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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 17

17 april 2017

Accommodatie Sportpark ‘De Zweth’, Veilingweg 26, De Lier 
 Postbus 141, 2678 ZJ  De Lier. Tel.: 0174-513677
Postadres:  v.v. Lyra, Postbus 141, 2678 ZJ  De Lier
Sportkontakt  Verschijnt 20 keer per seizoen, eens per twee weken.
Redactie:  J.W. Vink,  0174-515598, 
 Patrick Zeestraten,  06-29084846 redactiesportkontakt@vvLyra.nl
Vormgeving en druk: Drukkerij Picom/Vreko De Lier

Samenstelling dagelijks bestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Dick v.d. Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
   
Samenstelling hoofdbestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Dick v.d. Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
Technische zaken Frits de Vreeden 06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
Jeugdvoorzitter Hans van der Mark 06-53696648 jeugdvoorzitter@vvlyra.nl
Wedstrijdzaken Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdzaken@vvlyra.nl
Kantinezaken Vacant  kantinezaken@vvlyra.nl
Vrijwilligerszaken Herman van Duijn 06-23116106 vrijwilligers@vvlyra.nl 
  
Samenstelling jeugdcommissie   
Jeugdvoorzitter. Hans van der Mark 06-53696648 vandermarkhans@kpnmail.nl
   Jeugdvoorzitter@vvLyra.nl
Vice Jeugdvoorzitter Bonno Harmsen 06-24248284 bharmsen@kabelfoon.nl
Jeugdsecretaresse Colinda Luijendijk 06-14357565 luyendijk30@kabelfoon.nl
Wedstrijdsecretaris A en B jeugd Arie Solleveld 06-25038929 ariesolleveld@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris C jeugd Mark v/d Lugt 06-54245108 markvdlugt@gmail.com
Wedstrijdsecretaris D jeugd Dennis Meijndert 06-46761466 d.meijndert@kpnplanet.nl
Wedstrijdsecretaris E jeugd Mark Schuurmans 06-21804331 mark@gsmontage.nl
Wedstrijdsecretaris F jeugd Ina Schouwstra 06-24480286 inaschouwstra@gmail.com
Wedstrijdsecretaris Mini f-jes Susan Paauwe 06-12399444 pspaauwe@kpnmail.nl
Wedstrijdsecretaris Dames/Meisjes Vincent Roeleveld 06-41428471 Vroeleveld@hotmail.com
                 Ondersteunend door: Mandy Zonneveld 06-15427418 mandy_zonneveld_92@hotmail.com
Wedstrijdsecr. onderelftallen Senioren Vincent Roeleveld 06-41428471 Vroeleveld@hotmail.com
Toernooicommissie Ronald v/d Berg 06-23506858 toernooicommissie@vvlyra.nl
 Monique van Dijk 0174-528854 vvlyra.jeugdtoernooien@gmail.com
 Marjan Buijs 06-12563447 
 Rita Heijdra 06-23201892 
Scheidsrechterscommissie Remco Broekhuizen 06-30659391 scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
 Johan van der Wel 06-11739809 scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
Algemene wedstrijdzaken Rien de Vos 06-14435393 mcdevos@kpnmail.nl
Penning meester Esther van der Mark 06-23332314 vandermarkesther@kpnmail.nl
Gastvrouwen Fenne Binnendijk 06-24218126 f.binnendijk@hotmail.com
 Tessa Dukker 06-46217195 tessadukker@gmail.com
 Jessica Langerak 06-83142890 
Activiteitencommissie   
Algemeen email adres   activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Angelique Herrewijnen 06-13191757 liek_79@hotmail.com
Commissielid Jacqueline Ammerlaan 0174-540569 ammer123@caiway.nl
Commissielid Astrid van Kal 0174-540788 astridvk@kpnmail.nl
Commissielid Anja v/d Weerd 06-33729707 marco-anja@caiway.nl
Commissielid Roxan Verduyn 06-27150909  roxanverduyn@hotmail.com

Afdeling Futsal   
Contactpersoon Lennard Robbemond 06-27249416 futsal@vvlyra.nl
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Van de voorzitter

Inleverdata kopij voor Sportkontakt
Kopij voor Sportkontakt moet uiterlijk op zondag 20.00 uur binnen zijn.

E-mailadres: 
redactiesportkontakt@vvLyra.nl 
Let op: 
stuur geen ‘alleen lezen’ bestanden 
en voeg je foto’s bij als apart document (jpg)
(dus niet geïmporteerd in Word of Excel) in hoge resolutie.

Samenstelling technische commissie   
Voorzitter Frits de Vreeden 06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
Lid (Senioren) Bart van Wensen 06-24999975 tc.lid.senioren@vvlyra.nl
Hoofd Jeugdopleiding Remko Andringa 06-27412786 hoofd.jeugdopleiding@vvlyra.nl 
Lid (dames en meisjesvoetbal) William Vincent 06-54386100  tc.lid.damesenmeisjesvoetbal@vvlyra.nl 
Lid (Hoofdbestuur) Martin de Bruin 06-53548366 tc.lid.hb@vvlyra.nl
Lid (Notulist) Gé Poot  tc.lid.notulist@vvlyra.nl
   
Ledenadministratie Colinda Luijendijk 06-14357565 ledenadministratie@vvlyra.nl
 Bonno Harmsen 06-24248284 ledenadministratie@vvlyra.nl
KNVB Consul Rien de Vos 06-14435393 knvbconsul@vvlyra.nl
Vertrouwenscontactpersoon Hans Wustefeld 06-55357410
 Susan Paauwe 06-12399444 suuspaauwe@gmail.com 
  
Samenstelling Stichting Steun v.v. Lyra   
Voorzitter Hans Koornneef 06-15908115 voorzitter@stichtingsteunlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@stichtingsteunlyra.nl
Penningmeester Tim Jansen 06-23448741 penningmeester@stichtingsteunlyra.nl
Lid/shirtsponsoring Frans vd Lugt 06-14849727 shirtsponsoring@stichtingsteunlyra.nl
Lid/reclameborden + advertenties Herman Hertsenberg 06-52696469 reclameborden@stichtingsteunlyra.nl
Lid/reclameschermen Michel Boekestijn 06-10351554 reclameschermen@stichtingsteunlyra.nl
Lid/kleding Bonno Harmsen 06-24248284 kleding@stichtingsteunlyra.nl
Lid/Business Club Kees vd Waal 06-11164569 BC@stichtingsteunlyra.nl
   
Samenstelling Stichting Beheer Sportpark “de Zweth”   
Voorzitter Eric in ‘t Veld 06-29027076 voorzitter@beheerdezweth.nl
Penningmeester Andre Boekestijn 06-27178859 penningmeester@beheerdezweth.nl
Secretaris Alex Stolze 06-12781522 secretaris@beheerdezweth.nl
Operationele zaken Piet Voskamp 06-51120653 operationelezaken@beheerdezweth.nl
   
Samenstelling Kantinecommissie   
Kantinezaken Fred Barz 06-48154747 kantinezaken@vvlyra.nl
Kantine-coördinator Fred Barz 06-48154747 kantinezaken@vvlyra.nl
Lid Bernadette Dekker 06-17575425 tedendet@planet.nl
Lid Henny Voskamp 06-20863614 jvoskamp@kabelfoon.nl

Sportkontakt   
Redactie Jan Vink 0174-515598 redactiesportkontakt@vvlyra.nl
 Patrick Zeestraten 06-29084846 patrickzeestraten@live.nl
Bezorging Vacature
Website   
Webmaster Rick Voskamp 06-12885021 info@vvlyra.nl
 Laura van der Helm

Deadline volgende SportKontakt:

Even wennen
Dat was het zeker de afgelopen week. 
Even wennen. Het Paasgehalte was 
het afgelopen weekend zodanig hoog 
dat ik er aan herinnerd moest wor-
den om mijn bijdrage te schrijven voor 
het Sportkontakt. Waarschijnlijk komt 
het doordat er afgelopen zaterdag niet 
heel veel wedstrijden op het sportpark 
waren. Hierdoor kon het voorkomen 
dat je echtgenote blij verrast was dat je 
de gehele zaterdag in haar nabijheid te 
vinden was. Heel frappant was afgelo-
pen zondagmorgen het moment dat wij 
om 11.00 uur de voordeur uitstapten en  
twee andere gezinnen ook op hetzelfde 
moment op weg gingen naar de paas-
brunch.  Gele kratten van een beken-
de supermarkt werden  in de auto gezet. 
Tijd voor de familie en bij ons was dit 
even niet anders. De tijd die zo snel gaat 
en de tijd die bij ons op dit moment zo 
in de gaten wordt gehouden. 
Op tweede paasdag stond ons sport-
park weer vol met de talenten van mor-
gen. Jaarlijks wordt op deze dag in het 
Westland gevoetbald wie de beste team 
heeft in de diverse leeftijdsgroepen. 
Op ons sportpark wordt er gestreden 
om de bokaal voor de leeftijdscategorie 
JO17. Helaas was bij het schrijven van 
deze column nog niet bekend wie de 
winnaar is geworden. Wel is bekend dat 
ik alle vrijwilligers voor deze dag heel 
hartelijk wil bedanken voor hun inzet 
voor deze dag.

baar komt. Maar dit is sport en dan vind 
ik dat je doelstellingen mag hebben. Uit-
dagingen. Het halen en betalen van spe-
lers, daar doen we niet aan mee. Indien 
er een speler komt heeft deze als eerste 
aangegeven voor v.v. Lyra te willen voet-
ballen. Hierna wordt er gekeken of deze 
speler een toevoeging is voor de club 
en of hij niet  “Lierse jongens” in de weg 
zit. Hierna gaan we de vereniging bena-
deren dat we het gesprek aangaan met 
de speler. Dit is de weg die we als ver-
enigingen met elkaar hebben afgespro-
ken. Als je uitbreiding wilt en je doelen 
wilt realiseren, dan  moet je als vereni-
ging ook iets te bieden hebben.

