvolgende seizoetr.



tainer\leider PE'IER VAI.I FESSEM

LENS C5
p de he[ft vm het scizocn koru ik Stephan Otterspoor bíj C5, ecÍl niet o.l te stcÍk tfam. Ma.u de wil om te voetballen was er wcl
degelijk Gen tainer dus dan maar zclfwat gaar doen Gelulkig nam Willem van 82 het van mij over. LsnBzsam bctere resultaterL
jongcns hegen et steeds lnear zin in. Moeilijk was het om clke wcek wEer 4 jongens door te lvissel€n want zij willen tcnstotte
allemaal voetbatlen. Klcin maar fel op de bal is Murat en ook direct afspelan. IGmal snelle buitenspel€Í soms de bal t€ lsng bij zich
houden gocde kijk op het spel. Pariton Brratr leuke balbehe€rsing snel goed spelande voetballcr in de middclijÍL Fust Tartatr, det

te snel lnaaÍ leuk kumcn spelen houdt alleen de bal te lang bij zicb, w[t dan ]r€cr tot bslycrlies lijdt. Samir Hoddocschc leuke snelle
voorhoedespeler alleetr wat ogÍessief vooral bij verloren wcdstrijd, mocL goed in de hand worden gehoudeÍL TtIo ZuideEa slreUe spits leuk
kurnen passeren alleen het aftnaksr laÀt soms uat te wenscn oveÍ wegens balbeheersing wordt wel íeeds beter. Alec Ilanun ler,lke
middenveldspeler, ziet als gauw een medespeler trijstaan om gericht afte geven. Sa€yen C[ricc soms wat onzeker met de bal doch ecn
keibarde vechter goed op cn terugkomende speler. Danlel Jankle hele sterke achtefioedespeler goed verdedigend mocilijk voor dc
tegenstandeÍ om dezejongeÍI te passeren" Arjan IIooft niet al te snelle voetballer vanwege zijfl aslma doch ecrt goede verdediger en een goed
schot in de benen.
Samir Àyadl soms wat lui in de trafuriq moet verbeterd \ÈordeÍr wel goede balbeheersing etr op het middEnveld goed in de vadediging en
aa[valleld. Jeffrcy Otterspoor goede balbeheersing, cen tcgcnspela makkelijk uit te spclen nog nict zo snel xnaar woÍdt stceds bcts eÍr weet
al afcn toe leuk te scoÍet Alnar Rattauilgh aardige voorhoedespeler, goed aanvallend en sama»pelend maar blijftaf en toe hangeu sneller
tcrugkomen, geldt voor de hele voorhoedelijn

Steef OtteÍspoor

LENS Dl
et seimen 19981999 is afgclopcÍL een seizo€n waarin LENS Dl heeft lalctr zicn dat rc bij de beste ploeg€o wn Den }Iaag horcn De stan
van de cornpetitie vcdiep vloeiend, waaóij uit è eÉf,st 8 compclilicducls mEar licGt l9 punten '\À,eÍden behrald. Na dc wintcrilop ging het
allanaal iets moeilijkcr, veel w€dstrijdm wEÍdcn afge*ewd, blessues speelden op (Jordi) en wijwel elke week moesten we speleÍs halen ut
de D2 en de El . Nadat het eiffle van het seizoen nadade werden we Imgzaruednrd weeÍ compleet m boeldtír we mooie ovowirmingen op

RVC Rijswijk (24 en 6-2) cn ADO Dm llaag (2-3) ar wonnem ue het LENs-tosnooi dooÍ zerr goed voetbal te s?elíL DooÍ het s€izo$ heÉr rErd
eÍ door LENS vecl gcscoord Domingos l8x, Yarkin 9x, AchÍaf 8x en UguÍ 6x, dit mhrurlijk dmr de inzet !'an het hele
team.

Veel spelErs viclo op bij de scouts van de regioselectie en het seletteten kon dus niet acht€ruege blijvcn. Ugur, Domingos, NicL], Jody en MauÍice
mochten ÍneevoetballeÍL Een zetr leuke cnaring or eerr behoning op jullie voetbalk\raliteiterl MauricE gaat het volgendjaar bij ADO DeÍr llaag

- probcrcn, ik hoop dat hct goed gast €n...,,...laatje nog eeos zjen op LENS als we moeten voetballen.
Een zeer goaf ueckmd was trCt rcisie naar Comcp in Noord Limburg. Een mooi toemooi, een mooie slaapplaats, ntafi vooral mooie meisjes (he
GÍegory Mohamcd cn Yarkin ?) Een fantastische aGtuiting van het seizom. IÉk*cr gczwommen in Ccnts Parcs, een dÍopping gdrouden h hel bo§

- (met ctn hcle uge hond), maar vooml veel gelacheo en gestoeid. Damis blijkt niet te vaslaan in een gevecht, dat hccft dc Weí§ide *el gunerkl
Mohamed neern je voortaan eeÍl beteÍ luchtbed mee? En Rizq iedeÍ€en heeft genottn ran je muziek, zelG Wim
Tcrugkomend op het voetballorde gedeelÍe: LEI{S Dl bcstond het seimqr 1998-1999 uit &i volgende ryelers: Ronald, Nic§, Dmn§ N{au:ice,
Mohane4 Jordy, Ugur, Jos€, GÍegory, Achm[, Domingos, Yarkin cn Riza-Nog een aanlal hupl» overwirmingcn op an rijtje: LENS - DHC 3-2,
LENS - Quick 2-1, LENS - Delft 3-1, LBIS - Zoetermeer 14, Quick - LENS 34. Het doelsaldo uas uiteindelijk 4541, dus toch nog in de +. Het
aarlal tegendoelpunttn weÍd b€peÍkt dooÍ hup keeperswerk vsr Rorald en verdediging rzn het centrale duo Nicky Dcruris.
Via deze vrg wil ik allc ouders rar de slelers hds.Eker voor de begeleiding ran ditjaar, door elkc weslí aanwezig te djn oÍn tc rijden. Zonder uw
hulp h8d het nooit zoh led;jaar kururen worderl hopelijk \rordt hct volgeld jaír net rch swEjaaÍ. Tevens bedankt voor de cadeaubon, top ! In het
byzondcr bedank ik I'&us, Wim en Coen voor de begeleiding. Jammagenoeg raak ik jutlic allunaa.l kwijt bij de Dl, maar ja het zit niet altijd mec.
Het gaat jullie goed.

Jongou ran de Dl, bedankt voor het gezellige seizoerq ik heb gcnoten vanjullie. Gelulkig houd ik eÍ volgendjaar nog ccn hoop over, dus misschien
eetr plck bij de ecÍste 2 ! Wie weel..

Jeroen HcenEgel

P.S. Ruud van Herp bcdankt voorje stcm dit seizoerL het was super!

LENS D2
en TERUGSPRING EN N IIET SEIZOEN I98II99

SEZOET{
SEZOEN
1998 / 1999

Traditiegelrouw is de uitsmijter van clli scizocn de JONG-LENS-rewe. Ook wij rvillen daar
natuurlijk ons steentje aan bijdragen. Ga er maar eens goed voor zitteÍL
Het seizoen zat er bijna al voor de helft oÈ toen wij door hootïleider Ruud van Herp
benaderd \aerden hoe wij het vonden om leiders !e worden vaa LENS D2, Het zat dit team
niet ccht mcc, IIet maa}'te moeilijkc tijden door.

1999/

1,0



We zeiden 'JA' en daar hebben we geen spijt van gehad.

Hoc vcrging het cigcnlijk dit afgelopen seizoen met dit team?-W€ h"b!9n.YÍ oude LENS-rerues er op na

Compt"í ir-a" t" tilft van ait seizoen dus helaas niet Ook de uitslsgen zijn bij ons et bekend

cvenals de afgelastingcn. En dat warcn er velcn Jullic mocten het ons

maar niet kwali.ft ncmen..Om nu dit stuk niet te lang te moken springen

we snel t€rug naaÍ het afgelopen scizoen.

0

t'
ARE YOU READY ???

I

HERE WE GO !!!
Op l|juli 1998 wonta de toorlopige seleaiegroepen ey LEryS 21 en ?2
bàkenà gennoW Jetoen Bais wr& bohet/leiile r. De 1' training b oP 4 sugttstus

De geh;ta naond oagu§rts is her oelenen gebhun en *El ,rtct vetMriidet teqqt
MonsTq en tet aÍsltiting het Suhttttloenooi

t"%
Ílt
v

Ord

$ooar,ot

r.Í Ei.o Er verschiinen nu donkerc wollien boven LENS D2. Jcroen kan trainen en het leidsscbap door rverkaamheden niet

-O ' - 'oÖ ^ *"", *rnÉin".*. Hct oplossen van dit problecm was niet makkelijk Vec[ menscn wetden door de Jeugdcommissie

* I Gelulkig was daar Ton 's-Gravedijk. G€en o[bekende en een man mct ervaÍing, Hij nam de training op 7ich. Allcel
tr 1 leider cr nog bij doen IuKe niel Dus op zoek naar leiders.

9- 6 
- 

Voetballerr 
-doà jullie gelukkig nog wbl, zei hct met ccn gehavend team wiendschappelijk tegen RKAW en tegen het

?Q af Engelse BcÍkhamstcd FC' Aanvulling kwam o.a. uit de teams van Dl/Dl en El'

Uiteindclijk luktc het de Jeugdcommissie en Hoofdleider om een paar cnhousiaste 'gekken' te sbrlilen, Dc oPdmcht was om dit team w§€r

goeO op di rails te laiigen. Èr waren teveel irritaties bij spcteríoudas geweesl Met ccn v6stc kem van spelers eÍl ouders moest en zou dit

lukken- Het beglr viel zrvaar tegen.

We vrerlen ir deccrnber door ADO Den Haag Dl met ?-l uit de beker gc'tript. Ook een doordewecke vriendschappelijk wcdstrijd tegen

Den l{oom ging hopeloos de mist in.
Nu on g"spïÈm"i spelem cn ouders hoddcn wc het gcvoel dat het wel goed zou komcn. We moeslen alle zeilen bízetten om steeds maaÍ -

weer mel eàn complect teim Ban de wedstrijden tc beginneÍL De moed zonk ons bijna in de schoenet

Oll Ua 
^ Na dc winterstop uas daar in januari de wedstrijd tegcn ADO Den flaag D2. Ondanks de ncderlaag (5-l) waren ue

it 'O aotgeluttig. Oit tearr tan cn wit voetballen! Na de uitwerlslrijd tegen WC (0-l) gingan we volkomen uit ons dak van

* J blijdschaP. Zat het toch lukken. Nec, het gaat lukker' op zekerl
t - Dé wedsirijd tegen Zoctermcer gaal nietàoor. Men kan geen team (?) op de been brengen en vcrzoelt de wedstsijd op

É à een anaer [jastip te laten spelen, BtI zijn we eÍ niet mee. We gaan voor dc zoveelste keer mnar uicer eens bainen. Het
- bA 

r&' 
lul:t maar nilt om de uit-v;d$ijd tegen Laakt$varticr te spclen. Nu was 'voÍst in de grotrd' de spelbreker.

Om in hit wedstrijdritrne te btijven5 spelen re wicndschappelijk tegcn sv Emsmus (nu ook weer spelers lenen!). IÍ een prirnl wedshij{

kururen 1e niet voórkomen dat àe tegcrutander zijn achtersÀd ombuigt in een gelijkspcl (3-3). EÍ volgen nu 2 thuiswerlsfijden. Tegen RA§

en RKDEO. RAS bonden ue aan onze zegekar (1-l) en RKDEO rverd afgelasL We spelen wiendschappelijk tegcn Wlhelrnus. Dez.e ploeg

was cen maale te gÍoot (94). Ook spelen wc nog tcgen ODB.

^ A Il - De inïaapace in het competitiegebeuen is arngekoke[ en de tosmooien staÀl voor de dcur. Tcgen RAS delven wE het

5F'- 't à onderspit cn Dclha Dt iieen niatle tc groot (8-l). Dan wedtrom tegen Engelscn (CHAPEL TOWN FC! een leuke pot
§ - - het btij ft echter verliezen geblezen (5J )..>
, ! In APRIL en het l. toemooi bij ODB (kup 2" plaals). Ook de competitic waagt onze aandÀctt: schtercenvolgens thuis

-§ 6l- t"B"n zo"t.nneer (4-2) - uit tegin VCS (24) en eindelijk laakkmíieÍ. Het R S-tocmooi (3' plaats).

-í[ I ar 
De MEl-maanrl. AJtijd dÍuk, dfllq dÍ*! Nu exka. competitie en toemooieu wisselen elkaar af Competitie: RKDEO uit

í2-6t - ZoclemcÉr thuis (dit is eeÍI uithtruis wc{slrijd) winst 4-3. Hcl LENs-toemooi (3'plaals) - ER l§Mus-to€mooi (3'). Weer tijd voor

à".órp.titi.' f-r.tt* t]eÍ D2 lhuis ( l-t). Toemoóiti1a: sËV-to.*ooi (l'). Competitie: ADO DH D2 uiUthuis (l-2). Tot slot het LEIDEN'

to".oooi i2'pl-t"1. )

Hd seizoe z)t et op. Op de rugtijst zijn we op de f plarls geèiadigd Eet patoie ont (en dit nenen wii echt)troE o! te ztirl RlÍ! oN

nos te hedonkc d; outtza. Aur sippott cn *-r*è, had dit tr., geen gebrek Ton wor hd pto!*sioneel troine4 hoofilleida Ruad wor

d""prdtigu ,*r"rwe*ing. Rob bi&tH Steren - Syeuen beda t Rob en toÍ slot natuutbik allc spelzy vltr li! lea» frÍannen het wN'Àiatiit"u* ,- ,ta julíiz surm te werken Ecn y.etÍige wkatie - wd succes ustho end seizoen En ilenk er oau shhl in de fuoelt,

scheenbedel:ker om en bekkie dicll tqen .le schei&!

STEVEN & ROB

Ë
llr
rll

RrC/Rijst{ik, DHL, RAS;\_ Di

De competitic vooÍ jullie begint op 5 september tegcn

Gr. w. VAC 11Dl Én ac wit aÀop tigen ADo Den Haag D2. Rond 17 scptember staat LENS volkomeu blank door

de overvloedige regenval. GeluLkig ipci-en we uit tegeu Fult Spced Dl e als het watcr weer gedsald is thuis iegen

OLIVEO DI.

In oktober is ODB tc gast bij ons en zijn r+ij dit bij GDA en Iaakkwadier. De maanden gaan snel en rve zittcn a1 in

november. Ër rlient uit[espeeid te oordËn rcgin LaakkwaíieÍ (hieruit blijkt dat de uedsfijd in oktober uas afgelast) en

thuis tegen VCS.