Naast de goede organisatie rondom de 
selectie-elftallen, is een trainingskamp 
een toegevoegde waarde. Terugko-
mend op de budgetten, wij hebben voor 
zowel de dames- als de herenselectie 
een budget gemaakt voor trainingskam-
pen. Deze zijn verre van toereikend om 
deze trainingskampen te kunnen bekos-
tigen. Deze selecties hebben wij de 
boodschap en de opdracht meegege-
ven om aan deze trainingskampen een 
eigen bijdrage te leveren en door mid-
del van acties of feesten deze trainings-
kampen verder te bekostigen. Bij deze 
feesten worden de opbrengsten en de 
kosten van elkaar afgetrokken. De winst 
wordt verdeeld. De ene helft is voor de 
vereniging en de andere helft is voor 
de  inspanning die de selecties hier-
voor hebben geleverd. Selecties moe-
ten meerdere avonden organiseren om 
hiervoor een positief resultaat te rea-
liseren. Ik hoop dat door middel van 
deze uitleg het voor iedereen duidelijk 
is geworden en voorkomt dat  er veel 
onnodige discussie of kritiek verder ter 
tafel komt.

Enquête Sportkontakt
In de laatst gehouden bestuursverga-
dering is er gesproken over de enquê-
te. Om nu zomaar even een beslissing 
te nemen op basis van de uitkomst van 
deze enquête, dat ging de vergadering 

  7 mei
21 mei
4 juni

The QuizBrothers
In het jubileumjaar hebben we aange-
geven dat we iedere maand een activi-
teit willen doen. De afgelopen maanden 
hebben we er al diverse gehad. Van een 
volgende wil ik graag de aankondiging 
doen. Op vrijdag 26 mei zal in de kan-
tine een “beregezellige avond” worden 
georganiseerd met de inmiddels over-
bekende Quizbrothers. Test je algeme-
ne kennis en die van v.v. Lyra en ont-
vang de eeuwige roem. Inschrijven kan 
binnenkort, kijk even in je kennissen-
kring met wie je deze quiz wilt spelen. 
Maar  voor deze avond is  meedoen 
belangrijker  dan winnen.

Lyralicous
Ook de damesselectie laat zich van haar 
allerbeste kant zien en organiseert op 
20 mei een feestavond in de kantine. 
Een feestavondavond onder het motto 
18+, waarbij de welbekende dj Bombas-
tic op zijn eigen wijze een onvergetelijke 
avond aan de bezoekers zal verzorgen. 
Kaartverkoop is inmiddels gestart. Hier 
moet je bij zijn.

Trainingskampen
Tijdens de enquête over het Sportkon-
takt, waar ik nog op terug kom, zijn me 
een aantal dingen opgevallen. Het is 
me helder geworden dat er in sommige 
gevallen enige vorm van kritiek is op de 
trainingskampen. Je leest dan opmer-
kingen als: Is dit nu wel nodig, duur, 
onzin en nog wel enige kreten waar-
van ik denk dat men niet op de hoogte 
is van de hoed en de rand. Ik loop hier 
al enige tijd mee rond en in overleg met 
andere bestuursleden wil ik hier graag  
duidelijkheid in scheppen. Zoals iede-
re vereniging maken wij budgetten. Ook 
voor de selectie. Zoals bekend hebben 
wij een doelstelling. Deze is om te pro-
beren in de 1e klasse een stabiele club 
te worden, met eigen jeugd en geen ver-
goedingen. We weten dat dit een hoge 
doelstelling is, vooral met de weten-
schap  welk spelersmateriaal er nu bin-
nen de vereniging is en welk er beschik-



pagina 4 pagina 5

Van de redactie

SE
IZ

OEN 2016-2017

OFFICIEEL ORGAAN 
van

v.v. LYRA
Sportpark ‘De Zweth’Veilingweg 26, 2678 LN  De LierTelefoon: (0174) 51 36 77Afgelastingen: (0174) 51 66 77

WWW.VVLYRA.NL

re
da

ct
ie

sp
or

tk
on

ta
kt

@
vv

Ly
ra

.n
l

stukje weggevallen. Reden dat we het 
complete verslag deze keer nogmaals 
publiceren.
Elders in dit Sportkontakt kunt u lezen 
dat er voor het komende seizoen, naast 
Jack Binnendijk, nog twee andere spe-
lers  van HVC de weg naar De Lier heb-
ben gevonden. Hopelijk levert dit voor 
het volgende seizoen wat extra kwali-
teit en stabiliteit op voor de selectie. Het  
linker rijtje zou een mooi uitgangspunt 
zijn.  Met de huidige negende plaats 
blijft het spannend. De volgende wed-

even te ver. Het is uiteindelijk best wel 
een lijvig geheel geworden en we willen 
de juiste beslissing nemen. Kijken naar 
alternatieven en de voor- en nadelen 
hiervan. Kunnen we het Sportkontakt 
verbeteren en kijkend naar de kosten 
hiervan. Hoe informeert de jeugd zich, 
want zij zijn uiteindelijke de toekomst 
van de vereniging. Kortom, veel vragen 
die je met de juiste precisie moet bena-
deren. We hebben afgesproken dat we 
deze maand nog bij elkaar komen voor 
een aparte sessie om dit verder uit te 
diepen. Wordt dus vervolgd en we zul-
len de juiste volgorde van informeren 
hierover respecteren.

Nog een paar wedstrijden
De competitie loopt ten einde en nog 
een paar wedstrijden dan zit het sei-
zoen er weer op. In mijn beleving is het 
voorbij gevlogen en is het nu een sei-
zoen geworden waarvan je denkt, is dit 
nu wat we voor ogen hebben gehad? 
Daar kom ik een andere keer op terug. 
Eerst aanstaande zaterdag maar de der-
by tegen onze vrienden uit Monster 
gaan spelen. We hebben met zijn allen 
het gevoel dat we hier ons veilig kunnen 
gaan spelen als we winnen. Op zaterdag 
29 april spelen we een thuiswedstrijd 
waar we een paar spelers gaan huldigen 
die 100 of meer wedstrijden hebben 

gespeeld in het eerste. Dit willen we op 
een ludieke manier doen en ik nodig 
hierbij jullie alvast uit om hierbij aan-
wezig te zijn. Ik wil alle teams nog even 
heel veel succes wensen bij het binnen-
halen van de benodigde punten.
Tot op het sportpark.

Sjaak Scheffers
 

Een rustig voetbalweekend deze  keer, 
dus voor een aantal mensen ook eens 
de mogelijkheid zich op iets anders te 
concentreren. Paasdagen waarvan je 
in elk geval kunt concluderen dat de 
zomer nog ver weg is. Niettemin waren 
er toch weer veel mensen onderweg op 
deze dagen.
In het vorige Sportkontakt stond een 
uitgebreid interview met Jan v.d. Plas. 
De oplettende lezer zal geconstateerd 
hebben dat er iets ontbrak aan dit ver-
slag. Door technische redenen is er een 

       IJssalon I Fiori
Dé specialist voor

gluten- en lactosevrij ijs

Partner voor ijs op locatie

Patrick Hilgersom
M.A. de Ruijterstraat 28
2678 GB  De Lier
06-10 73 09 89
info@ijssalonifiori.nl
www.facebook.com/ijssalonifiori

strijd is uit tegen Monster. Een stevige 
vertegenwoordiging van de Lierse aan-
hang daarbij zal zeker gewaardeerd wor-
den.  De puntjes mee naar De Lier zou 
zeer welkom zijn.
Voor zover mij bekend nog geen beeld 
van de enquete m.b.t. het voortbestaan 
van Sportkontakt laat staan besluitvor-
ming hierover. Nog even geduld dus.

Jan Vink 

Lyra 1
CWO – Lyra  2 – 0.
Zaterdagmiddag leed Lyra een wat 
onnodige nederlaag tegen CWO waar-
door zorgen over eventuele promo-
tie/degradatiewedstrijden , laat staan 
degradatie, nog niet helemaal zijn weg-
genomen. 
Vooraf waren er een aantal zaken 
bekend: Schorsingen van Ashwin 
Scheffers en Bob Zwinkels, CWO kan 
3e of 4e worden en dan een periodeti-
tel pakken, tegen CWO wint Lyra nooit 
makkelijk, het veld van CWO door-
stond de vergelijking met een origine-
le knollentuin gemakkelijk.

Trainer Ramon Hageraats stuurde de 
volgende elf op pad om alsnog een 
goed resultaat te halen:

Doel: Tom Binnendijk (Ritchie de 
Vreeden was ziek),
Achter: Tim Herbert, Roy Zeestra-
ten, Rick Voskamp en Dennis 
Schouwstra,
Midden: Gino Bozuwa, Coen v. Mil 
en Robin Vijverberg,
Voor: Yasin Ozkok, Thom Kuyvenhoven 
en Sander Harmsen.