É

Lr



LENS D3

NIgft ËH"Hïn*'kHffi ffi*ffi l'iË'ffi "iitr.""li:ffi Hff*ffi ffi f.iËi:ffi §ffi
cn bleek dat als *ij er zin in rraaasr wrj-iàcriieg;Gào inË1t"n ren 

"oorbeeld 
van zo'n wetlshijd was die tegen Iffklg1vaÍtier' Eersle

helft 4J acht€r en de *eartlja afsnog #noàd 
-afiiuiicn 

met 7+ rvinst" Een wertstrijd om in te lijst€ÍL lvÍa8Í over het algemeen wenl er goed

gevoetbald tnet vaak etn tomeloze inzeL

iia diiinreidend stukje iral ik u even aan mijn spelers eÍl sPeelstcr voorstcllcn'

Willekc Britdjo
i.,ilï "ï"iïí" 

p+ rpcelde zowel links- ols rechtsback maEr door haar inzicht er loopvermogen k*am ze al gauw als laatste vrouw ui §lian

* [lÀ.d r" *.t r.i*. Ik Yind het jammer dat zij beslot'eu heeft te stoppen met voetbal

IvÍohsmcd OsmeD

sDectde ín ,t !.arr altijd voorstoppcÍ en strooide met passes alsof het dets wos en plulle regelmatig z'n doelpunlcs mec l{ij is een aanrvirtst

vóor icder team een pose voetballer.

Michaelv. Etnel
ËËiriL*.i*à"1-etge voctballer die vooral dc helc linktrkant bestreclq Ímar was ook op andere posities goed inzetbssÍ' F-en lekkeÍe knul

die goed kan voetballeÍL

TaofiI Àyaddi
ili'írà, i"nOU*iS" voaballer die voorul op rcchts goed íruetbaor vrls an oveml op em veld te eindqt »vs mdar wrgat ook nogul eoti tenrg

te lonen, naor det gotd voor ile meate midderfleldeö.

Zohicr
negin'run de co.petitie m,n laatste man en aanvoerder en deed dat hecl goed. Zohier kan lekker voetballen en z'n inzct is altijd heel groot'

Nickv Vcrschuil
iiï'r*n 

""ilorrrrr..t 
een techniek om een punge aan te zuigen. In'tvel<lhoorjchem nooitmaaris altijd aarrwezig cn slast altijd 0p de

juiste plek.

Cih!o CoscuD
speelde in 't begin rqorsropper naar ontwik*elde zich voetballod zdaníg dat hii zích een plek oP 'l middenveld vern'ierJ ziit enige wdeel ís dot

iij o& i"t" t" iok , t, mutdie roerde, vcel ancces in de C.

Jeffrev ds Costa Gom€z
ffiïtËË; #iLïller attijrt aanwezig met eer perGcte inzet en ccn goede irstelling vaak tinkshalf eo titrkbuiten kortom een lel*ere

voetballer Veel suc,ces in de C,

Àwinash lóilergo§sio
Awi heeft perfectc kee
voor 't tc!m,

posk$aliteita, maar kan ook heel goed voetballen enook hij hecft vaa* z'n mondje bij zich maal een he€rlijkjochie

I-erov Straub
fii"i U"öar 

"riaAenmi6 
maar bteek ovcr meer kwaliteiietr te beschikke4 hij was op iedere positie imetbaar (ook als keeper) een hele

nuuile ví"tba[o die ook af cn toc z'n nukken had, maar ook z'n doelpuntjes pif,1c'

Nordi.n Essiad
i'"i pr*i"Àt,rit"" met ccn onnavolgbaÍe snetheid en passeerlechliek die menig tegenstandeÍ z'n hielm liet zien en ook vaak mooi kon

scolen.

Arvind Praldatlsiry
i1"" l"kk;;bri;Ë rpis die ook op de recht$uitm ptck goed tot z'n rccht kwam en a-f en toe laatste marL een mullifrrnctionele voctballer

RoEan Rlsta
Èà-p,i"lËU"oig. speler veclal linksbuitgr of linkshalf met ceÍr goede voorzct en cen lekkeÍ schot Blleen iets te weinig gescoord pBal €Ír

lat stotrdm vaak in de weg.

Mourat Abargi, IIcham lltbibi en Mohamed.'...."
Zi:'" uU"o n *"ó" Oz vcrtrokkqr en hebbfl daar het afgelopel seizoen goed gevoetbald

Leo Stmub
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ENS D4

Il{, AbUk
iÀ-rlÀà r,."t ait ,"aocn meesal achtcrin gestaan, waar hij leuk lrcefr Bespeeld'

§ Àinoel
Ë"?-R liiuu, goea guteepl misschien iets me", uit dc goal en mct uitschieten tle zijkanter mceÍ gebruikeÍl'

E Batista
Leuk seizoer geve€S altijd op tijd 'ïp zomervak rtie" let op wat je eet'

J. Bouzhriba
WitOeaU""n sp"t"n As hij voorin nocht s1aru' Gocd zijn best getlaal'ïe tip Bmno"'

W. Brittljn
Goede "loatste vrouw", luisErt Eod oltiid qqweziE

E. Dilcc
Eigcnwijze knokkel halvawege seizoen erbil gekomen' doct het leuk

O. Diler
Is er ook eóij gekomcq kan lekker spelen.

D. vaÈ Gils
Vaste midderrmid dit scizoen, kan ook goed achterstaan (D3)

N Oukbih
[Ihh !l sprceld voor zich

À OzdcEir
Echte vechts (letterlijk) goede laabtc man.

i ^l n"og*
' Altijd ó trjd €n aanwezig gcen uitblinker, maar spoíief

R Rasta
Rustig luisted gocd, goede lir*svoor

De leidus(skr)

S Sahin
Altijd aanwezig. Luistert goed, gocde voetballer.

Dit was ecn leuk seizocÍL héél véél verloreÍL maar dat komt omdatjullie niet goed luisteren; iedcr zelf wit bepalen wasJ hij §lEat (zo niet dar

boos). Alsjullie bcto je plaats houden en doozetten zat hct volgend seizoen veel beter gaan'

Succes,jongou,

LENS El en E 2

T-t ven cn terugblik oD e.cn aeslaagd scizoen. De oefenptriode verliep nog wat nisselvallig E I won met 104^van V C.S en 7'l van

k' ö.i;.Ëffi.í;A?;;iJd..rid n"t nti.s.v.r't-toemooileverdc en gedeeide€$ste plaats !p. ook E 2 , onder leiding

U;;;ffi;*;;;" àiöi,;ri;;oï*..n pu* t""r. Toen de eerste competitiehelft. E I verloor.de ecrste rve<lstijd ruim van

nffC * a-**u 
"oi!àen 

t over*"inningen ( met een zà knappe ovcÍwiming Yan 2'3 op RV.C ) en cen gelijkspel- Een eerctc plaals was

i"i*rrfàGïUÀilfae O or"*lo111Ë.n Ln 2 gelijke spelen cn werd tweed;. Leuk om oP t€Íug te kijtoq maar nog leuJ<eÍ w6siet om te

,ií, art tàa" tcams ook stccds beter=girgcn;i"iËurr",i. lintt o*ir"r. en felheid zorgdan ervoor, dat de tegePlanders wciniB ksnsetr

Gg." i*àaooi r*s cr nog het 4-4 ïe'mooi. In dc €erste voononde gingen atle dril de tea.nl {oora !n de halve hnale wa§ team 3

i;".i;;r, b., ,;"rd hveede-cn mocht niei vearrr en hEalde tcam t ae groÉ lmale op het Spuiplein. o.l.v. Ru-ud van Herp verden ze

i*""J" i, a" p"rr" f z gcwonnen, t ,"riorÀ ). p" 
"t 

ijo om de dcrde en vieÍdellaats wetd gewonnen. Derde-dus ln de winter dcdetr we mce

aar hct H.B.S.{ocÍnooi. E Z werd AerOe;;J í"f. .í-"", à" tU:d om de vijfrte plaats. E I rverd eerste in de poule en ook in de fina'lc werd

gewonnen ( van D.W.O. ).

Na de herinrleting gingen beide te€Ins door met goed voetbal cn vooral veel gewonnen wedírijden' De velc allieuringen dcdel de spelers:

ii!JÉ, irJ,t- e"il"-r:hrrd "n 
.nÉ,o*àíg"r""-inï. io"n h"t 

"lot 
ran de 

"om["titi". 
E I steed met D.w.o. om de euste plek Het w8s eer '

;il;".k *i;; d" hatste rvatubijol;f"de besllssing. LEN§ combineerdemel en geconcentreerd en scoorde genoeg doelpunten om met

een betcr doelsaldo ( 55-12 ; eoste te rvïÀ Oo[ f ímaafte let heel spannend Eicn leek het erop, dat hct niet zou lutl«; maar na de

Ëil;;;d;;jtbl.à, daliz toch eerstc was dooi ee-o beter doclsaldo ( I doelpunt )'



Tusseodoor nog de stijd om de penaltybokaal. Fati}. À8, Erik en serkan-gingen de strijd'?í met 99 
wiruraars van de andae E-tearns van

iffilÉ-r*, àiotA t É r ; ,0"Ët n l-ixs vfig"n,roo.digen. tlelaas haaiàen ze de Enale niel lbch luup gedaan ltoor'

ffi;i ;;ii;;;"; G" e"*"adig.-"dugi;''liïirrt-*Ë. wi r'"uu"n daar veet gedaars onÍzettend vel plEzicr sehad en alles *'erd.weer

beschrcven in h€t bekende "Limburgboekie".
a]. fàr"Ë f,"tÉ." *" nog wed"t iií"n È!* de ouders gespeeld. l{eel gczellig met nog em lekker satee{c op de BBQ.

Totn
Rafael
Rodtrcy
Domjan
Mehmet
Fatih
Nielr
AIfi

: soed vooruit gcgoaÍ! erg cnthousias! beetje wisselvalig

: ias 8 icarl, verdcdigt prim4 af crr toe rvat nochalant

: 
'verdógt 

íreet sterÈ deokt goed na wat hij doet, soms rlat onrustig ..
: lckkere tr-ap, ntooic stijt, tekker sncl, probeer wat mceÍ mec aan rc vallen

: aanvallend heel gevoarlijk, venaswnde ecties, soms te veel alleen

, -ir"Gn. kan ó 
"t*e 

ptaats speleÍI, §coort regelmatig (1" paal), moet \r'at meer loPefl

: veel schiinbewesilgen. scoon vecl alles kan wat sneller

r t.ut o*i" o* ïo.t=taior, goetl in de combilatie, mag bcst \rat fe er woÍden

TRAININGS oPKoMST (er is totaal 68 naal gekaind)

t Rodney 68 8 AIfi
2 Mehmet 61 9 Fat'rh

3 lmran 66 l0 Tolga

.4 Niels 64 11 Tom

4 Damjan 64 12 Viresh

4 Erik 64 13 Rafuet

4 Oltian 64 14 lÍaftez

Prettige vakantic.

Theo Hoelhagel

Serkan en Chaheen kuamen wdÍ later bii de groeP

Serksn tsainde 54 van dc 57 m88l en Chaheer 33

von de 40 maal.

Vires[ Alfi, Nrels, lhtitr, Chaheen en Mehmet

gaan naar dc D-jeugd.

63

6l
60

59

51

53

42

T ENS E2 : IIad het moeiliik in dc voorbereiding mct stugge plocgen. Dit hebben we echtcÍ goed opgelost door vanaf het begin

I ;;;,;;";r;;;;veei-en sret te combinerà. voor"t ae w"astrlldor tegen Laakk*ati€r cn de eén na laatste wedstrijd tegen

f /il.:tríïÏÏf r-r{HË:ï{ft m.:",'jiiïnxSJ"H'#ËilJilffi "1"'*"f 
il:f ï#"hïï,*ï5j"\

moeite houden mct stugge ploegen.

- serkun: Is indeloop van het s€izoel onzE vsste keeper gewolden en ]rij decd dit meer dan goed. IIij voetbalt bovendie1l erg goed mee en is
- 

,t"Ë io a" efu t.g.r'één Technisch keepen moet beter marÍ dasr zijn de_keepostrainingcn ook voor.

ï;Ërïh;ËiilJ*ài*ae ,e"rtt"-uiJt aie ;e als aunvater meerdere ketó tegenkomt ÈobeeÍ voortaan wel wat meer je man in de gaten te

houóen tlant soms liep hij wcl hcel erg wij
il;;, ;;i;t" l,ri a" ltila d.-"oJttatlende oplossing zoclí en een goed ovczicht heeft Je moet alleen uitkijken dst jc als l88l5te matr

Íriet te ver naar Yoren speelt.

Urofr, Bà fele technischc linksbaclg die zeer gevaarlijk op kan komen. Met ecn bcieÍ schot ksn jc dc actie doelg«ichteÍ afÍondefl we*
daar dus aan. Probeer vat feller in het duel te worden

Otf,", Voor"rU ort .ttend veel ballen op het middenveld, zodat wij rvcer in de aanval konden gaan. Heel belangrijk hoor !!l hobeer zelf§at

beteÍ h worder in de combiiaties cn de pa§ses.

fi"d* È"" .iOa"rrelrter met cen heel'goerl afstandsschot in zijn been. Is alleen afen toc wat te lui om mee te verdedigen. I{opclljk gaat het

volgeod jaar l%t beter metje lies.

Eri?: lÀ spits dic altijd sioort met een ncusje voor de goal. ProbeeÍ echt€r wel wat meer mce te verdedigen en de ducls aan te gaan (karak-

teÍ !!).
àiuíluo, f.o u u"Uer die door zijn snelheid en kacht dooÍ gecn verdediger is afte stoppen Probem tijdens je Ecties wel het ovezicht te

i"f,"J.". »"i i",'t later, ats melheiJ à kracht niet alleen m-ecr doorslaggevend zijrl zeker van pas. Oefen ook op je voorzet \wnt dat is

belangrijk voor cen vleugelspeler.