Onder leiding van scheidsrechter Hons-
beek begon Lyra goed aan de wedstrijd 
met veel druk naar voren. Maar zoals zo 
vaak : scoren gaat Lyra dit seizoen (te) 
moeilijk af. Er moest zelfs een goede 
redding van Tom Binnendijk aan te pas 
komen om CWO vaneen voorsprong 

af te houden. In het laatste deel van 
de eerste helft was er meer sprake van 
evenwicht zonder dat Lyra grote moge-
lijkheden om te scoren kreeg. Groot 
was dan ook de teleurstelling toen 
CWO in de 42e minuut wist te scoren, 
een slecht moment zo voor de rust met 
daarbij de wetenschap dat Lyra toch al 
moeilijk tot scoren komt. 

In de tweede helft pro-
beerde Lyra wel uit alle macht om in 
ieder geval de gelijkmaker te scoren, 
maar steeds weer kreeg de defensie van 
CWO op het nippertje er een been of 
hoofd tussen.  En bij een aandringend 
Lyra ontstond toen ook meer ruimte 
voor de counter, die je wel aan de spit-
sen van CWO kon overlaten. Tot over-
maat van ramp raakte Sander Harm-

sen geblesseerd en werd vervangen 
door Stef Koene. Mark Dukker verving 
Dennis Schouwstra. Lyra probeerde de 
1-1 te maken maar het lukte van geen 
kant ondanks goede mogelijkheden van 
Mark Dukker en Thom Kuyvenhoven. In 
de 70e minuut leek Stef Koene, na een 
scrimmage, dan toch de gelijkmaker te 
scoren, maar zijn te zachte schot werd 
nog van de doellijn gehaald. En als zo 
vaak geldt dan een oude voetbalwet: 
maak je zelf de doelpunten niet, dan zal 
je zien dat je er een tegen krijgt. In de 
77e minuut scoorde CWO de niet ver-
diende 2-0 en werd Coen v. Mil gewis-
seld voor Raymond v.d. Akker. In de 
slotminuut ontsnapte Lyra aan een gro-
tere achterstand maar door een goede 
redding van Tom Binnendijk bleef het 
2-0, dus weer geen punten.

Er waren voor Lyra in deze wedstrijd 
geen kaarten. Over twee weken speelt 
Lyra de uitwedstrijd bij Monster.

De huidige stand na 22 wedstrijden is 
als volgt:
  8   VDL      29 punten
  9   Lyra     25 punten
10   UVS   22 punten
11   Honselersdijk   21 punten
12   Monster   20 punten
13  Soccer Boys  18 punten
14  Kethel-Spaland  15 punten.

Lyra 2 verloor teleurstellend de uitwed-
strijd tegen Sportlust 2 met 1-0.

Lyra 1 (zaal) – Westlandia 3 
Lyra 1 pakt punt in laatste wedstrijd 5-5

Aan de laatste wedstrijd van het seizoen 
tegen Westlandia 3 hield Lyra één punt 
over. Ondanks vele afwezigen  begon 
Lyra goed aan de wedstrijd. Het was 
echter Westlandia dat er steeds gevaar-
lijk uitkwam en de bal achter de verde-
diging van Lyra lepelde. Daarnaast werd 
veel en slim gelopen door Westlandia. 
Dit leidde tot een 2-3 ruststand. 
De 2e helft was Westlandia de boven-
liggende partij, maar kwam Lyra er 
vaak gevaarlijk uit met snelle uitbraken. 

Op twee van deze uitbraken bracht de 
keeper van Westlandia op geweldige 
wijze redding te weten een kiezelhard 
schot van Martijn Boers en een beke-
ken schot in de hoek van Sander Broek-
huizen. Drie keer had hij geen antwoord 
op een doelpoging van Lyra en omdat 
ook Westlandia nog twee keer scoor-
de werd de eindstand op 5-5 bepaald. 
Voor Lyra scoorden Martijn Boers 3 x 
en Ronald Voskamp en Sander Broek-
huizen 1 x.  

De JO9-8 van Lyra Eerste!

De JO9-8 van Lyra werden eerste op het 
toernooi van Excelsior Schiedam. 

Gefeliciteerd met deze mooie prestatie!
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Wilhelmus 1 – Lyra 2 (zaal), 4-7: 
Lyra 2 verslaat kampioen
Vandaag mochten wij aantreden tegen 
kampioen Wilhelmus 1. Thuis hielden 
wij deze ploeg op een gelijkspel, 3-3. 
Vandaag ontbraken Fla, Sander, Ray-
mond en Niels. Zij werden vervangen 
door Roy en Tuut.
Net als vorige week kwam Lyra voortva-
rend uit de startblokken, al na 1 minuut 
tekende Jim de 0-1 aan. Martijn kreeg 
daarna drie goede kansen die er net 
niet ingingen. Zijn vierde kans in de 4e 
minuut was wel raak en betekende de 
0-2. Een minuut later kwam Wilhelmus 
terug in de wedstrijd 1-2. Na een intrap 
die door Roy werd opgeëist werd de 
wedstrijd wat grimmig. Roy werd neer 
geschopt toen er geen bal in de buurt 
was en even later volgende een grove 
sliding van Wilhelmus. Na de tweede 
sliding van Wilhelmus trad de scheids-
rechter op en gaf de speler van Wil-
helmus geel.  De overtal situatie werd 
door Lyra uitgespeeld. Jim tekende de 
1-3 aan. Daarna volgende kansen over 
en weer maar het was Lyra die via Mar-
tijn de 1-4 wist aan te tekenen. Net voor 
rust probeerde Jim op de middenlijn 
een speler uit te kappen. Dit lukte niet 
waarna deze in de tegenaanval de 2-4 
kon aantekenen. Het slotakkoord was 

echter voor Roy die een vrije trap bin-
nen schoot, nadat de keeper de muur 
waardeloos neerzette, 2-5.
Vorige week werd tegen de nummer 
twee nog 0-6 ruststand weggeven. 
Daarom was het zaak deze week wel 
scherp aan de 2e helft te beginnen. Dit 
lukte; al in de 1e minuut van de 2e helft 
tekende Tuut de 2-6 aan. Binnen enkele 
minuten kwam Wilhemus echter terug 
tot 4-6. Er volgden kansen over en weer 
met enkele goede reddingen van beide 
keepers en af en toe wat geluk (onder-
kant lat, buitenkant paal). In de 20e 
minuut bracht Tuut echter aan alle onze-
kerheid een eind. 
Na een pass van Martijn schoot een 
speler van Wilhelmus van dichtbij tegen 
Tuut aan, 4-7. Tuut probeerde het later 
nog met een goede volley en Wilhelmus 
raakte nog de onderkant van de lat maar 
de 4-7 bleef op het bord staan. Een keu-
rige overwinning van Lyra op de koplo-
per. Solide verdedigd en keurige uitge-
speelde aanvallen. Lyra staat nu op de 
6e plek met  nog 3 wedstrijden te gaan 
dit seizoen en nog mogelijkheden om te 
stijgen. Met sportieve groet,

Lennard Robbemond,
Coach Lyra zaal 2

Het is (bijna) tijd...
Tijdens het laatste familieweekend met 
de oude kantine in 2010 vroeg Ani-
ta Alblas tussen de spellen door of het 
mij niet leuk leek om in het team van de 
activiteiten commissie te komen. Hey, 
dit komt op mijn pad, dacht ik nog…. 
Dit is leuk! In het nieuwe gebouw 
schoof ik samen met Esther van der 
Mark aan bij de eerste vergadering van 
het nieuwe seizoen. Wat was ik gretig 
om er aan te beginnen, vol met nieuwe 
ideeën voor het nieuwe gebouw. Alle 
activiteiten moesten we weer opnieuw 
uitvinden en gaan uitwerken. Nu, 7 jaar 
later, staan alle evenementen keurig op 
een rij en  is het tijd om te stoppen. Ik 
merk dat de gretigheid er een beetje 
vanaf is en dat het tijd is voor nieuwe 
uitdagingen. Ik ga daarom het team 
verlaten om plaats te maken voor 
nieuwe gretige, creatieve mensen. 
Na het familieweekend zal ik (hopelijk) 
het stokje doorgeven aan een nieuw 
persoon die de uitdaging aan wil gaan. 
Nu is mijn vraag; wie vindt het leuk om 
de activiteitencommissie te versterken? 
We organiseren elk seizoen evenemen-
ten voor de jeugd van Lyra. Daar valt bij-
voorbeeld het sinterklaasfeest, het fami-
lieweekend en het hardlopen rond het 
nieuwe jaar onder. Vind je het leuk om 
te organiseren en wil jij in dit team met 
toppers werken? Meld je dan aan en 

Hoe het begon...

kom gezellig aanschuiven tijdens onze 
vergaderingen! Sta je langs de lijn te kij-
ken naar een leuk potje voetbal en denk 
je dat iemand naast je er wel geschikt 
voor is? Stel hem/haar dan de vraag; 
zeg, is het niets voor jou om in de AC te 
stappen? Wie weet is het wat!

Groetjes,
Astrid van Kal

 
Vv Lyra verrast sponsor Vandenende 
Adviesgroep BV met een ingelijste foto 
van de voltallige F-selectie van vv Lyra 
tijdens de uitreiking van de sponsorkle-
ding.
Namens de F-selectie brachten de trai-
ners Ashwin en Ger en 2 Pupillen uit 
de JO9-4 een bezoek aan het hoofd-
kantoor in de Hoofdstraat. Vandenen-
den Adviesgroep B.v. heeft de complete 
Fselectie bestaand uit 4 teams volledig 
voorzien van nieuwe wedstrijdkleding. 
Wij als F-selectie wilde uit dankbaarheid 
de sponsor verrassen met een ingelijste 
foto van de voltallige F-selectie.
Directeur Ton Vollebregt  van Van-
denenden Adviesgroep BV. nam de foto 
dan ook met trots in ontvangst.
 