Voor mij was dit urijn eerste seizoen als leider. Dit is mij hcel goed bevallgr en ik heb hier echt hcel vccl plezia in gehad Helsas heb ik ook

*.i *"i r*frtiia"r moeten misseu door mijn eigen íeastfiaen-mtt LENS Al en door mijn studie (oPa ottespoor' bedanlí vooÍ.het

i"""filï1. i" 
-,|fi**àUrg 

met ttr"o vcriiep vlekk-cloos en oo-k ik heb nct als jutlie veel van hem gcleerd Theo, bedankt !!! De ouders wil ik

ioo u"aíta"n voor het veioer en de stcun. Ik wens allc jongeru volgen(l jaaÍ veel suc.ces in hun nieuwe teaÍn. Ik zelf ga dri: trainerscursus

ö;U.ili;it i.;r) ào* en u"rd"t ,.men met Totr 's-GÍave;dijk LENS D?.9inïÍ/-c"1!!:I.yJ: Yt 1i.:,L*ffi
öeniaar spelm vo[LENS E2 terug in LENS D2. Naar de orerigc spclers zsl ik bcslist Íegelmatig komen löJkcrl r r€:z-

DeDnis v.d.Steen

LENS E3

et wÀs em leuk jarÍ met zijn allen We gingen goed van start in de competitie en werden lslE. Na de winkÍstoP veÍden we hoSer i[ScdEeld Voq de

+ ïrviltteri- *rd; cr veel aoelpunlten Ëescoord daama nict zo veel meer. Dat vond ik als leideÍ niet eÍB leulq nffr dal betekend uict d8l het

I{ïÍJgffi*, 
ts gewe.rt I" à, hog;" por:le zijn wij 5c geworden we haddel een hcel goed leam bij clkaar g€hEald- De spcl€Ís vaÍEn als

- -O"ï f,op.r, euido de Zwarl Rics v.d.Berg, Robert Bunsee, Romorio Sookhoo, Umut Kuzu, Ravinash Moanasing' Jordy Verschttyl.
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De wissel *as Parwesh Dewkali. Jongens veel plczicr in de D ofnog een jaar E-

Doei atlemul en bedanll

Jullie leiders Amold en Paulo

Nico van Leeuwen

LENS FI

Jongens - bedankt!!!! !!!

AilH!ff Hffi4ïl;*Ëiuï,r:ffiï#t#rt*ïfr ffi{r,'.fu 
".#:ffi}lH'.t*Ë'HrirMasI we kondcí wel merkcn dat ze er wel zin in hadden en dat ze elkaar wildm helpen Een aantal jongcos verlicten het tcam ot in de plaats

daÀÍvan kegetr we rdeuwe jongens. rà o-.,* *r" iÀËn-uarsen. u1 bleekï goed te zijn vooi oIr.s team. Als ze met 6 ' 0 haddcn

gewormen, dar konje.r z"t"r nrn ziin art SnÀ""n er 5 had gescoord, Na overleg mct ieo en Psul mocht Shshcen met dc selectic meehainm

en kort dasrna speeldc hij voor E2.

wij kegen tocn weer een nicuwe spelcr: cwkan cn vanafdat moment wcrd alles vecl rustiger en prcttiger. tedereen krecg zijn plek: Yuri rvsd

ouze vasic keeper, dic íeeds bcter oni àJJË;di;;.'s;i;i on 
" 

,ots in a" uranariurt raàttt" rna"' Mak da,rvoor hadden we Zeki en

Farid, beide met een groot foopr*og"i 
"ï "À "*in" 

inzet Op het la*ige middenveld [onden wc altijd ÍekerÉr o' het goede spel van Sabir

en Mohame.. En onze ropschu*ers'f,;ii].,-o-o,,|-';;d;'-rï*ui r"t"zi.;, goede pingels cn cuÍkan met zijn listigc boogballen over de

keeper.

Jongens, ik vond het l{n om metjullie le È,erken, omdat iÈc.nooit op.elkmr.scholden en altijd vooÍËlkaaÍ klasÍ stonden.De laat§te ma.0ndcn

k*arnen jullic kcurig op tijtl or;urte #kleï1" ài rl;o àï. n ià" 41i1a 
op.lutïe ret"n"n. En als er rlan iemand nict kon, dan warcn cr altijd

andere ionsens van E: , es , E6 of zeds Ëi,'àl r[,,i gàg 
"r.t.;ultie 

rviklen meespeleÍL Dat bctekent dat de sfeer erg goed war Ik vond het

leuk om te?oen en volgend scizocn hoop ik velen vBn jullie weeÍ terug tE acn'

Mcde namens mcestcÍ Moutahicl: lbrgeas- ó edo,tH U M!ll l! Mlf l f !!!!tf I

En dan moeten we nafuurlijk LENS ook betlanken voor 8I het weÍk om julle te kunnen laten spelen: de trainers, jcugdcommissie' de kantine

;;;,;h. il;; ilk*;jullic nier vocrbalten. ook vooÍ hen seldr LENS - bcdanktlM!!!!!!l!!l!.

Palrick IGPcnd
Biimam: Korline van Kongo (Zongo)

§d'".lait"it mË ron's ati'eglen tijdens wedstrijd; §relste F voetballcr ir 20e ecuw

MobamedAhjar
RiiflsaÍnr Dc kuitalbiiter van CasablEnca (Mootje)

íËffiilí, ,ï;;Ëi;" "* 
àp*,i*t 

"'riruËnvctders. 
Moorje valt 6x en staat I x op . Houdt van zijn trainer.

Marco v.d. Burg
Bijnaam: Marco de Slagcr

íË"irii,Ji;i ;*AËliik regcn de grona werken van zijn tegeníandeÍs. Bcste mandekker van LENS' hecft éen nadccli zijn moeder'

Jair dos Santos Frcitas
Bijnaam: Tank van LENS (Curovic)

Specialiteitscoren,pÍateÍLprateD.scoÍeÍLpraten'TegenstandersvallanbijbosjesorrlzoeklenviÍdtda,mahetnet.IIceftt8líltvsnzijn
vader.

Bruak Arslan
Biinaam: Tafarell dc Tijger-5iffifui:ffi,y #iipcn. Kijkt de tegeníordcr dreigend aan, waordoor ze vervolgcns niet meer oveÍ de mirldentijn durven Marna Arslon

bakt hecrlijke koekjes,

Hicham Faik i
Biinaam: De Tovenuar vart Tangcr

§ittrit"* *öiö#crii?pp"rL &a"it L stuurt vaak met een beweging 3 tegenstanders het bos in' Heeft talent van zijn moeder

Thouas Jalkie
Biinaam: Haagse "Flanz BcckcÍbauei' u^^l} ,- --^r.r:^À <rirr

íp'"ffiïi"iiÏr""i.pïlË"-Àgaten. Droomt saman met vad." van canière bij ADo Den Haag Heeft 'n prachtige slidirg in huis'

I

at n pÍacht team, \Àat,o voorbeeld vsr1 samanwrliing van allerlei uiteentopende culh:rcn- Karnfoctl gcworden in 1999 met goed

aanvallcnd voetbal-
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Mohamed Foik
Bijnaam: Het lek van Rabat @cn Zcki)
Specialiteit: Het kalrreÍen van Rui. Is nooit te taat Bcste ketperstÍain€Í van ]vGrokko

Rul dos Setrtos Frcitar
BijDssm: Rui Costa (in z'D dÍometr)
Specialiteil l{eeft nooit problemen met ssheidsÍechter. Noemt zij[ speleÍs "dames" is echEr tsots als 'n ouvre aap op zr.

Jongeru, ourlers at sponsor Htrnkt voor een mooi voetbaljBaÍ en volgcld seizoeu vooral doorgaaa met FaineÍr en plczier hebben. Mis jullie
rtu al.

Rui dos Santos Freitas

LENS F2 Verslag gemaBkt door de leftters: Guner Karabocek en Ibrahim Gezgin

et seizoen isjanrncr gcnoeg afgelopen- Dit seizoen err vooral de laatste Íua.oden hebben wij weinig overjullie voetbalhrnsten

kururor schrijvcn, we hopen het met dit verslag een beetje goed te maken.

I{et wss een raar scizocn, in het begin leek alles net een sprookje:

Er '.!as eens een team gcnaamd LENS F2, ze hadden blauwe shirls en witte brockjes en kondcn hcel goed voetballen. Zc begonnen vorig jaar
septembq met de compctitie en heÉl mcl weÍd het iedereen duidelijk dat het hieÍ om een zea speciaal team ging. De voetballers wEren net
geprogranrmeerde machines, alles ging zo soepel en zo mooi dat ze vark complemetrten kegcn van de lciden en oudcrs van rle tegenpaní. Etk
tcam wEEr zc tegen spcelden moest toegeveÍ dat ze gewoon niet opgcwassen waÍen tegen de blauVwitte machine. Ze haddcn tot de winterstop
ook alle wedsbijden met gemak gewontren. Hoe lang kon dit doorgasn? Wat was hct geheim? \l/as het misschien het werk van een tovenasr?
Dc voetbàlleÍs $'eÍdm hieaB goed yerwent, door de ouders en de leiders ze kegen zelfs nieuwe shhts sfl broekjes. Het zou heel mooi zijn om
het sFookje afte sluiten met Zc voetbaldcn heel lang goed en......

lvÍaar jammer genoeg moetcn we hecl snel terug naar de realitcit:

De KNVB had hct ook opgemerkt cr had ons voor de hvecde helft van de seizoen geplaalst in een zeeÍ sterk poule met allemaal zËeÍ íerke.F I
teams, misschicÍ wel dc stcrlste poule uit Den lfuag eu omsEEkctL Het had oÍrs niet vccl uitgemankl als wc uet zo go€d h8dden gevoetbald als
ir het begiq vooral net zo hard ge*'erktlll Je ziet hct al aankomen, dejongcns uaren zo verwent dat ze zelfs kapsones bcgonncn te kijgen,
sommigen hadden zelfs vleugels gekegen en u,aren niet met beide benen op de grond De tweede helft van het seizoefl begon daarom ook zcer
slecht. We ghgcn nu wedstrijdcn veÍliezeÍL Ook mocstcn rxe jaÍrmÍ genoeg aGcheid neman van een belangrijke speler Jessie, als het eeÍunaal
§lecht BaaI..... het beght een beetje op het veÍhaal van Ajax te lijk€fl !!!
Wat er ook werd gcdaan het ging gewoon niet beter, we zijn uiteindelijk agens ondcraan gecindigd

De vorm kwam weer eerr beetje terug:

De tweede helft van de compctitie moesten we maar s[el vergeten en we conceotreerden ons nu op de toemooierl Gelukkig kegcn we de rorm
. van het begin weer een beetje teÍug, vooÍal het hard werken deed wollderen, de meeste toemooien hetbc[ we ook als eerste efgeslotel

Rci$e Limburg:

Niemand had afgezegd ell we gingen met hct hele learn nsar limburg. Naar een Íntemalionaal toemooi naast het s?oÍtievc vlak moesl het in eeÍste
gcval gewoon ecrr gei,cttge en avoufuur[jke belcvcÍris wordeÍL Wc waren rret op tijd azugckomen qr ruoesten stcl aan de slag, rve kegen niet eers
de tijd om even uit te Íusten en aafl de tasl te uermen. Als we icts woegen krgen rve als antwoord '$at bclicP'. Dit rlEs .à/EErschijnlijk dc redel
vasrom $c de eqsle t\rce wedslÍijden hebbcn valorq mrar de tu'ee wulshijdm daama hcbten we vooral met hard terken gewonneÍL Na e€n
hele dag voetballen moesten u,E ook gaan cteq $e gingcn naar MC Donalds, Iekker eteÍ\ iedEreen mocht etcn zoveel hij kon. Na ongcvccr tsre
uuÍ gegcterr cn gespccld te hebben serd het doÍk€Í, dus tijd om lekker uit te gaarL we gitrgen met z'n allen naar MiaslÍicàt Eerunaal daar
aangekomem zagen we tot onze verbazing een hele grote kerrnis. De echte mannen à[fden het spookhuis in en we m.o8lÍen hier hcel veel Io]. Het
wcrd snel al heel laat wc gingcn met e€n suikcrspin in onze handen weeÍ teÍug naar ons huisje. Na een paar enge sprookjes te hebbm gehoord vsn
de leirler Guncr, vielen de meeste diep ingeluopen il de slaapz.rk ir slaap. DÉ twedE dag moeíen weÉÍ voctballerq we rwrder ru een aarll^ zffi
spannendc \edstrijden eerste in de poule en kregen een gÍote bekcf,. Het was een zcer geslaagd reisje, iets waar urc nog vaak aan zullen
tsugdmken.

Iot slot:

We wildur nog heel veel ovcI het team vcÍtetlerg maar dc pagir,a is bijna vol. Als afsluitilg vritlar ue uog éen ding aan de spelels kwijl Als je
ooit cen goede voetbEller wilt nordeÍL moctje hi«voor ook wat docn, met alleen gocd voetbal zul je het niet reddeq j e moet altijd IIARD
blijven wcrtor- Wc hopen daarom dat het voor ons allemaal een zeer leazaaur seizoen is gcweest.

In iecler geval hebb«r we het altijd heel gezellig gchad, de speters, ouders en lcidfrs hebbcn clkaar het hele seizoen goed gesteund etr ggholpen

We hopcn voor iedere€n dat het volgende seizoen minsteÍs zo leuk en gezeuig wordl

JONG-LENS Verslas LEN§ F3. Door: Leidster Brigilta
f-f/ o jongorq nu volgt het l0atste verslsg van het seizoen 1998/ 1999. &n scizocn uaar ik met veel plezier op terug kijk De prestalics waror

,/ in het beein van dit seizom niet dendeÍend maar de gezellighcid cn saanhorigheid uarcn cr \,vcl direcL Het gemis aan een goede trainu
1-Jwas auioËti.;g
ik befl q van ovLÍtuigd d8t waÍxreer eÍ wel een t'ainer aanuezig was gewEes eÍ veel meer uit jullie talelten gehaald had kururen wordor. I:Ict
bewijs wrrd geleverrl toen ikjullie een aantal weken achterem heb getraind in de zaal, deze tlarntraining leverde direct resultaat op. Er weÍd veel

beter samengespeeld A.ltijd rrÉs het Gsst bij ons in dc F3, als er ccn speler jarig rvas dan werd dit uitbundig gevierd, op het reld rverd flink
gezongul daarna speelden wc de wedsÍrijd, ge'xorum of niea, in de kleedkarne mrd er allem nog uilSekekm naar srocp, chips cn limonade.
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voldaan gingen wij dan naar huis. we warsr cigenlijk sltijd éér. grote LEN§'familie oD wousdag el zarerdag Als leirlstcr heb ik gmoten van

iullie iruet cn spel, voor mijo gevoel hebïg"à Z ioo* rr", ftib ik cr l0l MÍn dank gaat ook uit naar de oudr+ jullie positieve instelling

atrjid votdoeÍde rcrvo€f,, *"t"ie r*l}"** :o;ib"Ë:.Kl;. Íl"iÀtiep op ro[e§À, in trct bijzonder wil ik Birol, corÍie (af €n toc Rob)

i,#,f,frffiï#;ö'i.dïttjk;Ëik;;; ""aor"-.t 
t* cà atting ni* ,er!"teÍr' Uj wÀ niet aleen sclreirlsrechler maar ook nog

i"p*t -.* í1" ÉÀirt"[iog ,o-0, o*-t"uto \xas morm groot cees nogmrals bedankl

Dan volgt nu een korte beschrijving van iedere speler:

Ze]riail
Ecn leuke lqll Ínct eetl hooP inzet, vcÍgect nog deed§ ovcÍ tè speleo' mist daardoor nog het overzicht, blij f enran dmt.en dat voetM een

Gafisport is, dan kan je echt een grotc Yoetballer woÍden'

['"Ht; ,.* n"*ek maar soms duuÍ hct allernaal nct icts te larg, met wat meer pit cn fclheid (na balverlies), kan je rlroom misschicn

uitkometr om bii eem profteam tc spelen
GaYstrd:
ËJËÀ-Ëioie e.tp..ta, jammer joh wantje hoorde €r echt bij' wc hebbenje gemist als aanvaller in ons team'

Kcyin:
Kwam els het kleine broeíje van Daly bij dit teaq in het begin had hij \at cnnc€ntÍ8tie problemel er vcrgat dsn te voetballefl' lster ir het

r"im"n *uA ni1 
""n 

votwaiuAg ta vàn ons teanL ga zo door, dan kom jc er wel'

3/11Ïà orall ,*mar* maar vond basketballcn wel leukr, je kon mokea dathij niet echt zin had in het spelletje voetba! kwam hierdoor in

u"i"ïpï.frt"n 
".n 

ttupje tc koÍt, als hij kwam voctbalten deed hij wel altijd zijn best'

Etrzo:
Een lekk«e vcrdedigeÍ die ook rog leuke goals maalle, heeft een goeile mentaliteit en ging altijd goed dooÍ, lièt nooit zijn koPpie hsngen

masr zcttc zijn schouders eronder.

Mustafa:
Onze íille Muti had cco beetje last van fsslangst w8lnceÍ hij wat gÍoteÍe tegeÍLstEndeÍs tegenoveÍ.hem.keeg, later ging oot hij er stevig

t"g""r-, .ïtÀ1"* ,oaeOigÉn, op aÀ Jone* ton.;c attlia Ëtenà We zuUen de Fam. «aynak misser! Veel $rcces bij V'C S'

Mitchel:
öï ,"iàrt ro* t * hem in de weclstijrl meerdere malcntcgeq ecn fanatiek bea$e, verd€digend uas hij erg goed' draaide soms rog \r'at

u..iËJa"É *.rf,te aan verstrikt in iijn eigen trucjes, hij ÈBn een echte F-l speler worden in dc toekomsl

Ivlichscl:
Ë* Uàii u* 

""n 
t""per, timing kan beter. Werd latcÍ ifl het seizoen vecl serieuzer, wat zijn spel ten goede kuam, tr.ainde op vocndag mee

ffi à;ö;;ilil; ö'àr *Ëïae"í;Juiiià-rittiJ ,.- t".p*rt'"iri"g ltainers bcdanit) i,ond het s?elondcÍdeel keepersmooÍd roPI

rot srot ryetr§ ik icd..*,1',"ïi"Ï;'#;i'Jlïi;:xÏ11ffi1ïi'JlïllïïÏ;",,, n"t nieuwe seizoen!

We koneD elkaar vart etr zeker reer tegcu Groetjes LeidsterBrigitta'

Ook de Evenementencorumissie (EKO) laat nog cven het afgelopen voetba'lseizoen rh

Oollt$ 
Iss I§ rono-Lrws reYue passcÍcn.

LENS is det voctbal atlecn. Dat bewÍst wel de VIJF evenementen welke wij dit

afgclopen seiz-oen geoÍgani sced hebben,

IIet begon allemaal in 1998, en rvel op uroensdag 2-l ollober met een bingo voor de F

í- c-í"ona. Vrvotge$ krvaÍn sintoÈaas toags; hielden lxe t'xee disco-avonden voot

à" fa ii*ï"f f,*t iat budies' zich amuscerder) oudeÍe jeugd' We sloten op zaterdag

27;aaÍt 1999 het seizoen af me! met dc inmiddcls, bcmemdc playbac'k show v00Í

jong en ourL

Ondanks de enigszins bepertte middeleu velkc ons ter beschikting stonden kunen \xe

t-À-*tiÏ"n op ón ,"er geslaagtt seizoen. Ifet gecÍI je nametijk ecn enorme kick als je

met-zo-rvcini! ccn zCn groot mogelijk rcsultaat weet te baciken

§a'
§

llI
*
u

l{
Dezc specis.le LENS-rewe is ccn bcdank'-reYucl etl zo hooí het ook! wij docn er dan ook graag aan mee'-Bij deze.b€dsnkcn we d8n ook al

íf"1ií*ii" 
"fÉUf!"o "*, 

r,rn t tUf, b" opuoow"r" à urur"t"r. - onzc eigen PR-man en uilgÍaard ook dc bamedewerkers'

Wij rvensen iedereen een prcttige valantie. Euàn de accu opladen en dan kururen we het aankomend voelbalseiz'oen er wcer

lckker tegen aar.

RINA, ELLY EN STË'PHAN

DE SPEI,ERS VAN HET SEIZOEN 1999/2000

Hieronder vermelden we per lccflijdsklasse alle spelers dic volger§ onze gege.vens nog lid zijn van L!NS' Sqje er bij. maar wil je stoppcn met

voetballen (waaÍschijnlijk niet schriftetijï "p-eàö "f 
.r:"Ër niet uij à ivit ie noglteedi voetballen (wellicht foutje van onze kano bel dan

diÍect naar Paul v.dstcen 070440060iöiS-0ïí*1. f"i"* u"tm"iO"n *ijïij iàere groep warurett en hoe laat zij tsainen en waaneer de

eente training is.

A-KIÀSSERS SEIZOEN 199912000
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we hebben ditjaar 19 A-klassers. Te veel voor I elftal. Dat is duitlclil'k. De oefenpaiode zal uitnoken rvie er in de defrnitievc gÍoep gsar

r"*àr"ri"* V,í, O" -<lerc spelers zulten we in overleg naar cert oplossing zoeken' We verwachte[:

LAkachBr, A-Azaturou4 P.BodaaÍL R.Bohemeq Mel.Bolsa}saki, -A.Boutkabout, 
J.BrittijÍ\ P.Dahoe, o DogBn, D Eising, ]vÍ'Essiad'

i.«^r*Ë eö*t*reer, e.rokt, N.itampone, M.Riedcwald' R-v d'Tot, C Victor cn A Zambib

Traincr/coach: Fred Grcns. EeÍstc tÍaiÍing zatcrdag 7 augustu§ van 13.00 um 17.00 uur. Ben je d8n niet asnwezig bel dan nasr Frec GÍens

ióWlsili2i;.* winingsavondeu zijn íBandag- en vrocrdagavond van | 9 15 t/m 20 30 uur'

ÈKLASSERS SEIZOEN 19992000

We nodigen alle Bklassers uit om naar de eeÍste Fainingen in augushrs te komsn om te lattn zian wat je kan en \,!at je wil Lelcr woÍdt de

grocp opgesplití in drieën (Bl,B2 en B3). We vcrwachten:

s.Ablav- K.Akav. o.Aldemir, M.Ahmbas, B.Amheyc, o.AÍas, v-BeÍteÍoglu, A el Bouststi, NDameri,-Kfal-oun, V'v d'Geest, S Gombault,

s:fi;di;"'.Ë;h"";rf* »*.nl"r,- w:"tt;, [KrÉy; T.Kamouni, H.Ka]aioc, R.Kipp, s,Kmayeveld, Fxu-ik,. c,v.d.Linden, s Linsolo,

J.Mufi'rko, S.Nar, J.v.ommeren, G.;à;, ;P;"i , J.Poncin, 
'o.Raeise, 

À,sut in,-n.sarrin,' s.sbaa, B.Und, Rv€Ígeer, E Yildidm,

T.Yildirim en T.Zuirlema-

Trainí/coach van LENS Bl is: Raymond Beck (Bl) en hopelijk wordt 1É in de oefenperiode ge$eund door Leo Meeuwisse en wim van

Boxtel. De onderhandetingcr ropen no!. öe eortJtói"g it'op iuterdag 7 àugushrs van ir'oo Um- t7.oo uur. ncn ie dar uiet aarrwezig bcl dan

;;É),,"""à Beck (07ó-3606314) ï" r.*r"pu. trótgluvonrlar-zi.;n àinsdag- en donderda-gavond 
-van 

t8.15 t/m 19.30 uur. Na rle

;lit"Ëil; Bt- 
"; 

Èz-setectie gó À nz-seleitiË trainen op moanaag- à voutsdiguvond ,an 19 15 um 20 30-uuÍ ook vallen er spelers af

,à- rófS SS die daar dan ook gaan trainen. Op welke avond dit gaat-woÍder en wie de kaher wordt Yatr LENS 83 hopen rve in de ecrste

LENSTe!'ue in augushs bekend te maken.

C-KLASSERS SEIZOEN 1999/2000

De voorlopiEe selectie be§hat uit:

N.Asrkhaou, A.AÍl§haÍad, LBay§uman, R.tEr BcÍgg J.Bruystens, Rr,Brurd1e,n, J:v'-q Burq, 1:9-hPt1': M Chtatou' R Dayan' § Durali'

il;;e*, idril " 
MFuío*, i'z.C"tór*rr, MH;'dÍik", É.kidogru, I.Kanbulut, R.Kalrah Y.Kul, B.I*mers, T.Leidsman, DLopes de

ffï-lilJ,iritc"r"n, N.rordi, R.oosterverr, A.Ozkaya, i.Pronlí, Cs"ltrgtu, o.T"r.nes, E.Terrones, A.Veerea, C.Vrije en E'Yilrnaz'

Trainer/coach zijn; André de Ket (Ci ) en Guno Valies (C2). De-eerste trainirg is op zaterdag 7 augus§r: 
]an 

lO00 Um 16 00 uur' Ben je dan

;;-.;;;Ë Ëi'd^ nu- a"a."à" Í1* (OZ0-3838631). óe bainingsavonden zijn maandag- en tt'oensdagavond van 18.00 Um 19.15 uur. Na

- àï,pfltring ii a" cf- en c2-sclectie vatlen €r sPeter§ af mar c3 en C4 die daar dan ook gaan trainen'

L[,NS C3 sn LENS C4 bcshan voorloPig uit onderstaande spelcrs:

Bij LENS C3 gaan tlairen en spclen: S.cl Ayadi, P.IJBTÍoS, M.Boustrali, C.Coskun, J.da Costa Gomez, A.Danun' S Ganga, D.Jankie,

iótorpoo., rr,rlsr.loglu en F.raslan,'ii toàr tiog ó*ruing1*uit 
-de ^selectic. 

TraineÍ/coach is Peter von Fessun en jullie gaan voorlopig

,r"""í"iisNs C4-traincn op a" *oensÀgouoia van 16.í5 Um 18.00 ulr. De cerstc taning is op srce-nsdagavond l1 sugushls. Als de

,.hotàn Ègo*"n ajn en l"aerà t.rug it vín vakantie gaan jullie a een (c3) tminm cn Saat de haining nnar dindag- of donderdagavond

van 18.15 tlm 19.30 uur.

Bii LENS C4 sgan trainen en spelen: R.Bakker, A.el Boustati, M.Currero, D.de Jong, MKuik, M,ts Linden, G.Rijken, R.Spiessens, R Staas

;J#Ë;."D"r"-;;tlliig'ir Àr*"fiit van de dispensati+aaniragen bij de KNVB. EÍ komt in ieder geval nog aanvulling vanuit de

,"j""-ti.. lufti" t 
"u-'is 

Am; v.BlittÉrswiik en jutlie leider is HaÍy t; LinÀen. Jullie gaan voorlopig samcn met LENS C3 bainetr oP dc

**^ràe";"a "* I 6,45 Um I 8.00 uur. De e"nL t 
"iniog 

is op woà_sdagavond I 1 argustus. Als de schoten.bcgonaen zijn cn iedoecn taug

i;;;;rfuA;;; J,,uie atteen (C4) trainen en gaat de training uaar dinsdag- of donderdagavond vau 18,15 Um 19.30 uur'

D-KLASSERS SEIZOEN 1999/2000

De voortopige selectie beíaatuit:

M,Abarqi, lvlAbdellarL s.Akbal, v.Aular, Rda cÍuz, IvÍ-DÍiessen, A.Eljabli, LEssaoui,- ]'I,pssi1d'^J,de 
GraaÍI, tlllabibi, c.Hamcq

ilà;;;r,-ilil"cd F.cl Kanfaoui, Líopas de Briio, J.v.d-Luitgareru 
-Mel 

Mahi, N.Meijer, E.ozkan, E.ozkaÍ! D.v.PooíeÍ! A.de
-nl-à"rfi.,'Cnitq-a.ihohamachsurl 

U.TurhaÍL F.l\Íkogtu' NvcÍschuyl en R de wit

Trainer/caach zijn: Jeroen }loeftragcl (Dl) en Ton 's.Gravendijk en DeÍnis v.d-steer (D2), D9 1«ste Eai.ru1e is op zateÍdag 7 augush§ van

iólai t/* L3 oo' ,*. É"n je dan;iei s;wezig bel dar naar Ton 's-Gravendijk (070-3966095), De-trainingsav-onden zijn op dinsdag- en

il;;dË;; "À 
fZ.oo V. 18.15 uur. Na dË spltshg in dc Dl- er D2-sclectie vallen er spcters af naar D3 of Dl dic daardan ook gaan

traiÍreIL

Bij LENS D3 of Bl gaa:r trainen en spelen: "

M.Ahlit, s.Ainoel, T.Ayyadi, B.Batist4 Rv.d.Berg, J-Bouztrib4_E.Diler,.O Diler, M,v.Eersel, K Elbouzidi, D.v.Gils, o'Goglas, F lmouhay'

i.i^iï"-t*, n,i"ii"ri"i,iio, r,tao".ro, r.r.o*tt, ï.oz+mit, epr*uadsingh, R Rasta Z.Sabaouni, S.Sahin,I. SIraub en MYildirim'

Juuie traineÍs zijn: peteÍ van Fessem en Ruurt van l{erp. Jullie tsainen op moandagavood van 16 45 t/m 18.00 uur en jull.ie o:rste trairu'ng is op

maandagavond 9 augushr§
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E.KLASSERS §EIZOEN 1999E(IOO

De voo opige selectic bestaat uit:

M.Ahjar, D.Dokovic, T,Fisher, o.Gogtas, R'v.Herp.'T.1n8n, Y.kzi, M.Karaboék,.o.Lopes, RMoeanasing, }Iosman' H.Rahiembaks, lRasul'

§.iË;i*;4;, R.i";hq raos'ssntos'Fràbs, E.v.d.spek.