Groeten, Ger van der MeerTygo Hartman(L) en Dinand Zoon(R) samen met de sponsor op de foto

Verrassing

Schema meelopen Lyra 1 

Datum team  tegenstander
29 april 2017 F10/F11  UVS
13 mei 2017 mini F  Te Werve

In de week na het meelopen komen er altijd foto’s en een verhaaltje op de site. 
Dan kunnen jullie dit avontuur nog een keer herbeleven.

Van de Activiteitencommissie

Activiteitenagenda:
Familieweekend              9 en 10 juni

Compliment
Op maandagmorgen kwam er een dame 
zomaar een paar foto’s maken van de 
vrijwilligers voor een programma op 
de radio. We hebben haar een rondlei-
ding gegeven en laten zien wat wij op de 
maandag morgen doen: het schoonma-
ken van alle kleedkamers, gangen, kan-
tine enzovoorts. 

Ze zag dat er een bende was en hoe-
veel werk het is om dat weer netjes te 
maken. Toen kwam ze ook langs het 
washok met alle kleding die gewas-
sen moet worden en ze zag daar TWEE 
DAMES hard aan het werk om alles 
weer schoon te krijgen voor de volgen-
de wedstrijden. Ze stond er versteld van 
hoeveel werk dit is, werk dat elke week 
weer terugkomt.

Tot onze verbazing stond er de volgen-
de maandag een GROTE VERRASSING 
als waardering voor het vele werk wij 
doen.

Een anonieme bezoekster van ons 
mooie sportpark.
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Nieuws van de blindepoule
Sinds een paar jaar zijn vrijwilligers 
bezig zich in te zetten voor de blinde-
poule, een loterij bij wedstrijden van 
het eerste elftal. De opbrengst gaat naar 
onze vereniging voor dingen waar ieder-
een gebruik van kan maken. Het panna-
veld naast het clubhuis was het eerste 
project waar door de jeugd veel gebruik 
van wordt gemaakt, vervolgens werd er 
een videocamera aangeschaft om wed-
strijden op het hoofdveld op te nemen 
waar de trainers op een scherm de spe-
lers kunnen laten zien waar verbetering 
nodig is. Afgelopen jaar werd in samen-
werking met Batist Hobbykas, familie 
Lodewijk, en Duke Schram een terras-
scherm rond de speelplaats in gebruik 
genomen. Dit jaar worden er kuipstoel-
tjes naast de dugouts geplaatst voor 
de begeleiding van wedstrijden op het 
hoofdveld. De bedoeling in de toekomst 
is om het terras naast het clubhuis uit 
te gaan breiden, achter het hoofdveld, 
zodat men vanaf het terras de wedstrij-
den kan volgen, zo wordt op een nuttige 
manier ons sportcomplex steeds aan-
trekkelijker gemaakt.

Door Johan Voskamp.

LYRA bestaat 1 april 85 jaar en om 
meer van het verleden van de club te 
achterhalen ben ik op bezoek geweest 
bij Jan van der Plas (95), het oudste 
lid van onze vereniging en ik stelde 
hem de volgende vragen:

Wie heeft in 1932 de vereniging 
SV De Lier opgericht?
Dat waren o.a. politieagent Berfelo,      
M ‘t Hart, J.P. Hernamburg en Cees 
Langelaan, dat waren tevens de eer-
ste bestuursleden van die tijd.  LVSJ, de 
latere fusiepartner van SV De Lier, werd 
in 1947 opgericht en speelde aan de 
Laan van Zeestraten.

Wat was de eerste accommodatie 
waarop werd gespeeld?
Dat was in het Kloosterslop, de ingang 
bestaat nu nog. De slop naast de kle-
dingzaak van Dikkenberg in de Hoofd-
straat.  Het veld lag waar later de Prinses 
Ireneschool zou worden gehuisvest, nu 
zit de Jumbo daar.

Wanneer werd jij lid van SV De Lier?
Dat was in 1937 als B junior, je moest 
16 jaar zijn om lid van de vereniging te 
worden. Trainen deden we zelf door 
veel partijtjes met elkaar te spelen.  Arie 
Braveboer hield vaak wel de boel in de 
gaten vooral omdat hij vaak op de club 
aanwezig was. Alle elftallen, ook het 1e 
elftal,  werd door de elftalcommissie 
samengesteld. Als we een uitwedstrijd 
hadden gingen we altijd op de fiets, 
vaak in de buurt van Wassenaar bij ren-
baan Duindigt, waar toen veel voetbal-
clubs zaten. 

Toen brak de Tweede Wereldoorlog 
uit, werd er toen nog gespeeld?
Vanaf 1939 werd er door het uitbreken 
van de oorlog nog sporadisch gevoet-
bald, in ieder geval niet in competi-
tie verband, het gebeurde dan onder-
ling als dat mogelijk was. Na de bevrij-
ding duurde het nog wel even voor-
dat het voetballen weer op gang kwam, 
men had meer aandacht om het sociale 
leven weer op gang te brengen.

Het eerste elftal van SV De Lier, tijdens of net na de oorlog. Rechts 
staat de voorzitter, veldwachter Berfelo. Vijfde van rechts staat 
supporter Kees Broekman, de bekende Lierse schaatsenrijder.

Jan van der Plas en LYRA horen bij elkaar

Voetballer Jan v.d. Plas in de jaren 50
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Vanaf wanneer kwam jij weer aan 
spelen toe?
In 1947 kwam Minus van den Ende, 
elftalcommissielid van de club, bij mij 
langs om te vragen of ik, omdat er spe-
lers te kort waren, weer wilde gaan 
voetballen. Ik begon in het 3e elftal als 
centrumspits, ik was geen talent maar ik 
was wel een afmaker waardoor ik menig 
doelpuntje heb gemaakt.

Waren er toen al trainers aan het 
werk in die tijd?
De eerste trainer was Arie Hoek, die 
trainde alle elftallen, dat was normaal in 
die tijd. De elftallen werden ’s woens-
dags door een elftalcommissie bij Bil-
jartcafé van den Berg (Later Café Thij-
hof) samengesteld en de lijsten wer-
den in een glazen kastje opgehangen 
zodat iedereen kon lezen in welk team 
hij zaterdags was ingedeeld.  
  
Op een gegeven moment moest sv De 
Lier verhuizen naar een andere loca-
tie. Wanneer was dat en wat werd de 
nieuwe locatie?
Dat gebeurde in 1948, we verhuis-
den naar de Kerklaan tegenover boer 
van den Berg, daar liepen op dat wei-
land altijd koeien. Barre Dirk, onze kan-
tinebeheerder en terreinknecht, moest 
voordat er een wedstrijd gespeeld kon 
worden eerst zorgen dat de koeien van 
het weiland waren  om dan  vervolgens 
alle koeienvlaaien met een riek en krui-
wagen van het zogenaamde veld te kun-
nen verwijderen.

Hoelang heb je in het eerste elftal 
gespeeld?
Totaal 10 jaar als centrumspits van 1950 
tot en met 1960. Ik raakte toen gebles-

seerd vanwege een hernia, in die tijd lag 
je dan nog 2 weken in het ziekenhuis .
Noem eens een paar namen van het 1e 
elftal uit 1950.
Dat waren o.a. Arie Braveboer, Janus 
van Geest, Hannus Stolk, Willem Bijl, 
Jan van den Berg, Arie Vermeer, Dirk 
Hoogeraad (Brinkman), Dirk Hooge-
raad (Gemeente), Cor Bevaart, Thijs van 
Waveren en ikzelf.

Hoogtepunt was toch het kampioen-
schap in 1957?
Zeker weten, we werden kampioen in 
de Haagse afdeling en promoveerden 
naar de KNVB. We hadden een elftal 
dat veel voor elkaar over had: Geert en 
Bolle Leen Paauwe waren de lolbroeken 
maar konden ook een elftal op sleep-
touw nemen, Willem Stolk die had een 
schot in z’n benen, Aart Pruijsen en 
Henk van Wezel pastte uitstekend in het 
team terwijl Jan Beishuisen een gede-
gen keeper was.

Op een gegeven moment werd je 
gevraagd om in het bestuur plaats te 
nemen.
Ik lag in het ziekenhuis toen ik bezoek 
kreeg van Cor Disselkoen, bestuurslid 
van sv De Lier, die vroeg eerst hoe het 
met me ging om gelijk daarna te zeggen 
dat het bestuur had besloten om mij te 
vragen om in het bestuur te komen. Ik 
had niet de moed om te weigeren en 
om eerlijk te zijn was ik er wel trots op. 
Ik ben 30 jaar bestuurslid geweest en 
ben dan ook trots dat ik dat ik bij mijn 
afscheid in 1989 erelid van de vereni-
ging werd. 

Bij de oprichting van het clubblad was 
je ook betrokken.
Dat was in 1959 toen ik met Geert Paau-
we en Teun Groeneveld het clubblad 
maakten  genaamd: Sportklanken. Iede-
re 14 dagen schreef ik een stukje ‘een 
praatje van de sportredacteur’, onder 
de naam  J.A.P. of te wel Jan Anton van 
der Plas, daar stond van alles in wat er 
zoal bij de club gebeurde. Bij elkaar heb 
ik het 50 jaar volgehouden om een aan-
deel in het clubblad te schrijven. 
Alle clubbladen had ik bewaard en heb 
deze een paar jaar geleden, 1000 stuks, 
afgegeven bij het Historisch archief in 
Naaldwijk zodat men te allen tijden kan 
lezen wat er zo al bij onze club heeft 
afgespeeld. 