Jullie traina is'Theo Hoetragel. Hij is tevcns leider van LENS El m zal zelf et leitbr zoeken voor LENS I,' Jullie tÍaiÍÉn oP

*rÀarg"r"rd ,À re.cS u. r-8.0{ 1lí à op *o*taug,nid,lug n- t 6.00 Um I ?.15 uur. De eerste lrainilg is op maandlg 9 augustus'

E.ALra§, A.et &koubi, s.BaÍaÍL K,Borkictl &Brusce, c.Br:r-kaq M.cctinel, P.De!,tGli, MDuaÍ\ S.Foloun, o F8I81r &Gi§aidoobe'

ó.e-"il:r;i,iè*ph-, 'sipa zjp";i.Edrai1.r,r"'*, u.xr , y.v.Leeuweq M.Neto, t'Lo.ri, a,<»ait"K G.samburka!, 11sookroo'

V.TarÍq C.Ustuq J.Vsschuyl M Yalmon, U.Yildiz en Q.de Zwarr

Bij LENS E3 Vm Fó gaan Íraineu cn spelan:

Jullie trainers zijn: Rui dos Santos Iireítas (El en Bl) ar fred Fazalalikhan @5 cn E6). Jullie lrainen op woensdagmiddag van 14 45 Um 15 45

uw. De eerste training is op woenslag 1l augu§hs.

F-KrltssERs sEÍZtOEN 1999/2000

Bij LENS Fl ím Í6 gaan troircn en spelen:

R.Aarab, S.Abdalla, MAlrjar, MAkaow4 B,AkilL B.Altay, B.tuslan, o.tu5161, Mv.d.Burg, Mchasibi, F.chaliou, Kchtatou, K Dayar,

À.Deffi, t.Derna, il.O"tit n"a ffÉ""r"tt O.ni,uf, Àf'rik, S.fu-la.tikhaÍI, K.cezgin, T.G_rryt a.§unc9r, ]tl-v.Herp, 
F.Hokt, J Hughes,

il.rr"r,í"y, i.ffj"t, Sfp"r, r.fur*iè, ,Í"i"kd i,a.r.s.n"h KMawete, S.Moe.-rland, I.Mustapha, c.Nelson-Quaíey, C'Nooilmeer'

E.Nooitrnór, K,öan, M.özÉq MReddarq RRcddaÍL M.Resodiwirjo' S.Sayeed en lvtVrijenhoek'

Íullie trainos z!jn: Mohamed Faik (Fl en F2), Michet tlatverhout (F3 en F4) en Fred Fazalolikhon (F5 en 16). Jullie tmineo op woemdagniddag

van 13.30 t/m 14.30 uur uur en de eeÍste haiÍdng is op rvoersdag 1 I augushs.

VOORLOPIG TRAININGSSCHEMA 1999 I2OOO

MÀÀNDÀG LOKÀrll WOENSDAG I,oKAÀL

16.45 - 18.00 uuÍ El en E2

16.45 - t8.00 uur D3 en Dl
18.00 - 19.15 uuÍ cl €n C2

18.00 - 19.00 uur KeepeÍs D-E-F

19.00 - 20.00 uw Keepsrs A-B-C

19. t5 - 20.30 uur Al

5

7en8
2et4
6

5

7

13.30 - 14.30 uuÍFl UmF6

14.45 - 15.45 uuÍ E3 Um E6

16,00 - 17.15 uur El en.E2

16.45 - t8.00 uuÍ C3 er C4

18.00 - 19.15 uuÍ Cl en C2

l9- l5 - 20.30 uur Al

5,6 en1

2,3 er4
5

7en8
2 en4
'7

DINSDAG DONDERDAG

17.00 - 18.15 uurDl enD2

18.15 - 19.30 uuIBl en B2

5 en6
Teng

u.00 - 18.15 uuÍDl en D2

18.15 - 19.30 uuÍ Bl en B2

5en6
7en8

VRIJDAG

17.00 - l8.l 5 uuÍ FaÈultalief

18.15 - 19.30 uur83
19.30 - 20.30 uuÍ Facultatief

3 en4

7

5 en6

Na de oefenpoiode, eind augustuVbegin septembcr de volgende wijzigingen

È
,r;ri'Ëriïr

e*
@ib

- LENS B2 gqat dan Eainen op moandag- en wocndagavond van 19.15 ím 20 30 uur'

- isiiÀ èi Ë;t d* tsahen o; dinsdas;ofrlonderdag[vord van 18.15 Um 19'30 uur

- LEIIS C4 laat dan taircn op dinsdag- ofdonderdagavond van 18.15 t/m 19'30 uur'

Wellicht ook nog verschuivingen op de woensdagmiddog voor Fl en F2 (gelijktijdig met E5 en E6) en voor !3 en E4 (Eelijhijdig met El en

E2). MecÍ nieuws in augustus.
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AIITORIJSCHOOL PHILIPPO
Wat moet dat hicr nu weer zullen veel lezers denken. De redcn is heel simpel §"ut AIITORUSCIIOOL PHILIPPO aan de

Vatkcnboslaa1.Aoek Fa}ysnheitshaat sponsoÍt nog steeds onze jeugd. Bij elke overwinning vau Al,Bi en Cl scfuijft dczc rijschool FI 10,-

bij op de kaaÍ van de spelas die aaa àeze rvedsÉjd hebben mégedaan. Bij em gelijkspel is dit altiJï nog Fl.5;. In lrct afgelopen scizoen

sp-aarden de spelers varLENS Al, Bl cn Cl die alle wedshijdcn meespeelden !qc! reT. Fl-160.-, FLl45,- en Fl.ll5,- op hun sp!8ÍkaaÍ.

Èkele a-Hassers venilverden de opbreng$ over mcerdere jaren al bij PHILIPPO bij het aanvÍsgen van hun rijexamen, De

"gÍootveÍdienus" bij LENS ziitr tot nu toe:

A. C.KLASSE:

d Oost4Íveer F1.390,-

FI.375,-
Fl.340,-

Joey Pronk
Baí L{lÍners
Carlo v.dLinclen

Fl.l60,-
Fl-140,-
Fl.l25,-

Jos Britijn
s Elsing

NAAR DE SEMORXN GINGEN í'):

bbert Vergeer F1240,-
Fl.l75,-
fl.155,-

Dennis v.d.SheÍt
Farid Cijn§e
JocheE van .Loon

Raymond Kok -

Fr.360,-
FI.285,-
Ft.275,-
11260,-

elson Dameri
Vincent v.d.Ceest

(*) Ga je autoíjlcssen neman bij AIn'ORUSCHOOL PHILIPPO neem dan contact op met Paul v.d.Steen. Bij het overhattdigen var dcze

spaaÍkoart kijg je koíhg op hct examcngeld Zond€ om dit 1e laten lopen .

DE VOLGEI\DE LENSREVT]E
Dit is echt de laatstc LENSIeruo van dit seizoer. BeEaar deze LEN§revuc dan ook heel goed De ceEtvolgelde LENSrcvuc valt pa§

op donderrlag 5 augustus in de bxl.

DE OUDERRAAI)
De ecrste gespÍekken zijn gevoerd en een opzet is gemaof,t Wij verzocken de ouders om eens na te dcnker of deze

ouderraad niets voor hun is. De taak zal mocter zijn intermediair (tussenpersoon) hssen de spelcrs m de

jeugdcommissie en het be,stuuÍ, Dus ogen en oren goed open houden rondom het veld en rle bar, signaleren er mee

helpen om problemen op te lossen en ideeën Eart te dngen m uit te voeÍen samen met de spelers en de j eugdcornrnissie.

Dit elles met a.ls doel om het icdereeÍr zoveel mogelijk r,aar de zin te Eaken op LENS en om de afstattd naar dc

j cugdcommissie en het bestuur
gaan nemcn in dcze ouderraad

ie vcrkleins[ voor zowel de spelers als dc oudeÍs. ll augusfus gaan we vragen u'elke ouders cr zitling willen
Denk daar vast eens over na tijdens de vakantie.

SPELERSRAAD
Niet alleen de ouders rvillen wij wat vaker horen. Ook de spelers ran LENS wetEn best wat zI $illetr en \Ydt er betff kan binnen onze

verenigi.ng. lleeen zat maar het komt dct attijd op dejuisE plaats. Dat willen we veÍaÍrderen door ecn aantal keren perjaar t€ vergadercn Elet

eur vertegenwoordiging vanuit de A- t/m D-klasse. Begrip kweken yoor elkaaÍ stardpuÍten en elkatr aanhorcÍI. Heet belangrijk vinden wij

en hopclijk ookjullie. Denk er vast eens over na en iÍr augustus ko[en wij hier op t€rug

TOT SLOT
A1s laatste witlel wij alle medewerkers van de LENSjeugd bedanken voor hun inzet h het afgelopcn seizoen. Natuurlijk gingJang niet altijd

alles goed. Daar wiiten diverse oudcrJspelers ons dan ook hjn$es op te wijzen. Onze lrijwillgers stekm echter zonder enigc vergoeding

heel viel (jd in LIiNS. AIs er zaken niet goed lopen rvillur w:j daar altijd over praten met iedcreen maar wel op een corecte matricÍ. Re§pcct

voor iedas inzet is er zcker van onze kant altijd geweest. Met (te) weinig medewerkus hebben ue weer onwijs veel gedaan. Hdde en rlank

hisvoor !!! Praten over problemen in een positieve sfeer was hssen het kBdeÍ meestat goed mogelijk cn dan is het altijd f{n "werken". Nu
gaan wij allemaal lekker ganieten van een heerlijke poiode zonder voetbal alhoewel het bij dc meeste- at na een kleine maand begint te

[rieU"tó. c"lutkig keekt dan de echte vakantiemaand aan-. Lekker er op uit in eigen land of in het zonnige zuiden. wij hlpetr d8t icd§een

ccht zal genieten van zijn eigen mani« van vakantie viercn. Medio tugushs zien wij elkaar dan hopelijk wccÍ Yolledig uitgerust en gezond

en mct een hongerige blik naar het voetbal wecr terug op LENS.

De jeugdcommissie van LENS
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EEN I\TTEIIW BESTTIURSLID

In Hannie van der Sman, moedo van twee jeugdledeo, hebben wij een nieuw bestuuslid
gevondea Tijd€os de algemene ledenvergadering op 7 juni j.l. is zij voorgesteld aan de
aalwezige leden en gekozen in het bestuur. De touwe bezoekers van LENS op de zaterdag
kennen haaÍ natuurlijk al lang. Zij profileert zich bij onze jeugd als een zeer meelevende
moeder gelnteresseerd in het wel en wee van LENS. Bovendien zit zij sinds een jaar in de
redactieploeg van de LENSrerue. tla.nnie, welkorn !t

WIM VAN MAANEN VERLAAT LENS
WIM VAN DER GRrL{Il KOMT

Nog niet eens erht begoÍmen als tainer/coach bij LENS gaf Wim van Maanen ons op 6 jrmi
te keDnen dat hij toch nog maaÍ een seizoen doorging met voetballen bij PEC Den Haag.
Natuurlijk gingen wij diÍect op zoek naar een veryanger want net 42 spelers in de selectie
is het noodzakelijk om twEe tainers vooÍ de groep te hebben staan- [n de persoon van Wim
van der Graaf denken wij de juiste persoon gevonden te hebben. Wim is 42 jaar en
voetbalde zelfjarenlang in de ettste elftallen van BTC, BMf, RAVA en ODB. Door een
blessurc was hij eÉhter genood"aal« te stoppen met voetballer. Na 3 jaar begint het voetbal
toch weer tc kiebelen en LENS 2 lijk hem een leuke uitdaging om weer (deed aI eerder 

.

jeugdteams) als fainer/coach aan de slag te gaan Wim, welkom op LENS.

REDAI(TIE

Alle copy moet op Zondag l5 - 9 - 1999 voor 12.:00 uur bij de redaktie binnen zijn.
De copy kunt u kwijt in de brieyenbus in de hal van het clubgebouw

Oe 
Yandag 

16 - 9 - 1999 alleen de wijzigingen tot l9:00 uur

í
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LEl{S

CotoÍo!
T.rrd! & CluDgcbouw
SpoÍfprrk " Essarnp I "
Hrngclola.er
Dr,tHaag Tel.070-366.13.14

Cooributie bclaliog ,

Posrb8l* 33.67.1I
Róoba* 129.924.229

bastEur
trl. 070 - 366.13.44
!Ét.oto - 452"73.21
tel. 070 - ,140.06.03

td 010- 52t.39.80
ret 070 - 325.78.87

W.J.M. Hcunc0 rd. 070. 346,10.88

Club YrD l0O

[Hoppenbrouwers tel 070. 325.07.89

À(coEodlda cn rnrilrhlen

Co6rdhríort càr. Zrkcn
Vacalurc

. casema. net/-co1

tel. 070 - 367.96.8?

r.l. 070 - il40_03.06

tel 070- 366.13.t4

Bqr
acdllrle

v.dSte€n

AH DÉIl Hr-E8

43337

zo!ÍhE c! zml

Spotr!orrrkr!
vdHock

Iit.rtr.t slt.i

Vqgeer
Grc!s

Larcel
v.dSms,l

tcl. 070 - 345.57.8?

lcl. 070 - 325,22,01

tEl. 070 - 366.13.14
rcl. 070 - 366.13.14
rcl, 070 - 366.13.14

S.dorÉtr2!tcrdrg
J.C. H6m

Jeugd
P,J.M.v,dSreen

t!1. 018.2 - 52,13,53
EI. 070 - 397.7?.94

Traiu!r!
Zafiag
H. Lam6s
7ÀndÀE
W.v.d.craaf
ZÀleÍdÀE
Vacature

R!drktic
c.v.OoÍr
M.v,OoÍt
H.v.dSmEn

Op wijdag 28 rnei beÍeikre ons het aieste berichr dat Nico de Groot op 75 jarige leeftijd
was overleden Wij zullen Nico blijven herinn€f,en als een altijd vrolijk LENSlid die tot
voor kort nog actief was binnen orze verzendploeg van de LENSrelte. Ook zagen wij
hem regelmatig bij LENS I langs de lijn Op zijn eigen verzoek is hij in stilte
gecremeerd. Wij wensen zijn vrouw en kinderen steÍkte toe om dit veÍlies te &ageÍL

IN MEMORIAM
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DE ZOMERSTOP

Er is weer hard gewerkt op LENS de afgelopen twee àaanden. Het resultaat is een goed bgend complex waar menig vereniging in

Den Haag jaloers op kan zijn. Wij zijn hier heel erg blij iiee en bovendien djn wij rrrots op de LENsers die dit weer voor elkaar

hebben gekegen . I{et is de taak aar de andere LEN Sers om dit zo lang mo zo te:houdeÍL

WELKOMOPLENS

Wij heten alle LENSers vaa harte welkom bij onze vereniging in het seimen 1999/2000. Een speciaal *elkom voor de vele leden

die nieuw zijn binnen onze vereniging. Wij hopen dat iedereen zich snel thuis voclt op LENS. Dit moet een seizoen worden

waarin naast prestaties ook wat meer gewerlÍ moet gaan worden aan het LENsverenigingsgevoel. Met andere wborden: LENS

moet meer gaan bruisen ! ! ! Hoe wij dit willen gaan toen maken wij de komende weken wel bekefld. Het spreekt voor zich dat de

evenementen- en de barcomrnissie hierin een bel grijke rol moeten gaan spelen. Dit kost de nodige insparuring waaÍbij hulp best

nog welkom is. Wil je meewetken aan een gezelliger LENS met meer festiviteiten meld je dan aan bij Rob Vergeer' Hulp en

4 deeën zijn van harte welkon.