Het clubblad wordt binnenkort mis-
schien digitaal, wat vind je hiervan?
Dat is jammer, ik lees hem van voor 
tot achteren, maar ik begrijp dat bij de 
jeugd tegenwoordig alles digitaal gaat, 
die ontwikkeling houd je niet tegen.

De beide besturen, direct voor de oprichtingsvergadering op 14 juni 1973.

En weer moesten we verhuizen.
Dat was in 1967, we kregen een schit-
terende accommodatie aan de Kanaal-
weg, twee velden een trainingsveld met 
een kantine, de opening werd toen ver-
richt door burgemeester van Hofwegen.  

De fusie van sv De Lier en LVSJ was 
toch een hoogtepunt waar je bij 
betrokken was?
Dat was een belangrijke stap voor bei-
de verenigingen, opmerkelijk was dat er 
bij LVSJ veel meer voorstemmers waren 
dan bij sv De Lier. Leen Overvliet en 
Lemckert waren de bemiddelaars voor 
de twee clubs, zij hebben toen heel veel 
en goed werk verricht om de fusie in 
1973 voor elkaar te krijgen.
We kregen een nieuwe naam, LYRA, 
wie heeft die naam verzonnen en wat 
betekend LYRA?
Bolle Leen Paauwe en Piet Zwinkels 
kwamen met die naam, LYRA is volgens 
mij een sterrenbeeld al weet ik dat niet 
zeker. De naam was al gauw een begrip 
in en rond het Westland.

Je bent toen ook nog leider geworden 
van een elftal.
Vanaf 1974 ben ik 5 jaar leider geweest 
van het 2e elftal, dat waren schitteren-
de jaren waarin we 2 keer kampioen 
werden en in de hoogste klasse van de 
KNVB hebben gespeeld. We hadden 
een team dat alles voor elkaar over had, 
Carl Witzier, Bert en Cor Zoon waren 
toen de dragende spelers van het elf-
tal maar zij konden ook niet zonder de 
waterdragers als o.a. Theo van Gaalen, 
Arie van Delft, Siem van Mil, Piet Rijk-
hoek en Jaap Stolze. Ik herinner me nog 
een voorval voor een wedstrijd dat ik 
zei: “jongens we gaan er tegenaan drie-
maal 2 kwartier”, waarna Bert Zoon zei: 
“Jan het is tweemaal 3 kwartier” ieder-
een lag toen in een deuk, maar de wed-
strijd werd wel weer gewonnen. 

Tegen De Zwevers scoorde jij (Johan 
Voskamp) nog een doelpunt waarna ik 
juichend opsprong, maar ik zat in een 
dug-out en stootte ontiegelijk hard mijn 
hoofd waardoor alle wisselspelers niet 
meer bijkwamen van het lachen. Bij 
een blessure wilde ik met de waterzak 
het veld inlopen toen wisselspeler Henk 
Koud-ijs zijn been ineens uitstak waar-
door ik languit ten val kwam, wederom 
een lachwekkende situatie. 
Tijdens een wedstrijd van het 2e elftal 

dacht ik dat Rinus van den Ende kramp 
had, ik duwde zoals gebruikelijk was zijn 
tenen richting zijn neus bleek later dat 
zijn been gebroken was. Ja, je had toen 
nog geen verzorger bij het elftal.

Tijdens het 50 jarig bestaan van LYRA 
zat je ook in de jubileumcommissie.
Het feest werd gehouden in groente-
veiling Westerlee met optredens van 
Nico Haak en De Clarks. Met samen-
werking van de carnavalsvereniging  de 
Theebukkers werd dat een grandioos 
feest.

Later zat je in het entreehokje voor de 
wedstrijden van het eerste elftal.
Ik was al een tijd uit het bestuur toen 
een bestuurslid aan mij vroeg om het 
entreehokje te bemannen voor de wed-
strijden van het 1e elftal. Ik heb dat een 
paar jaar volgehouden totdat men een 
andere vrijwilliger had gevonden.

De opening van het nieuwe clubge-
bouw in 2011 werd door Henk van 
der Akker en jouw persoontje ver-
richt, dat was zeker een emotioneel 
moment?
Het was een enorme eer voor Henk en 
mij om de opening te verrichten. Henk 
was toen al behoorlijk ziek, mooi dat 
hij dat nog mocht meemaken. Hij is na 
zijn overlijden vanuit de kantine begra-
ven, de kist werd door diverse spelers 
van de selectie gedragen. Een gedenk-
waardig moment, want Henk beschouw-
de de club als zijn tweede huis.

Wat waren de diepte en hoogtepunten 
bij LYRA?
Dieptepunten zijn natuurlijk het weg-
vallen van clubmensen, daarnaast zijn 
de diverse degradaties van het 1e elf-
tal dieptepunten. Hoogtepunten waren 
er genoeg, de diverse kampioenschap-
pen van het 1e elftal en de wedstrijden 
tegen Feyenoord niet te vergeten. Spe-
ciaal hoogtepunt was de opening van 
ons schitterende clubgebouw waar we 
apetrots op zijn.

Volg je tegenwoordig het 1e elftal nog?
Ik word elke thuiswedstrijd van het 
1e elftal door Colinda Luijendijk thuis 
opgehaald, wat een goudwijf is dat, en 
na de wedstrijd als ik het zat ben word ik  
weer thuisgebracht. Als Colinda verhin-
derd is haalt Johan Zuur mij op. Ik waar-
deer dat enorm want ik kom nog graag 
op het sportpark en je bent weer even 
onder de mensen.

Wat wil je tot slot nog kwijt?
Ik wil een groot compliment geven aan 
al die vrijwilligers die er iedere week 
weer voor zorgen dat soms wel 33 
thuiswedstrijden moeten worden gere-
geld. Zij zijn de fundering van de club 
waarop gebouwd kan worden. Verder 
hoop ik dat de resultaten van het 1e elf-
tal wat beter mogen worden, een plus-
punt is wel dat allemaal Lierse spelers 
zijn die worden opgesteld. Ik ben na 70 
jaar lidmaatschap dankbaar dat ik er nog 
deel van mag uitmaken want LYRA is en 
blijft mijn club.     

Bedankt Jan voor dit interview!

Henk v.d. Akker en Jan v.d. Plas in 2011, 
bij de opening van het nieuwe clubgebouw.
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Thee-dienst
2017

Ook dit seizoen vragen wij weer mede-
werking aan de teams om bij toerbeurt 
bezetting te leveren voor het “theehuis”. 
Vorig jaar heeft geleerd dat het goed 
inregelen van de drank en sleutel uitgif-
te veel waardering van de teams ople-
vert.
Het verzoek is je vooral pro-actief aan 
te melden bij de leider van jullie teams. 
Dit vergemakkelijkt de taken voor een 
ieder. Een dienst van 2,5 uur moet voor 
een ieder te doen zijn. De diensten zijn 
als volgt ingedeeld:
 1.  08:00 tot 10:30 uur      
 2.  10:30 tot 13:00 uur       
 3.  13:00 tot 15:30 uur
Wij zijn er van overtuigd als wij deze 
diensten goed kunnen invullen, we de 
kleedkamers mooi en schoon kunnen 
houden. En, in geval van vandalisme, 
de verantwoordelijken aanspreken en 
beboeten.

Datum Team         
22-apr C3 JO15 3
29-apr C4 JO15 4
6-mei C4 JO15 4
13-mei C5 JO15 5
20-mei C5 JO15 5
27-mei C6 JO15 6
3-jun C6 JO15 6

Bardienstrooster 2017

Schema 2017 Lyra-ledendienst 
Wat goed is moet je niet veranderen dus ook in dit seizoen plannen we weer de 
ledendienst in. Het rooster voor de ochtenddienst is iets gewijzigd ten opzichte van 
vorig seizoen. Over het algemeen zijn er nu twee ouders per dienst nodig en is er 
ook hulp nodig in de eerste dienst van 07:30 uur. Op 22 en 29 april zijn de ouders 
van de JO11 8 aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO11 8 het verzoek om voor 
deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO11 7 bedankt voor het draaien van de diensten van afgelopen 
periode.

Datum         Team            

22-apr 07:30 - 10:00 uur E8 1 JO11-8
22-apr 10:00 - 13:00 uur E8 1 JO11 8
29-apr 07:30 - 10:00 uur E8 1 JO11 8
29-apr 10:00 - 13:00 uur E8 2 JO11 8

Zoals u in het rooster kunt zien, zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen 
helpen in de kantine. 
Op een “normale” zaterdag hebben we ongeveer 22 personen nodig om u en onze 
gasten, tijdig van een natje en een droogje te voorzien. Met name in de middag kun-
nen wij nog versterking gebruiken. 
Ook moet na afloop van de zaterdag de kantine weer “helder en schoon” opgele-
verd worden. Ook daar kunnen wij nog wel “handjes” gebruiken.  Zoals u leest voor 
elk wat Wills.......  Schroom niet en meldt u aan.  
Herman van Duijn,  vrijwilligers@vvlyra.nl of bel 06-23116106

Mocht het zo zijn dat u na het draaien van een dienst denkt dat u dit 
wel vaker zou willen doen? 

Laat het weten aan Jan van den Bos wedstrijdzaken@vvlyra.nl 
of 06-53116906

Altijd je “eigen” bar willen 
hebben? Er zijn nog “gaten” 

in het rooster, 
zowel door de weeks als op 
zaterdag. Meld je aan voor 

bardiensten!
Herman van Duijn,  

vrijwilligers@vvlyra.nl 
of bel 06-23116106

Persoonlijk  -  Jorg van Rossem
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  2 november 1984 
Woonplaats:  De Lier
Partner:  Esther Buitelaar
Familie:  Ouders Joop en Cocky en zus Vivian
Opleiding:  HBO Informatica
Beroep:  Programmeur 
Hobby’s:  Derde helft  
Sport:  Voetbal, wielrennen en surfen
Clubs:  Ajax en Lyra
Functie bij de club:  Spelend lid
Merk tenue:  Adidas

Televisie:  Voornamelijk series zoals Game of Thro-
nes en House of Cards

TVpresentator:  Eva Jinek
Analyticus:  Johan Cruiff
Zanger:  Jack Johnson
Zangeres:  Aretha Franklin
Band:  Foo Fighters
Acteur:  Harrison Ford
Actrice:  Jennifer Lawrence            
Film:  Star Wars: Episode IV – A New Hope
Eten:  Carpaccio en Pizza
Niet te eten:  Haring
Drank:  Biertje altijd lekker
Niet te drinken:  Iets te veel Sambuca op in mijn leven
Uitgaan:  Vroeger elke week Teejater en nu is elke 

bar leuk
Beste eigenschap:  Detailgericht
Slechtste eigenschap: Detailgericht
Karakter:  Het boek was beter dan de film
Bewondering voor:  Vrijwilligers van Lyra
Ontroerd van:  Ik ben een gevoelige man, dus raak snel 

ontroerd
Trots op:  Mijn vader Joop, niet alleen geweldige 

sportman maar ook de vreselijke ziekte 
twee keer overwonnen                                           

Hekel aan:  Dat we nog geen kampioen zijn geworden
Bijgeloof:  Ik ga er van uit dat karma bestaat
Ergernis:  Deelnemers aan Temptation Island, hoe 

dom kan je zijn..
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Mark Zuckerberg, fascinerend hoe die 

Facebook zo groot heeft weten te maken.
Vakantie:  Warme landen waar je kan duiken/surfen
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: 
 Dat onze aanvoerder vader wordt en onze 

kaartenpakker gaat trouwen.
Dit wil ik nog kwijt: Kom allemaal op 22 april naar de Lyra 7 

Fandag om ons aan te moedigen en bier-
tje met ons mee te drinken. Hopelijk nog 
op tijd en anders tot volgend seizoen.

       

Merk schoenen:  Adidas
Trainers:  Vla
Beste trainer:  Vla 
Positie:  Rechtshalf
Sterke punten:  Snelheid in benen, rust in het hoofd
Zwakke punten:  Scorend vermogen daalt als vriendin 

komt kijken
Hoogtepunt:  Mijn jaarlijkse hattrick
Dieptepunt:  Enkelblessure
Mooiste wedstrijd:  In mijn jeugd een finale spelen in Dene-

marken (Velo A-jeugd)
Mooiste doelpunt:  Mijn laatste mooie doelpunt was een kop-

bal, na een mooie voorzet kopte ik hem er 
al springend in de lucht in

Andere sporten:  Surfen en wielrennen, als zoon van een 
fietsenmaker kan dat laatste niet anders 
natuurlijk

Mooiste overwinning: 6-4 overwinning op Cion, 0-3 in de rust 
en zie jaarlijkse hattrick

Grootste teleurstelling: Dat het steeds minder soepel gaat
Ambities:  Zo lang mogelijk bij Lyra 7 voetballen en 

de stijgende doelpuntenlijn vast houden
Tatoeage:  geen
Clubman/vrouw:  Mark v.d. Lugt
LYRA speler:  Luuk v.d. Burg
Westlandse speler: Johan Voskamp, heeft er (onbewust) voor 

gezorgd dat ik mijn vriendin heb ontmoet.
Nationale speler:   Arjen Robben
Internationale speler: Lionel Messi
Regio club:  Lyra
Nationale club:  Ajax
Internationale club:  Barcelona 
Mooiste wedstrijd:  Barcelona – PSG 6-1, wat een comeback  
Mooiste doelpunt:  De vliegende kopbal van Van Persie
Mooiste sportaccommodatie: Lyra
Slechtste sportaccommodatie: VDL, ze moeten toch eens iets 

aan die schimmel op het dak doen.
Idool:  Heb ik niet echt
Auto:  Ik mis mijn Volkswagen Vento
Krant:  Nu.nl
Weekblad:  6Surf magazine, maar dan wel eens per 

kwartaal
Boek:  Ik heb vooral veel Snelle Jelle gelezen
Radio:  JuizeFM
Radiopresentator: Edwin Evers 
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Team Toernooi 1  Toernooi 2  Toernooi 3
MO17-1  Thuistoernooi  27-05-2017 Venray   03-06-2017 Leidschenveen  17-06-2017
MO17-2  Maasdijk avond  24-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017  Venray   03-06-2017
MO15-1  Maasdijk avond  24-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017 Venray   03-06-2017
MO15-2  Thuistoernooi  27-05-2017 Monster avond  02-06-2017
MO13-1  Maasdijk  13-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017 VDL van Persie 05-06-2017
MO11-1  Maasdijk  13-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017
JO19-1  WK-A   17-04-2017
JO19-2
JO19-3
JO17-1  WK-B   17-04-2017
JO17-2  Naaldwijk 20-05-2017
JO17-3
JO17-4
JO17-5
JO15-1  WK-C  17-04-2017
JO15-2  Honselersdijk 20-05-2017 Verburch 03-06-2017
JO15-3  Vitesse  20-05-2017 DSO Zoetermeer 03-06-2017
JO15-4  Honselersdijk 20-05-2017 Verburch 03-06-2017 
JO15-5  DHL  14-05-2017 Honselersdijk 20-05-2017
JO15-6  Naaldwijk 20-05-2017 Verburch 03-06-2017
JO13-1  WK-D  17-04-2017 Gr. Willem VAC II 20-05-2017 BVCB  11-06-2017
JO13-2  DWO  17-04-2017 Honselersdijk 13-05-2017
JO13-3  SEP Delft 13-05-2017 ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO13-4  Naaldwijk 13-05-2017 ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO13-5  Honselersdijk 13-05-2017 ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO13-6  Honselersdijk 13-05-2017 Hellevoetsluis  20-05-2017
JO13-7  Naaldwijk 13-05-2017 ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO13-8  Oliveo  27-05-2017 DSO Zoetermeer 04-06-2017
JO11-1  WK-E  17-04-2017 Thuistoernooi  20-05-2017 Lex schoenm. 28/5 Zoetermeer 5/6
JO11-2  Honselersdijk 13-05-2017 Thuistoernooi  20-05-2017
JO11-3  Thuistoernooi  20-05-2017 Monster  25-05-2017
JO11-4  Thuistoernooi  20-05-2017 Maasdijk  27-05-2017
JO11-5  Scheveningen 14-05-2017 Thuistoernooi  20-05-2017 Monster 25/05 BVCB 27/05
JO11-6  Thuistoernooi  20-05-2017 Maasdijk  27-05-2017
JO11-7  Honselersdijk 13-05-2017 Thuistoernooi  20-05-2017
JO11-8  Thuistoernooi  20-05-2017  ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO11-9  Thuistoernooi  20-05-2017 ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO9-1  WK-F  17-04-2017 Coen Moulijn MC 20-05-2017 KMD  27-05-2017
JO9-2  Naaldwijk 13-05-2017 Verburch 05-06-2017
JO9-3  Excelsior’20 14-04-2017 Monster  27-05-2017
JO9-4  ‘s-Gravenzande 17-04-2017 Verburch 05-06-2017
JO9-5  Vitesse Delft 20-05-2017 Monster  27-05-2017
JO9-6  Naaldwijk 13-05-2017 Maasdijk  20-05-2017
JO9-7  ‘s-Gravenzande 17-04-2017 Naaldwijk 13-05-2017
JO9-8  Excelsior’20 14-04-2017 Maasdijk  20-05-2017
JO9-9  ‘s-Gravenzande 17-04-2017 Verburch 05-06-2017
JO9-10  Maasdijk  20-05-2017 Monster  27-05-2017
JO9-11  Den Hoorn 13-05-2017 KMD  27-05-2017
JO9-12  SEP Delft 13-05-2017 Hekelingen 20-05-2017
Mini  WK ‘s-Gravenz 20-05-2017

Overzicht Toernooien v.v. Lyra 2017

Afgelopen week zijn de voorlichtings-
avonden over alcohol gebruik bij jon-
geren en de nieuwe spelvormen van de 
KNVB goed bezocht op Lyra. Op maan-
dag avond hadden wij de voorlichtings-
avond alcoholgebruik onder de jeugd. 
Deze avond was in twee delen opge-
deeld. Het eerste gedeelte was voor 
onze C-jeugd. Ruim 60 spelers en speel-
sters waren op onze oproep af geko-
men. 
Het eerste gedeelte was theoretisch 
en het tweede gedeelte was praktisch. 
Bij het theoretische gedeelte werd er 
gesproken over de gevolgen van alco-
hol gebruik en over de leeftijd waarop 
jongeren voor het eerst alcohol gaan 
gebruiken. De jeugd luisterde aandach-
tig naar deze voorlichting. Na het theo-
retische gedeelte mochten onze jeugd-
leden proberen te voetballen met een 
bril op waarmee het lijkt of dat je met 
alcohol op aan het voetballen bent. Dit 
leidde tot hilarische momenten onder 
de voetballers. Na de C-jeugd waren 
de B-jeugd leden aanwezig. Ook bij de 
B-jeugd was een grote opkomst. Lyra is 
erg blij met de grote opkomst van haar 
jeugdleden en wil een ieder bedanken 
voor de organisatie van deze voorlich-
tingsavond. 