,KADERAVOND
li
Zoals tijder» de algemene ledenvergadering al werd besproken zal het bestuur begin september een grote_kaderavond organiseren

pp l,EIriS. De bèdóeling is het dat dan inzicht wordt g"geven aan de leden en de ouders van orze jeugdleden uat er voor komt

ki.lken om een amateurvereniging als LENS te laten draaien, waar de problemen liggen en wat er aan kan worden gedaan om

tÉUS ook in de 2l'eeurv oftiiaal te laten draaien. Een belangijke avond voor de toekomst van LENS. Meer nieuws in de

volgende LENSrewe.

,VELDEN IN REPARATIE.
(,
De eersic traidngen zijn al weer begometr of beginnen zeer binnerkort. Echter nog niet alle velden zijn weer beschikbaar voor

iivedsaijden en trainingen. Hieronder even een ovelzicht:

De trainingsstrook vanaf26juli 
"

Veld 3 vanaf2 augustus
Veld 2 vanaf 16 augush§ ft)ooit voor trainingen)

,AANGEPÀSTE SPELREGELS.

'leder seizoen **"i *Jrd.r, 
", "en 

aantal kleine spelrelelwijziginge;' doorgevoerd door de K].[VB. A.ltijd goed om even te weter

Dit jaar zijn het:

een assistent-scheidsrechter (vroeger gensrcchter) in het seniorenvoetbal moct minimaal l4 jaar zijn. .

een senioren- ofjeugdwedstrijd moet gespeeld worden als er minimaal 7 spelers (incl.keeper) op het veld aanwezig zijn (was

vioeger 8).

CoNTRTBUTTES 1998/1999.''

ftetÀ freUben wij h juri nog eer aantal peiiónen àan moetcn manen om de contibutidboetes te betalen. In soÍnmige gevallen

'heeft dit alsnog gèleid tot een bètaling. ln èen oantal zaken helaas niet, waaÍdoor wij de vordering hebben doorgespeeld naar het -

incassoburo en de betreffende peÍsonen zijn bovendien afgevoerd van onze ledenlijst.

DE CONTRIBUTIEBRIEVEN 1999i2000.

Eind juni kreeg u van ons een contributiebrief met daarbij een toegangskaaÍt voor LENS. Dit betekent dat u voorkomt op onze
'ledenlijst als: spelend licl of niet spelurd lid, vriend donateur, ontvanger van de LENSrevue al dan niet gekoppcld aar een ..

, toegangskaart. Mocht rlit volgers u niet kloppen neemrdan even contact op met Paul v.d.Steen (4400603). Wij ktunen deze fout
i dafl alsnog herstellen Klopte alles echter dan verzoeken wij iedereen om z,s.m. over te gaa! tot betaling van de contributie op 8Lo '

33671 I t.n.v. penningmeester LENS te Den Haag. Dit kan als volgt:

via een automatische overschrijving via de giro ofde bank.

door nu direct (in ieder geval voor I september) het liefst het hele bedÍag (de helft is verplícht) over te maken op de giro ofde
bank.
dooÍ in augustus contant op LENS het liefst het hele bedrag (de helft is verplicht) te betalen.

betaald kijgt een boete olgelegd van Fl. 10,- wegens te late betaling De contÍibutie is

I

I

i
i

I

I

I
i
I

Iedereen die op I
immers bij voorui

september nog niets heeft
tbetaling verschuldigd.
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LENS HEEF'T EEN POSTBUS
l.

Nog steeds wordt er geprobeerd om post te versturen naar de Hengelolaan 600. LENS voetbalt daar wel maar helaas is hier geen

briJvenbus. Deze poit'gaat derhalve zwerven en raakt soms zóek. Wij hebben nu echter een Postbusnummer geopend en

verzoeken iedereeri (bebilve de KNVE) om hier gebruik van te gaan maken en om dit nummer ook door te spelen naar sponsors'

leveronciers etc. Het postbusnumlner is: Postbus 43337, 2504 AH Den Haag'

A.lsemene informaÉe
contactpers. w.J.M. HeUnen tel. 346.10,88
WedstrijddagB.Vierling sema 06-65.00.08.15

Mob. 0&55.13.51.60

SENIOREN ZONDAG

Aflreuringsinformatie (niet bï wiendschappelljke wedstrijden)

INFo/teletekst pag. 603 ofde afl<euringslijn KNVB disrict
wesr 3: tel: 0900,900.8000

WEDSTRIJDPROGRAMMA'.SENIOREN,'ZONDAG.Ta i, v it
ZONDAG 1 AUGUSTUS
14.00 uur GDA I - LËNS I Sportpark Madesteijn
12.00 uur GDA 2 -LENS2(*) Spofipark Madesteun
(+) onder voorbehoud van het beschikbaat aantal spelers

DONDERDAG 5 AUGUSTUS
19.00 uur Postduiven 1 - LENS I
19.00 uur Postduiven 2 -LENS2

SpoÉpark Madesteijn
SportpaÍk Madesteijn

ZoNDAG 8 AUGUSTUS
14.00 uur LENS I -VIOSI ^'"V3
l2.00uuÍLENS2 -TEDO2 V3
????? uur LENS 4 naar de Supercupwedsrijd AJAX - FEIJENOORD (zie kopie)

boNDERpAc 12 Aucusrus
????? uur 's-Gravenzandetoemooi voor LENS I en LENS 2
20.45 uur StaÍ taining LENS 4 en 5
I

.ZATERDAG 14 AUGUSTUS
i???? uur 's-Graveruaadetoemooi voor LENS fèn LENS 2 - í:;irial ii i-i:lr:-!ö:t! 

^'t/iti 
i:t'l ,í

ZONDAG 15 AUGUSTUS
10.00 uul LENS 3 - LENStoemooi (zie kopie)

DINSDAG 17 AUGUSTUS
18.30 uur LENS I Amstelcup (tegenstander nog niet bekend)
:l8.30uurLENS2 -SEP2 v3

IVRIJDAG 20 AUGUSTUS
????? uur SEPtoernooi voor LENS I
????? uuÍ SEPtoemooi voor LENS I

Tanthof-ZuidrDelft
Tanthof-Zuid/Delft

r????? 
uuI LENS 2 t/m 5 bekervoetbal (tegen standerVti den onbekend

DE START VÀN EEN NIEUW SEIZOEN.

Op dinsrlag 27 juti is de seniorenselectie begonnen met de eerste taining onder leiding van het nieurve trainersduo Hans LaÍnens

,.ri Wi. ,.a.Cóuf As vervanger voor Wim var Maanen (zic kopie voorin dcze LENSÍewc). Er staat een goep van 42 sPelers

'waaruit zeker een sterk LEN§ I en 2 geformeerd moet kurnen worden. BegeleidiÍg en spelers heel veel succes en suppoÍters kom

gerust eens kijk€n bij de trainingen enlof b[i'een van'de wedshijden.t ''.eil'i-! ' I i t lrr'''i ' t \' a?'rr i:v 'r
.De spelers van LENS 3, 4 en 5 beginnen wat later met htm voorbereidingen

LENï 3 heeft op zondag 15 augusàs een toernooi georganiseerd op LENS met twee poules van ieder vier ploegen. Daamaast ook

noe lekkere buiienlandsi hapjei en veel gezelligheid op ors complex tot ongeveer 17.00 uur. Kom drs gerust eens langs, geniet

vai het technische voetbal en natuurlijk ook van de overheerlijke hapjes. LENS 4 gaat als kampioen van vorig seizoen (als de

kaartjes tenminste zijn toegewezen door de KI.-IVB) naar de SUPERCUPwcdstrijd tUssen AJAX en FEIJENOORD in de ARENA.

Dat belooft dan een irele leuke dag te worden en een goed begin van het nieuwe seizoen in een hogere klasse. Meer nieu\ïs via
'jullie reisleiders (Wil en He*). LENS 5 hult zichzelftot op heden in stilzrvijgen maar reken er maar op dat zij er dadelijk staan'

,be taatste plek var vorig seizoen heeft dit elftal als een belediging ervaren en wij denken dat een (geheim ???) Eainingskamp, wat

'aankopen én ook een veranderde takiek straks zijn vruchlen afgaan werpen. Wij zijn benieurvd.
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MOC}IT U EENS TETS NODTG

E{EBBEN OF' 1V[[,T' U GR,AÀG

.ADVTES

o 5lagbomen
. Betaald parkeren
. ParkeeÍautomaten
. Garagedeur besturingen
. P.L.C. besturingen
. Service dienst (24 uur)

rG*É{tE [*rtrDE@t

GR.AND WILLT.AM
@

Zinkwerf 17, 2544 EC Den Haag, lel. 070-329j252, Fax 070-3671 l I5

tsENK DAN OOK EEN§ AAN

OIVZE SPON§ORS tr}TE ZIJN

ER OOK VOOR U !

fufuersysten ren bv

c Toegangscontrole systemen
. Video imaging systemen
. Legitimatiepassen

" lntercom systemen
. CCTV slatemen
. Projectmatige adviezen

AESTAI,FANT OE GHAAIO WLLOM
VELFSÉSÍCAAT!4EG Èic. e2E5 C0 LÉOgcl',sNoÀv

iE:,a1a-32' 34 73

I

ffiEffiWffiffi
ffiffiffi
Kstlkot - ot bsdkamorspociaiitt
van Nedcdand en Eslgië

' 3.12 mnd. gsrants
' l-eEgo . FlÍtanclsrln0 noq.

Grotls Al.&ïB.rappon
Weimar8tr!6126t

Sponsorkomrrissic LENS H. Kooijcnga 070-3977294 (privé) 070-32E7817 (werk tot 10.00 uur)

À.nomoblet@dtw



\
DE TRAININGEN.

ln overleg met onze jeugdafdelhg zijn de otrderstaande trainingsdagen en tijden vasrgesteld:

LENS I en 2: traint op dinsdag en donderdag van 19.30 t/m 21.00 uur. De eerste vrijdag van iedere maand ryordt er ook
getraind van i9.00 t/m 20.30 uur-
LENS 3: uaint op woensdag van 20.30 Vm 22.00 uur en op wijdag van 19.30 t/m 2l,00 uur.
LENS 4 en 5: traint op dondcrdag van20.45 tlm22-00 uur. De eeÍste lÍaining is op donderdag 12 augustus.

SENIOREN ZATERDAG

ZATERDAG 7 AUGUSTUS
14.00 uur DVC I - LENS I

DINSDAG IO AUGUSTUS
19.30 uur De Jagers 1 - LENS 1

ZATERDAG I4 AUGUSTUS
????? uur Trainingsdag (meer nieuws volgt via de trainer)

DINSDAG 17 AUGUSTUS
I8.30 uur LENS I Amstelcup (tegenstalrder nog niet bekend)

WEDSTRIJDPROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG.

Brasserskade/Delft

Waalsdorperlaan

VERZAMELTIJDEN WEDSTRIJDEN

Thuis : I uur voor aanvang
Uit : 1 /2ut[ vool aanvang

EEN NIEUWE TRAINER VOOR LENS 1.

Eindjuni wisten we toch na lang zoeken een nieuwe hainer te vinden voor onze verjongde en versterkte zaterdagafdeling. In de
persoon van H. van Gool denken we dejuiste enthousiaste trainer/coach gevonden te hebben.
De laatste jaren was hij actiefals tweede tÍainer bij de zondagafdeling van Naaldwijk waar hij vorig seizoen kampioen werd met
het tweede elftal. Of dit laatste hem met LENS I ook gaat lukken is nog maaÍ de rraag maar de doelstelling voor dit seizoen is

-duidelijk: proberen in het linker rijtje te konen. Welkom bij LENS en heel veel succes en plezier met oru,, zaterdagscnioÍen.

DE TRÀININGEN.

ln overleg met onze jeugdafdeling zijn de onderstaande fainbgsdagen en tijden vastgesteld:

- LENS l: traint op maaadag en woensdag van 20.30 t/m 22.00 uur.

\YEDSTRIJDPROGRAMMA SDNIOREN ZAAL.

Op dit moment zijn er nog geen wcdstrijden vastgesteld voor onze zaalteams.
Wel is er door de aanvoerders van de LENSteams een onderling zaalvoetbal-toemooi georganiseerd op woensdag 25 augustus van
20.00 Um 23.00 uur in sporthal Zuidhaghe aan de Beresteinlaan. Een goed initiatief !! Meer nieuws hierover in de volgende
LENSreluc. We staÍten dit seizoen met maar liefst vijfzaalteams. Vanuit de zondagseniorenselectie is er een nieuw team
geformeerd en vanafGONA kwam maar liefst een volledig zaalteam over naar LENS (welkom op LENS !l!). Ondanks het
wegvallen van zaal 3 toch een record aaatal zaalteams voor LENS.
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VAN}IET JEUGDFRONT.