Op dinsdagavond had Lyra de voorlich-
tingsavond georganiseerd voor haar 
leden m.b.t. de nieuwe spelvormen 
van de KNVB. Deze avond werd gepre-
senteerd door onze jeugdcommissie 
in samenwerking met de KNVB. Louis-
se Vonk was op deze avond aanwezig 
namens de KNVB. Middels een Power-
Point presentatie werden de aanwezi-
gen volledig voorgelicht over de nieu-
we spelvormen. De spelregels, afme-
tingen van de velden en het aantal spe-
lers per leeftijdsgroepen werden rustig 
en duidelijk uitgelegd. Na de presentatie 
was er gelegenheid om vragen te stel-
len. Aan het einde van de voorlichtings-
avond gingen de aanwezigen met een 
goed gevoel richting huis. Ook hierbij 
willen wij een ieder bedanken die heeft 
meegewerkt aan deze voorlichtings-
avond. 

Westlandskampioenschap 
voor B-jeugdleden
Ook dit jaar was Lyra weer de organisa-
tor van het Westlandskampioenschap 
voor B-jeugdleden. Zoals elk jaar wordt 
er op tweede Paasdag in het Westland 
het Westlandskampioenschap voor 
de eerste elftallen in alle lettergroe-
pen gespeeld. Lyra was dit jaar inge-
deeld in poule A. met Velo als groeps-
hoofd, Quintus, HVC`10 en Naaldwijk. 
Helaas meldde Quintus voor aanvang 
van het toernooi zich af. Lyra wist de 
eerste wedstrijd tegen HVC`10 helaas 
niet in winst om te zetten. 0–0 was de 
uitslag maar Lyra had gezien de kansen 
deze wedstrijd eigenlijk moeten win-
nen. De tweede wedstrijd van Lyra was 
tegen Naaldwijk. Deze wedstrijd werd 
overtuigd gewonnen met 4–0. Hier-
door was plaatsing voor de volgende 
ronde al nagenoeg een feit. De laatste 
wedstrijd in de poule wedstrijden was 
die tegen Velo. Velo had de eerste twee 
wedstrijden in de poule gewonnen en 
was dus hiermee reeds geplaatst voor 
de kwartfinale. Lyra begon gedreven en 
geconcentreerd aan de wedstrijd maar 
kon een verlies (in de laatste seconde 
van de wedstrijd) net niet voorkomen. 
Maar… Lyra gaat na dit verlies toch als 
nummer twee door naar de kwartfinale. 

In de kwartfinale mag Lyra het opnemen 
tegen Monster. Deze wedstrijd werd bij-
zonder spannend. Lyra kwam op een 
1-0 voorsprong waarna Monster toch 
de 1–1 erin tikte. Door een mooie actie 
van Remco kwam Lyra op een 2–1 voor-
sprong en die werd niet meer uit han-
den gegeven. De halve finale is hier-
mee bereikt. In de halve finale mag 
Lyra het opnemen tegen Verburch. Ver-
burch versloeg Westlandia na penalty`s 
in de kwart finale. Ook in de halve fina-
le speelt Lyra solide en geconcentreerd. 
De halve finale werd door Lyra gewon-
nen met 2–1 en hiermee speelt Lyra 
voor de tweede maal op rij de finale. In 
de finale mag Lyra het opnemen tegen 
‘s-Gravenzande, dit wordt wederom een 
spannende wedstrijd. Deze wedstrijd 
stond bol van de spanning. Kansen 

waren er voor ‘s-Gravenzande ten over-
vloedde maar of de ballen gingen naast 
of over of er stond een keeper in de 
weg. Na de reguliere speeltijdtijd was de 
stand 0-0 en mocht er worden verlengt. 
‘s-Gravenzande scoorde in de verlening 
en dus leek de tweede plek het hoogst 
haalbare voor onze B1. Maar... vlak voor 
tijd scoorde Lyra toch de 1–1 en moes-
ten penalty`s de beslissing brengen. 
Deze penalty reeks was ongekend span-
nend. ‘s-Gravenzande miste de twee-
de penalty en hierna scoorden allebei 
de elftallen hun penalty`s. Ruud mocht 
aanleggen voor de overwinning, bal op 
de stip, de aanloop, het schot en BAM 
doelpunt, Lyra pakt voor de tweede 
maal op rij het kampioenschap. Lyra B1 
gefeliciteerd met dit kampioenschap.

Jeugdcommissie nieuwtjes
Bij de jeugdcommissie zijn we nog 
steeds opzoek naar een wedstrijd secre-
taris voor de Mini F en voor de meisjes. 
Helaas hebben wij nog niemand gevon-
den. Wij doen onze uiterste best om 
deze functies zo snel als mogelijk in te 
vullen maar neemt meer tijd in beslag 
als gedacht. Mogelijk is dit een func-
tie die bij u past. Als u dit denkt meld 
u zich dan bij een van onze jeugdcom-
missie leden. Wij willen u dan onder het 
genot van een bakkie koffie bij praten 
over deze functie. Naast deze functies 
zijn wij ook nog op zoek naar een trainer 
voor onze mini F. Ook voor deze functie 
hebben wij nog geen kandidaat gevon-
den. Wij hopen dat we op korte termijn 
hiervoor iemand kunnen vinden zodat 
we ook deze functie in kunnen kleden. 

Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,
Hans van der Mark.   

Van de jeugdvoorzitter
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Vv Lyra JO9-1 bereikt de kwartfinale  
van de Haaglandencup
Vv Lyra JO9-1 heeft zich j.l. woensdag-
avond door een knappe overwinning 
tegen DSO geplaatst voor de volgende 
ronde van de Haaglandencup.
 
Vooraf was deze wedstrijd een lasti-
ge opgave tegen de nummer 4 uit de 
Hoofdklasse 2. Lyra kwam goed uit de 
startblokken door een doelpunt van 
Luuk. 
DSO scoorde in de eerste helft de 1-1 
en dit was tevens de ruststand. 
In de tweede helft bleef Lyra zich kranig 
verweren tegen goed voetballend DSO.
Door 1 doelpunt van Sem , 1 van Jus-
tin en 1 van Luuk was de wedstrijd  met 
een 4-1 stand nog niet voorbij. DSO 
bleef de tweede helft de aanval zoeken.
DSO maakte nog wel de 4 - 2 , maar 

moest zich na 40 minuten gewonnen 
geven en een plek in de kwartfinale was 
een feit.
Een echte teamprestatie van onze 
kerels.

Gefeliciteerd Finn(B), Finn (S), Jens, 
Coen, Daan, Sem, Mika, Luuk en Justin 
en leider Etienne.
 

Groeten, Ger van der Meer

Nieuwe trainer Lyra JO13-1 en 
versterking voor Lyra-selectie
De TC van vv Lyra heeft een dubbele slag geslagen, door Evert 
van der Laan de Vries (28) aan te trekken als nieuwe hoofdtrai-
ner van Lyra JO13-1. Evert is op dit moment trainer van HVC’10 
JO15-1 en speelt tevens in het 1e elftal van dezelfde club.
Het afgelopen seizoen zijn er door omstandigheden een aantal 
wisselingen geweest bij Lyra JO13-1. De TC van vv Lyra is dan 
ook blij met de aanstelling van Evert, die daarbij geassisteerd 
zal gaan worden door Mark Schuurmans. 
Naast het trainerschap, sluit Evert ook aan bij de selectie van 
Lyra.  Hij is een fysiek sterke verdediger, die zich zowel in de 
lucht als over de grond kan laten gelden. Zijn jeugdopleiding 
heeft hij genoten bij DUNO en Sparta Rotterdam en speelde 
daarna onder andere voor VUC (1e klasse zo) en DUNO (3e 
klasse za). De Scheveninger woont inmiddels samen met zijn 

vriendin samen in Hoek van Holland en wil in De Lier de 
volgende stap maken in zijn voetbal -en trainerscarrière. 

Ook Frank Schipper (HVC’10) komt volgend seizoen de 
selectie versterken. De 24-jarige multifunctionele speler 
was toe aan een nieuwe uitdaging en ziet in Lyra een mooie 
volgende stap. Hij doorliep de jeugdafdeling van Hoek-
se Boys, stroomde daarna door naar de selectie van fusie-
club HVC’10 en speelde tussendoor nog een seizoen bij vv 
Rozenburg (3e klasse za). Evert en Frank zijn op dit moment 
beide basisspelers bij competitiegenoot HVC’10. Ook in de 
onderlinge duels met Lyra, hebben zij laten zien van toege-
voegde waarde te kunnen zijn voor onze selectie.
De TC van vv Lyra is erg blij met de komst van Frank en 
Evert en wensen hen van harte welkom bij onze club!
 