De jeugdcommissie van LENS heet allejeugdleden en de ouders van harte welkom op LENS dit seizoen. Een speciaal woord van

Jv1!!om aan onze nieuwe jeugdleden en hun ouders. Wij hopen dat iedeÍeen het dit seizoen goed naaÍ zíj1. iin zal hebben op
LENS. Mochten er ondanks alle inspanningen vanaf orze kant zaken zijn waar u over wih pra=ten dan kan dit natuurlijk (bijna)
altijd. Aartgezien onze hoofdleiders ook nog een vaste baan hebben vcrzoeken wij iedereen om uitsluitend in de avondurón (ruisen
I 8.00 en 2l .00 uur) naeu de hoofdleiders tc bellen. Wie dit zijn lecst u hieronder.

DE HOOFDLDIDER§ VAN DIT SEIZOEN.

lletaas hebben wij in de jeugdconmissie afscheid moeten nemen vaa Leo Straub cn Monique Bouwmeester. Gelukkig blijven zij
op andere fronten wel acticfbinnen onze vereniging. Hierdoor is er ecn nieuwe verdeling ontstaan van de hoofdleiders t.rv.:

,

f

Hoofleider A- en B-jeugd
Hoofdleider C-jeugd:
Hoofdleider D-jeugd:

Pad v.d.Steen
Hans van Rijthoven
Ruud van Herp

070 - 4400603
070 - 3615208 / 06 -?3066647
070 - 3679858 I 06 - 26204312
070 - 3615208 I 06 - 230666/7Hoofdleidster E- en Ir-jeugd Diana van Ri

Daamaast heeft Pcter van Fessem te kennen gegeven om ook de jeugdcommissie zoveel mogelijk te ondersteunen. Voorlopiq
assisteert hij ons op de zaterdag en springt hij bij waar nodig is. Ook Peter Vonk komt ons helpen. HU zal het tÍainersoverleg gaan
coördineren en wellicht ook nog andere taken op zich nemerl In augustus Praten hier nog verder over.

I\IEDEWERKERS GEVRAAGD.

Ondanks de helpende hand van Peter van Fessem en Peter Yonk hecft de jeugdcommissie nog (veel) meer hulp nodig. We denken
hielbij aan:

j
í
:-

!

hulp als scheidsrechtercoördinator d.w.z. het (mede)regelen van scheidsrechters voor de jeugdwedsrrijden.
hulp als scheidsrechter bij het fluiten van de jeugdwedstrUden
hulp op de zaterdag bij allcrlei regeltaken (telefoon aannemen, E/F-doeldes klaar zetten, thee verzorgen, scheidsrechters en
tegensknder ontvangen, opruimen materiaal), zodat de huidige medewerkers wat ontlast kunnen woràen. Inzet is natuurlijk
altijd in onder{ing overleg te bepalen.

I
START TRAINING (VOOR DE JEUGDSPELERS VAN HET SEIZOEN IgggI}OOOL

Hicronder vcrmelden we per leeftijdsklasse allc spelers die volgens onze gegevens nog lid zijn van LENS. Sta je er bij maar wil je
stoppen met voetballen (waarschijnlijk niet scluiftelijk opgezegd) of sta je er nier bij en wil je nog steeds voerbalien (wellicit
foude van onze kant) bel dan direct naar Paul v.d.Steen 070-4400603 (na 19.00 uur), Tevcrs verirelden wij bij iedeie groep
wanneer en hoe Iaat zii trainen en wanneer de eerste training is. 

l

À-KLASSERS sEIzoEN 1999/2ooo.

!r'e hebben dit jaar 19 A-klassers. Te veel voor I elftal. Dat is duidelijk, De oefenperiode zal uitmaken wie er in de deflnitieve
groep gaan meedraaien. Voor de andere spelers zullen rve in overleg naar een oplossing zoeken. We vcrwachten:

LAliachar, A.Azahnoun, P.Bodaan, RBohemen, M.el.BousaksaLi, A.Boutkabout, J.Brittijn, p.Dahoe, O.Dogan, D.Elsing.
M.Essiad, S.lGmara, A.Oosterveer, A.Polat, N.Rampone, M.Riedewalcl, Rv.d.Tol, C,Vicror en A.Zambib.

Jrain{coa9!, -nr9! 
GÍens. Eerste haining zaterdag 7 augustus van 13.00 t/m 17.00 uur- Ben jc dan niet aanwezig bel dan naar

Fred Grens (010-4527327). De tainingsavonden zijn maandag- en woensdagavond van 19.15 t/m 20.30 uur.

B.KLASSERS SEIZOEN I999l2OOO.

I
We nodigen alle B'klassers uit om naar de_eerste trainingen in augustus te komen om te latcn zien wat je kan en wat je wil. Later
ívordt de groep opgesplitst in drieën (B1,B2 en B3). We ieruachtè*n:

§.ablay, K.akay, O.Aldemir, M.Altunbas, B.Anfieye, O.Aras, V.Berberoglu, A.el Bousrati, N.Dameri, K.Falorur, V.v.d.Geesr,
s.Gombault, S.Haddoeche, A.Hooft, D.Hoos, w.Jabbar, K.I(alay, T.Kamouni, H.Karakoc, R.Kipp, s.Kraayeveld, F_Kuik,
C.v.d.Lindcn, S.Lingolo, J.Mufirko, S.Nar, J.v.Ommercn, G.v.Oort, B.Pamuk, J.Poncin, O.Raeise,'a.Safrin. H.Sahin, S.Sbaa,
B.Unal, R.Vergeer, E.Yildirim, T.Yildirim en T.Zuidema.
n

Schloom niet om je aan te melden bij iemand van de jeugdcommissie, Ons advies is: loop gewoon eens een paar keer mee. Wij
- zorgen voor een gedegen opleiding en heusje staat er nooit alleen voor.

5
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Trainer/coach var LENS Bl is: Raymond Beck (Bl) en hopelijk wordt hij in de oefenperiode gesteund door Leo Meeuwisse en

Wim van Boxtel. De onderhandelingen lopen nog, De eerste training is op zateÍdag 7 augusrus van 13.00 Vm 17.00 uur. Ben je
dan niet aanwezig bel dan naar Raymond Beck (070-3606314). De voorlopige trainingsavonden zijn dirsdag- en donderdagavond
van 18.15 t/m 19.30 uur. Na de splitsing in de Bl - en Bz-selectie gaat de B2-selectie tainen op maandag- en woensdagavond ven
19.15 t/m 20.30 uur. Ook vallen cr spelers af naar LENS 83 die daar dan ook gaan Eainen. Op welke avond dit gaat worden en

wie de trainer wordt van LENS 83 hopen we in de eerste LENSrevue in augutus bckend te maken. . '

c-KLASSERS SETZOEN 1999/2000.

De voorlopige selectie bestaat uit:

N.Amkhaou, A.Ancharad, I.Baycuman, Rten Berge, J.Bruystens, R.v.Bunderen, J.v.d.Burg, A,Chtatou, M.Chtatou, R.Dayan,
S.DuÍak, T.EÍdogaÍ,, K.Faik, M.Falloun, M.Gelderman, M.Hendriks, K.Izidogu, I.Karabulut, R.Kaynak, Y.Kul, B.Lamers,
T.Leidsman, D.t opes de Brito, M.v.d.Luitgaren, N.NoÍde, ROosterveer, A.Ozkaya, J.Pronk, C.Seyitoglu, D.Terrones,
E.Tenones, A.Veeren, C.Vrije en E.Yilnaz.

Trainer/coach zijn: André de Ket (Cl) en Guno Valies (C2). De eerste training is op zateÍdag 7 augushrs van 10.00 t/m 16.00 uur.
Ben je dan niet aanwezig bel dan naar Andre de Ket (070-3838631). De hainingsavonden zijn maandag- en woensdagsvond van
18.00 Vm 19.15 uur. Na de splitsing in de C1- en C2-selectie vallen er spelers afnaar C3 en C4 die daar dan ook gaan trainen.

LENS C3 cn LENS C4 bestaan voorloDle uit onderstaatrde snelers:

Bij LENS C3 gaan §ainen en spelen: S.el Ayadi, P.Baros, M.Boustani, C.Coskun, J.da Costa Gomez, A.Dalun, S.Ganga,
D.Jankie, J.Onerspoor, M.Sarioglu en F.Tastan. Er komt nog aarurlling vanuit de selectie. Trainer/coach is Peter van Fesscm en
jullie gaan voorlopig samen met LENS C4 hainen op de woensdagavond van 16.45 t/m 18.00 uur. De eerste training is op
rvoensdagavond I I augustus. Als de scholen begonnen zijn en iedereen terug is van vakantie gaanjullie a.lleen (C3) tÍainen en gaat

de training naaÍ dinsdag- ofdonderdagavond van 18.15 t/m 19.30 uur.

BÍ LENS C4 gaan rainen en spelen: RBakker, A.e[ Boustati, M.Guerrero, D,de Jong, M,Kuik, M.ter Linden, G.Rijkers,
R.Spiessens, Rstaas en M.Vissers. Deze opstelling is aftankelijk van de dispensatie-aanwagen bij de KIWB, Er komt in iedcr
geval nog aanrulling vanuit de selectie. Jullie trainer is AÍno v.Blitterswijk en jullie leider is HaÍry ter Linden. Jullie gaan

ioorlopig samen met LENS C3 tÍainen op de lvoensdagavond van I6.45 t/m 18.00 irtn. De eerste training is op woensdagavond I I

augustus. Als de scholen begonnen zijn en iedereen terug is val vakantie gaan jullie alleen (C4) tainen en gaat de tÍainiflg naaÍ
dirudag- ofdonderdagavond van 18,15 t/m 19.30 uur.

D-KLASSERS SEIZ OEN I999/2OOO.

-

!e voorlopige selectie bestaat uit:
j

\A.abarqi, M.Abdellah, S.AIibal, V.Autar, R.da Crua M.Driessen, A.Eljabli, I.Essaoui, N.Essiad, J.de Graaff, I'I.Habibi,
t.Hansen, A.Izidogru, K.Izidogru, F.el Kanfaoui, J.Lopes de Brito, J.v.d.LuitgaÍen, M.el Mahi, N.Meijer, E.Ozkan, E.Oztan,
D.v.Poorten, A.de Randamie, G.Ristra, A.Thohamachsun, U,Turhan, F.Turkoglu, N.Verschuyl en R.de Wit.
I
!
Trainer/coach zijn: Jeroen Hoefrragel (D1) en Ton 's-Gravendijk en Dennis v.d.Steen (D2). De ecrste tÍaining is op zaterdag 7

àugustus van 10.00 t/m 13.00 uur. Benje dan niet aanwezig bel dan naar Ton 's-Cravendijk (070-3966095). De trainingsavonden

zijn op dinsdag- en donderdagavond van 17.00 ím 18.15 uur, Na de splitsing in de Dl- en D2-selectie vallen er spelers afnaar D3

'of D4 die daar dan ook gaan traioen.

.Bii 
LENS D3 ofD4 qaan Írainen en spelen:

l

$\4.A.blik, S.Ainoel, T.Ayyadi, B.Barista, R.v.d.Berg, J.Bouzkiba, E.Diler, O.Diler, M.v.Eersel, K.Elbouzidi, D.v.Gils, O.Gogtas,

F.Imouhay, J.Imperator, A.Loilargosain, M.Osman, N,Outbih, A.Ozdemir, A.Prahladsingh, R.Rasta, Z.Sabaouni, S.Sahin,

L.Straub en M.Yildirim. :
tiullie 

trainers zijn: Peter van Fessem en Ruud van Herp. Jutlie trainen op maandagavond v an 16.45 tlm 18.00 uur en jutlie eerste

training is op maaldagavond 9 augustus.

i
E.KLA§SERS SEIZOEN 1999L2OOII.

De voorlopige selectie besl.aat uit:

'V.atrjar, O.Ookovic, T,Fisher, O.Gogtas, Rv.Herp, T.Inan, Y.irzi, M.Karabocek, O.Lopes, R.Moennasing, H.Osman,

H.Rahiembaks, I.Rasul, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, E.v.d.Spek.
l

Jullie trainer is Theo Hoeftragel. Hij is tcvens leider van LENS El en zal zelf een leider zoeken voor LENS E2. Jullie tÍainen op

inaandagavond van 16.45 ím IE.OO uur en op woemdagmiddag van 16.00 tlÍr l'1,15 uur. De eerste training is op maaadag 9

augustus.
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Bii LENS E3 Um E6 saan traincn en snelcn:

E.Aktas, A.el fukoubi, S.Baran, K.Boukich, 8-Bunsee, C.Burkan, M.Cerincl, p.Dewkali, M.Duran, S.Falloun, O.Farah,
R Gisaidoobe, o.Gogtas, M.Gr:rpinar, B.Ipek, Z.Ipek, J.Khoulali, s.Kumar, u,Kuzq y.v.Leeuwen, M.Neto, M.omri, i.oroit.t,
G.Samburkan, RSookhoo, V.Tarba, C.Ustun, LVerschuyl M.yalmon, U.yildiz en e.de ZwaÍt.

Jullie trainers zijn: Rui dos Santos Freitas (83 en Ea) en Fred Fazalalikhan (E5 en E6). Jultie trainen op woensdagmiddag van
14.45 ím '15.45 

uur. De eerste training is op woensdag ll augustus.

F- SEIZOEN 1 000.

Bij LENS Fl t/m F6 gaan trainen en spelen:

RAarab, S.Abdalla, M.Ahjar, M.Akaowa, B.Akirl B.Alhy, B.Arslaq O.Arslan, M.v.d.Burg, M.Chaaibi, F.Chaliou, K.Chratou,
K.Dayan, A.Dema, J.Derna, H.Dewilrnez, K.Driessen, O.Ergul, H.Faik, S.Fazalalikhan, K.Gezgin, t.Gunat, a.Gungor,
\{.1.Herp, F.Hoke, J.Hughes, M.Imouhay, H.Ipek, S.Ipek, T.Jankie, D.Kelekci, M.Kesenek, K-Mawete,-S.Moerland, F.Musrafha,
c.Nelson-Quaney, c.Nooitneer, E.Nooitmeer, K.oran, It{.oztas, MReddam, R-Reddarn, MResodiwirjo, s.sayeed en
M.Vrijenhoek.

Jullie tÍainers
woensdagmid

zijn: Mohamed Faik (Fl en
dag van 13.30 t/m 14.30 uur

F2), Michel Halverhout (F3
uur en de eerste taining is op

en 14) en Fred Fazalalikhan (F5 en F6). Jullie rrainen op
woensdag I I augustus.

DE KEEPERSTRAININGEN.

Net als vorige seizoenen zal l{ans van Rijthoven weer de keeperstrainingen op LENS gaan coördineren. De eerste bijeenkomst,
waarbij wij alle keepers en keeperstrainers van dejeugd veruachten, is op maandag 16 augushts om 17.30 uur op LENS-. Eerst wat
Praten, afspraken maken, en daama natuurlijk ook nog het veld op. Kur je niet bel datr tijdig af bij Hars van fujthoven (070-
36r 5208).