Wedstrijdprogramma

Senioren Zaal     
LYRA VR2  Brielle VR1 21:00 Zuidhaghe    (Den Haag) O.  Unsun 
Senioren      
LYRA 11  VDL 7 19:00   
Junioren      
LYRA MO17-1  Concordia MO17-1 18:30   
FC ‘s-Gravenz. JO13-1 LYRA JO13-1 19:00 Via Trainer  
      
     
Senioren      
Sportclub Monster 1 LYRA 1 14:30 Via Trainer   
Sportclub Monster 2 LYRA 2 12:00 Via Trainer   
LYRA 3  SSS 2 12.30   
KMD 3  LYRA 4 14:30 13.30  
DVO ‘32 3  LYRA 5 11:30 10.30  
LYRA 6  FC ‘s-Gravenzande 8 14:30    
LYRA 7  Westlandia 10 12:30    
FC ‘s-Gravenzande 12 LYRA 8 12:45 11.45  
LYRA 9  Naaldwijk 6 14:30    
Schipluiden 7  LYRA 10 14:30 13.30  
LYRA 11  Maasdijk 6 14:30   
LYRA 12  FC ‘s-Gravenzande 16 12:30    
Honselersdijk 9  LYRA 13 14:30 13.30  
      
Vrouwen      
MVV ‘27 VR1  LYRA VR2 11:40 10.40  
Maasdijk MO17-1  LYRA MO17-1 12.00 11.00  
MVV ‘27 MO15-1  LYRA MO15-1 08:30 7.30  
Forum Sport MO15-2 LYRA MO15-2 8.30 7.30   
DHL MO13-1  LYRA MO13-1 11.15 10.15   
          
JO19      
VDL JO19-1  LYRA JO19-2 14:30 13.30  
LYRA JO19-3  VELO JO19-5 12:30    
         
JO17      
LYRA JO17-2  Westlandia JO17-3 10:30    
LYRA JO17-3  RKDEO JO17-6 10:30    
VELO JO17-6  LYRA JO17-4 14:30 13.30  
LYRA JO17-5  Verburch JO17-3 11:00    Speler Lyra 7
      
JO15      
LYRA JO15-2  HBSS JO15-1 10:30    
Naaldwijk JO15-2  LYRA JO15-3 11:15 10.15  
HBS JO15-5  LYRA JO15-4 12:30 11.30  
SEP JO15-4  LYRA JO15-5 13:00 12.00  
Westlandia JO15-6  LYRA JO15-6 09:30 8.30  
      
JO13      
LYRA JO13-2  MSV ‘71 JO13-1 08:45    Speler Lyra 6
LYRA JO13-3  Excelsior M JO13-3 09:30    Speler Lyra 9

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

19 april 2017

Zaterdag
22 april 2017
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LYRA JO13-5  Quintus JO13-2 10:00   Speler Lyra 11
LYRA JO13-6  Escamp hsv JO13-1 10:30    Speler Lyra 12
Wilhelmus JO13-8  LYRA JO13-7 15:00 14.00   
Die Haghe JO13-6  LYRA JO13-8 09:00 8.00  
       
JO11 
LYRA JO11-1  Wippolder JO11-1 08:30   
Westlandia JO11-2  LYRA JO11-2 08:30  7.30  
LYRA JO11-3  Scheveningen JO11-3 09:30   Speler Jo19-3
LYRA JO11-4  DWO JO11-4 08:30    Speler JO17-2
Den Hoorn JO11-5  LYRA JO11-5 11:30 10.30  
DUNO JO11-4  LYRA JO11-6 10.15 9.15  
Zwaluwen JO11-8  LYRA JO11-7 09:45 8.45  
DUNO JO11-6  LYRA JO11-8 9.00 8.00  
LYRA JO11-9  Leidschenveen JO11-8 08:30   Speler JO17-5
Naaldwijk JO11-4  LYRA JO11-10M 09:00 8.00  
      
JO9      
LYRA JO9-1  KMD JO9-1 8.30    Speler JO17-3
Quick JO9-4  LYRA JO9-2 12:45 11.45  
Den Hoorn JO9-3  LYRA JO9-3 08:30 7.30   
LYRA JO9-4  Quintus JO9-2 9.30    Speler JO15-2
LYRA JO9-5  Westlandia JO9-7 09:30    
Hercules JO9-4  LYRA JO9-6 09:00 8.00   
LYRA JO9-7  MSV ‘71 JO9-4 09:30    
VELO JO9-11  LYRA JO9-8 11:00 10.00  
LYRA JO9-9  Scheveningen JO9-6 08:30    
LYRA JO9-10  FC ‘s-Gravenz. JO9-10 08:30    
RAS JO9-3  LYRA JO9-11 13.00 12.00

Senioren Zaal     
zvv Den Haag 13  LYRA 2 20:00 Leidschenveen (Den Haag)  
Mazzel Stars VR4  LYRA VR1 20:00 Veur, de  (Zoetermeer) 
Junioren      
LYRA JO17-4  Die Haghe JO17-4 19:00   
      
Senioren Zaal     
Berkel VR3  LYRA VR1 20:00 Vermeulen (Berkel&Rodenrijs 
      
       
Zami     
LYRA 1  UVS 1 14:30     
LYRA 2  Rijnsb.Boys 3 12:00  
LYRA 7  FC ‘s-Gravenzande 11 12:30
  
Vrouwen
LYRA MO17-2         MSV ‘71 MO17-1        11:00   
           
JO19      
LYRA JO19-1  Excelsior’20 JO19-1 14:30   
Honselersdijk JO19-2 LYRA JO19-3 12:30 11.30  
      
JO17      
Westlandia JO17-2  LYRA JO17-1 14:30 Via Trainer  
Victoria’04 JO17-2  LYRA JO17-2 13:00 12.00

  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

22 april 2017

Maandag
24 april 2017

Woensdag
26 april 2017

Zaterdag
29 april 2017

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

29 april 2017
JO15      
LYRA JO15-1  VCS JO15-1 10:00  
LYRA JO15-3  Naaldwijk JO15-2 10:00    Speler Lyra 7
VCS JO15-3  LYRA JO15-6 12:30 11.30  
      
JO13      
VELO JO13-6  LYRA JO13-7 09:00 8.00   
SVH JO13-5  LYRA JO13-8 12:15 11.15  
      
JO11      
LYRA JO11-1  BVCB JO11-1 08:30    Speler Lyra 1
LYRA JO11-4  KMD JO11-3 10:00    Speler Lyra 2
Hermes DVS JO11-5 LYRA JO11-10M 09:00 8.00  
     
MINI Pupillen      
vv LYRA  Naaldwijk 9.30

Senioren     
Schipluiden 7  LYRA 10 20:00 19.00  
      
Senioren     
Valken’68 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
Katwijk 3  LYRA 2 13:00 Via Trainer  
LYRA 3  HVC’10 2 14:30 
MVV ‘27 7  LYRA 7 12:30 11.30  
LYRA 8  Deltasport 3 12:30  
LYRA 13  Westlandia 12 14:30 13.30  
      
Vrouwen      
Quick Boys VR1  LYRA VR1 14:15 Via Trainer  
LYRA MO15-1  Zwaluwen MO15-1 10:00     
Kagia MO15-1  LYRA MO15-2 10:10 9.10   
      
JO19      
VELO JO19-2  LYRA JO19-1 12:30 Via Trainer 
      
JO17      
LYRA JO17-1  Honselersdijk JO17-1 12:00    
LYRA JO17-4  WIK JO17-2 12:00    
      
JO15      
Vitesse Delft JO15-1 LYRA JO15-1 09:00 Via Trainer 
SVH JO15-2  LYRA JO15-3 12:15 11.15  
      
JO13      
LYRA JO13-1  Den Hoorn JO13-1 10:00   
      
JO9      
LYRA JO9-1  FC ‘s-Gravenz/ JO9-2 10:00
  
Minipupillen      
sv Honselersdijk  vv LYRA  8.30 7.30

Junioren     
LYRA JO15-3  Wat. Veld GONA JO15-1 18:30    
          
           

Woensdag
3 mei 2017

Zaterdag
6 mei 2017

Dinsdag
9 mei 2017
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Junioren     
FC ‘s-Gravenz. JO13-7 LYRA JO13-4 19:00 18.00  
Sp. Monster MO17-1 LYRA MO17-2 20:00 19.00  
      
Senioren      
LYRA 1  Te Werve 1 14:30   
LYRA 2  SVC’08 2 12:00 
Verburch 6  LYRA 13 14:30 13.30  
      
Vrouwen
RKDEO MO15-2         LYRA MO15-2         12:00   11.00 

JO15  
sv Wassenaar JO15-1 LYRA JO15-3 09:00 8.00

JO11  
Berkel JO11-10         LYRA JO11-10M          9.45   8.45  

Minipupillen      
Quintus    LYRA 8.30    
      
Junioren     
Kagia JO17-2  LYRA JO17-3 19.00 18.00   
LYRA JO13-4  Westlandia JO13-5 19.00   
Escamphsv JO13-1  LYRA JO13-6 19.00 18.00  
      
Junioren     
Maasdijk JO11-5  LYRA JO11-10M 10.00 9.00  
      
Minipupillen      
Westlands Kampioenschap bij ‘s-Gravenzande      
   
Junioren     
Honselersdijk JO11-4 LYRA JO11-10M 9.30 8.30     
     

Zaterdag
13 mei 2017

Woensdag
10 mei 2017

Dinsdag
17 mei 2017

Zaterdag
20 mei 2017

Zaterdag
27 mei 2017

Agenda-puntjes
Zaterdag 23 april: 
Juventus Masterclass Jonger Oranje 
bij v.v. Lyra

Zaterdag 29 april
Huldiging van spelers tijdens de thuis-
wedstrijd van Lyra 1

Zaterdag 20 mei
Feestavond op Lyra met DJ Bombastic

Vrijdag 26 mei:
Gezellig avond in de kantine met 
The Quizbrothers

9-12 juli:
F-kamp

9-15 juli:
D-E kamp