VOORI,OPIG TRAININGSSCHEMA 1999/2OOO

LOKAALIIIAAIIDAG

16.45 - 18.00 uur EI en E2
16.45 - 18.00 uur D3 en D4
18.00- 19.15 uur Cl en C2
18.00 - 19.00 uur Keepers B-D-E-F
18.30 - 19.30 uur Keepers C
19.15 - 20.30 uur Al

5

7en8
2en{
6
6
7

DINSDÀG
17.00 - 18.15 uur D1 enD2
18.15 - 19.30 uur Bl en82

Na de oefenpoiode, eind augustus/begin september de volgende wijzigingen:

- LENS 82 gaat dan kainen op maandag- en woensdagavond van 19.'15 t/m 20.30 uur.
- LENS C3 gaat dan hainen op dirudag- of donderdagavond van 18.15 t/m 19.30 uur
- LENS C4 gaat dan trainen op dinsdag- ofdonderdagavond van 18.15 t/m 19.30 uur.
. Wellicht ook nog verschuivingen op de woensdagrniddag voor Fl en F2 (gelijktijdig met E5 en E6)

en voor E3 en Ea (gelijktijdig met El en E2). Meer nieuu,s in augustus.

5
7

en
en

6
8

13.30 - 14.30 uur Fl t/m F6
14.45 - 15.45 uur E3 t/m E6
16.00 - 17.15 uurEl enE2
16.45 - 18.00 uur C3 en C4
18.00 - 19.15 uur Cl en C2
19.15 - 20.30 uur A'1

VRI.IDAG
17.00 - 18.15 uur Facultatief
18.15 - 19.30 uur B3
19.30 - 20.30 uur Facultatief

VLOEN§DÀG LOKAAL

5en6
7en8

3en4
7
5en6

5,ó en 7
2,3 en4
5

7en8
2en4
7

DONDERDAG
17.00 - 18.15 uur Dl en D2
16.15 - 19.30 uur B I cnB2

1
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AANGEPASTE SPELRNGELS.

Ieder seizoen 1^'eer wolden er een aantal kleine spelregelwijzigingen doorgevoerd door de KNVB. Altijd goed om even te weten.
Dit jaar zijn het: I

een A Um D-jeugdwedstrijd moet gespeeld worden als er minimaal 7 spelers (incl.keeper) op het veld aanwezig zijn (was
vroeger 8).
Bij D3 ím F6 werken we komend seizoen r.veer met uitslagenlïsten. Er worden geen ruilformutieren meer ingewld. Wel
moet de uitslag worden doorgegeven aan dejeugdcornmissie van LENS.
Scheidsrechters moeten voldoen aan een bepaalde leeftijd. Ben je l6 jaar daa mag je A-elftallen fluiten, ben je l5 jaar dan
mag je B- en C.elftallen fluiten en voor de overige klasse @-E-F) moet je l4 jaar zijn.

DE VOLGENDE LENSREWE.

Dit is de eerste LENSrevue van dit seizoen. De volgende LENSrewe valt op donderdag l9 augusnu in de bus.

DE CONTR]BUTIEBRIEVEN 1999 I2OOO,

Eind juni keeg u var ons een contributiebrief met daarbij een toegangskaart voor LENS. Dit betekent dat u voorkomr op onze
Iedenlijst als: spelend lid of niet spelend lid, wiend, donateur, ontvanger van de LENSrevue al dan niet gekoppeld aan een
toega gskaaí. Mocht dit volgens u niet kloppen neem dar even contact op met Paul v.d.Steen (4400603). Wij kunnen deze fout
dan alsnog heÍstellen. Klopte alles echter dan verzoeken wij iedereen om z.s.m. over te gaan tot betaling van de contributie op giro
336711 Í.n.v. pennitrgmeester LENS te Den Haag. Dit kan als volgt:
- via een automatische overschijving via de giro ofde bank.
- door nu direct (in ieder geval voor I september) het tiefst het hele bedrag (de helft is verplicht) over te maken op de giro ofde

bank.
- door in augustus contant op LENS het liefst het hele be&ag (de hetft is verplichr) te beralen.

Iedereen die op I september nog niets heeft betaald kijgt een boete opgelegd van Fl. 10,- wegens te late berating, De conhibutie is
immers bii vooruitbetalins verschuldigd.

DEOUDERRAAD.

Zoals afgesproken in de JONG LENS komen wij nu terug op het formeÍen van de oudenaad van LENS. De ouderraad moet een
buffer gaan vormen tussen de jeugdspelers en de jeugdcommissie en het bestuur. Klachten, ideeën etc. blijven nu te vaak hangen
terwijl die eigenlijk zeer welkom zijn. Door het fomeren van een ouderraad van in totaal zo'n 10 ouders uit de A- ím F-klasse
hopen we alle signalen sneller op te kunnen vangen zodat wij hierop gezamenlijk kunnen inspelen. Wij verzoeken de ouders om
zich kandidaat te stellen dooÍ onderstaand formuliertje af te geven bij iemand van de jeugdcommissie. Wil je nog iets meer weten
loop dan even tangs bíj Hannie v.d.Smal, Maueen v.Oort of Mariarure Gelderman Doe dit dan wel voor I septembeÍ want in
september willen.wij de ouderraad officieel installeren.

Ik heb interesse om zitting te nemen in de oudenaad van LENS. Mijn zoon speelt n de NBlClDlE.lF-klasse (omcirkelen s.v.p.).

NaaÍn:
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DE SPELERSRAAD.

Ook de spelersraad moer in de maatrd september gestalte loijger De mening van de jeugdspelers van LENS is heel belangrijk

maar deze wordt vaak door diverse rrdenen niet of nauwelijks gehoor& Bovendien kan de jeugdcommissie middels de spelenraad
snetler en makkelljker uitleg geven over een allerlei zaken m.b.t. de jeugd. Hier willen wij echt verandering in aanbrengen door

het installeren van een spelersraad op LENS. We zoeken vanuit ieder A Vm D-elftal een vcíegeDwoordiger om zitting te nemen in
deze speleruaad. Wij hopen dat er veet belangstelling voor is en roepen de spelers op om zich middels onderstaand sfookje op te

geven. Wil je nog iets mcer weten neem dan contact op met do hoofdleider of met Hannie v.d.Sman, Maureen v.Oort of met

MadaÍme Gelderman.

Ik heb inteÍesse om zitting te nemen in de spelersraad van LENS. Ik speel in de A/B/C/D-klasse (omcirkelen s.v'p.)

Naarn:

WEDSTRIJDPROGRAMMA
( { tijdswijzigingen voorbehouden)

daum aanvang tegenstand€r uit/thuis vekVterrein aanwezig LENS

c2

Íeam
l

AI

BI

B2

B3
'cr

07 aug

14 aug

07 aug

14 aug

18 aug
07 aug
l4 aug
07 aug
07 aug
14 aug
l8 aug
0? aug

l4 aug
l7 aug

ll aug

11 aug
07 aug

14 aug

l6 aug
07 aug
14 aug
l8 aug

09 aug

09 aug

09 aug
l4 aug

09 aug
l4 aug
1l aug

11 aug

llaug
ll aug
ll aug

14 aug

ll aug
14 aug

1l aug
11 aug
l1 aug
11 aug

13.00

r4.00
13.00
12.00
19.00

13.00
14.00
13.00
10.00
10.00
18.00
10.00

12.00

18.30
16.45
16.45

10.00

I1.00
18.30
10.00
11.00
18.30

16.45

16.45

16.45
10.00
16.45

10.00
15.45

15.45
15.45

r5.45
13.30

10.00
13.30

10.00
13.30

13.30
13.30

13.30

thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit
huis
thuis
uit
tiuis
thuis
thuis
uit
uit
thuis
uit
uit
thuis
thuis
thuis
uit
thuis
uit
thuis
tluis
thuis
huis
thuis
uít
thuis
uit
thuis
thuis
thuis
thuis

12.30

t2.45
12.30

10.45

18.00
12.30

t2.45
12.30

09.30
08.45
17.30 auto
09.30
10.45

17.30
16.30
r6.30
09.30
c9.45
17.15 auto
09.30
09.45 auto
1?.15 auto
16.30

16,30

16.30
08.30 auto
16.30

08.30 auto
15.30

15.30

15.30
15.30
r3.15
08.30 auto

13.15

08.30 auto
13.15
13.15
13.15
13.15

StaÍt taining
Jodan Boys Al
StaÍt tsaining
JodaÍr Boys B I
Rava 81
StrÍ faining
Jodan Boys 82
Start {raining
Start training
Jodan Boys Cl
DUNOCI
Start training
Jodan Boys C2
VCS C2
Start raining
Start training
StaII Íaining
VCS DI
SV Erasmus Dl
Start baininB
RAVADI
SV Erasmus D2
Start trairdng
Start t'aining
Start raining
Be FaiÍ Et
Start training
Be Fair E2
Start training
staí traininB
StaÍt taining
StaÍt training
Start training
Be Fair Fl
StaÍt training
Be Fair F2
StaÍt tsaining
Surt haining
Start training
Surt training

(zie kopij)
y2
(zie kopij)
v2

(zie kopij)
v3
(zie kopij)
(zie kopij)
v3
Mr.Nolerslaan
(zie kopij)
v3
Dedemsvaart$'eg
(zie kopij)
(zie kopij)
(zie kopij)
DedemsvaaÍtweg
Erasmusweg
(zie kopij)
Houtwijk
Erasmusweg
(zie kopij)
(zie kopij)
(zie kopij)
ïVaddirxveen
(zie kopij)
Waddinxveen
(zie kopij)
(zie kopij)
(zie koprj)
(zie kopij)
(zie kopij)
Waddinxveen
(zie kopij)
Waddirxveen
(zie kopij)
(zie kopij)
(zie kopij)
(zie kopij)

C3
c4
DI

D2

E2

D3
D4

,EI

tJ
E4
E5
Ë6
FI

F2

F3
F4
F5
F6

Opmerkirg: Nog vete spelers zijtr op vakantie !! Daaronr zijn nu nog een groot asntal teams vrlj !! De opstellirgen worden

door rte tà'iners steeils na rte taatté training bckendgemaakt, Heb Je YÍagetr bcl dal naar de lraitrcr oÍnaar ile hoofdleider

vaD de groep w_osrbii ie hoort. Dc telefoonrrummers §taan elders iu dezc LENSrewe'
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§H$
SECOND HOME SERVTCE
Postbus 94
2665 ZH Bleiswijk
Tel/Fax 010 5213980

Het advicsburcau voor urv vakantie!

i. uespeclallseero m:
- vakantiehuizen in de AÍdennen

vakantie op de boerderij in b.v. Duitsland of
Oostenrijk
Pdvate Homes in Florida.

Vraag een vrijblijvend advies.

voor bedruven en particulieren

30 kindercentra in Den Haag
de scherpste prijs in Nederland
volledige dienstverlening
modeme, professionele organisatie r

Iriodus
rrrllrla raat lirdt,,rrrrt

a

(070) 356 03 71 24 uur beíeikbaar

%

a'

Personal Safety Buro
í

ADVIESBURO - BEVEILIGING

TEVENS VERKOOP KLUIZEN

Bel voor een saÍe advies
Postbus 971 Tel. 0652 856 160

2501 CZ Den Haag Fax 0703 561 58í

I LENS LEDEN KORTING

;

Dag en nacht
Vroliik'

SCHOONMAAKSERVICE BV

i'crvrlsnNERrNG BV ..

t . BRANDSCHADESANERING BV

t.
Platinaweg 19

2544F.2 Den Haag
tel. 070 - 3294122
fax.070 - 3294409

@.-m
ERI$NOSÍKHÍIIIG SAIVAGE

Dtl IIttItlxaR NÀ r,tt0

o,Jr?#iesvan
Reaal

Voor topprestaties op het gebied van verzekeren en hypotheken
kunt u altijd terecht bii de Reaal-adviseur in uiv omgevinB. Bcl gcrust
voor een sporticf advics.

' ntaaL REGELT 'ï aLLEÍíaaL

attuiANTt Et(ÀirÍooR
tThE EXIïiÀ eaalSocstdijkickrdc t/o i8r,2r14 EZ Dcn Hreg

Tcl.foon 070-16871(À Flx 070-3681417

4

\,

i

I
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rij groen!
.@

, ïÀi

a uitgebreide keus in nieuwe personenauto's
ta p.ersonenbrrssen a kombi's a bestelvragens
a vrachtwagens tot 46 m3a trekkets
a aanhangwagens a motorfietsen 

I

a ca,íí,pers voor 4, 5, 6 of 7 pers.

De extra's van Europcar Interrent
a één vlrn de grootste autoverhuurbedrijven in Nedeíand
a uiteÍst scherpe taÍieven .

a voor peÍsonenaulo's "Íecreatie" tarieven voor vakantie, korte ol lange
weekends oÍ midweek aíangementen

a bestel- en vrachtwagens mel exka korting's avonds en op zondag
a ook verhuur van dagdelen
a "one way" - verhuuÍ mogelijk
a gratis 24-uurs service in binnen- en buitenland

de nieuwe manier van
autorijden

Het bruikbare en voordelige

alternatieÍ voor de eigen aulo.
Bel voor een Íolder

oÍ kom langs.

Wie den

Achilles Europcar
Pr. Mariikestr. 5 / hk Pr. Beatrixln

2596 TL Den Haag
Fax 070 - 381 '18 4'l

Tromp Europcar
De Sav. Lohmanplein 5
2566 AA Den Haag

' Fax 070 - 368 87 26

Tromp Europcar !
Íen

Kies goed f*r

01, -J
,!,

Zakelijk
autohuren
EuÍopcar lnlerrenl hanteert

speciale kondities èn

tarieven voor relaties

die langdurig ol met gÍote

regelmaat huren.

Ook voor lease en shortlease
kunt u een beroep doen op
onze specialisten.

§j

,i§:@l

!
ís

í

070 -381 1811 070 -361 91 91

i

Bel de i

07
Vestigingsplaalsen: Amsleídam-Arnhem.Breda.Den Haag-Dordrechl-Echt(L)

Eindhoven.Gronlngen-Haarlem.Heeílen.HooÍddoÍÈMaastÍichÈFIotleIdam

Tilburg.uÍecht.Weerl, alsmede op alle vliegvelden in Nedeíand.

;

u
lntèrrent.,laar.

o o

/Een auto'van

n

EulopcaÍ.

! o al

I

I

I

I
I
I
I

I
I


