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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 1
22 augustus 2016

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 Raymond van Hooft 06-51579933 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
   
Samenstelling hoofdbestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Raymond van Hooft 06-51579933 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 Joop Vis 06-22436878 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 
Scheidsrechters coordinator Lennard Robbemond 06-21861974 scheidsrechter_coordinator@vvlyra.nl
 Remco Broekhuizen 06-30659391 scheidsrechter_coordinator@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 Esther v/d Mark 06-23332314 vandermarkesther@kpnmail.nl
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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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 Joop Vis 06-22436878 kantinezaken@vvlyra.nl
Kantine-coördinator Bernadette Dekker 06-17575425 tedendet@planet.nl
 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:

  4 september
18 september
  2 oktober
16 oktober

30 oktober  
13 november
27 november
11 december
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Van de voorzitter

Alle tijd
Zo aan het einde van het vorige seizoen 
dacht ik: ik heb alle tijd. Ik moet pas op 
21 augustus weer mijn eerste bijdrage 
leveren aan het Sportkontakt voor het 
nieuwe seizoen. Voor mijn gevoel heb 
ik pas twee keer met mijn ogen geknip-
perd en de zomerstop is weer voorbij. 
Het is goed om te zien dat men weer 
staan te trappelen om aan het nieuwe 
seizoen te beginnen. Iedereen is lekker 
op vakantie geweest, bruin gebrand en 
opgewekt stapt men weer langzamer-
hand het sportpark op.

Op het sportpark heeft men de laatste 
tijd niet stilgezeten. De grote schoon-
maak is deels door een schoonmaak-
bedrijf gedaan, maar de Rode Brigade 
heeft hier een groot aandeel in gehad 
door o.a. de kleedkamers met grote 
zorg en toewijding te reinigen. Verder 
hebben de keuken, de bestuurskamer 
en alle andere ruimten een opknap-
beurt gehad van de dames van de 
schoonmaak. Hulde aan iedereen die 
hier weer geheel belangeloos zijn bij-
drage heeft geleverd.
Een extra uitdaging deze zomer was de 
wisseling van de kleding van onze ver-
eniging. Na zeventien jaar hebben 
we afscheid genomen van Beltona en 
zijn we een contract aangegaan met 
Klupp. In de afgelopen weken is er hard 
gewerkt aan bestellen, inleveren oude 
kleding en klaarzetten van de nieu-
we lijn. Ik moet zeggen dat men gewel-
dig werk heeft afgeleverd. Uiteraard met 
de nodige strubbelingen, maar die heb 
je over het algemeen altijd in het begin. 
Op 20 augustus was de officiële uitrei-
king van het shirt aan onze hoofdspon-
sor Plantenkwekerij Vreugdenhil en 
subsponsor Drukkerij Picom. De uitrei-
king werd gedaan door onze oudste lid 
Jan van der Plas. 

Kunstgrasvelden
Reeds lange tijd was het ons opgeval-
len dat de kunstgrasvelden, die net een 
seizoen bespeeld werden, opvallen-

de slijtageplekken vertoonden. Uiter-
aard hebben wij uitvoerig overleg gehad 
met de nodige instanties. Uiteindelijk 
was er maar één optie: vervangen. Dan 
sta je met de rug tegen de muur, want  
het seizoen gaat beginnen en dan zijn 
de velden hard nodig. Helaas kan men 
niet eerder starten dan 5 september en 
zullen we als vereniging weer een aan-
tal weken in “de rommel” zitten. Het is 
niet anders, maar als de veiligheid van 
onze leden en spelende bezoekers in 
het geding is, dan is er geen keuze. We 
vragen begrip voor de ontstane situatie.

26 augustus in de agenda schrijven
We hebben de afgelopen periode niet 
stilgezeten en met name Herman van 
Duijn, bestuurslid vrijwilligerszaken, 
heeft een intensieve periode achter 
de rug. Als vereniging willen we graag 
vooruit en dan moet je beleid maken. 
Er zijn een aantal zaken die beter geor-
ganiseerd  kunnen worden. Dan is dit 
geen vingerwijzing naar de mensen die 
hier mee bezig zijn of zijn geweest, maar 
soms worden zaken opgelegd door 
instanties of is het beter beheren van de 
kosten een optie. Daar is onder ande-
re naar gekeken en ook hoe we met zijn 
allen omgaan met het park. Er wordt 
hard gewerkt aan een functieboek voor 
de vereniging, maar soms haalt de actu-
aliteit van de dag je in en kun je weer 
gedeeltelijk opnieuw beginnen. 
Op vrijdag 26 augustus zal Herman van 
Duijn een presentatie geven over hoe 
men met de vereniging om moet gaan. 
Ik nodig iedereen hierbij uit om een 
uurtje naar het sportpark te komen. 
Aanvang 19.30 uur in de kantine van v.v. 
Lyra.

Zet je het effe in het Sportkontakt? 
Het is woensdagmiddag zo tegen vijf 
uur als mijn mobiele telefoon gaat. Dit 
gebeurt vanwege mijn werk heel veel, 
maar deze was speciaal. Ik heb de tekst 
van het gesprek goed onthouden en het 
ging als volgt: “Sjaak Scheffers goede-
middag. Ja Sjaak met Jan van der Plas. 

Hoe is ut? Ja met mij goed, maar dat kan 
ik beter aan jou vragen. Ja joh, het gaat 
wel weer een beetje. Ik eet weer. Maar 
voorzitter, jij bent toch wel op de hoogte 
dat het vandaag precies vijf jaar geleden 
is dat het clubgebouw geopend is door 
Henk Akker en mij? Als je een beet-
je een goede voorzitter ben, dan weet 
je dat. Ja Jan, ik weet dat het ongeveer 
deze tijd van het jaar is. Nou dat weet 
je het nou, dat het vandaag precies vijf 
geleden is. Zet je het effe in het Sport-
kontakt? Jan dat ga ik zeker doen, maar 
nu ik je toch aan de lijn heb, ik heb nog 
een klusje voor je? Als ik maar niet hoef 
te voetballen, voor de rest vind ik alles 
best. Nee Jan, ik zou graag willen dat je 
het nieuwe shirt uitreikt aan de hoofd-
sponsor met een kleine speech erbij 
(nee hoor Jan dat laatste is een gein-
tje) Nee, o, ik dacht gelukkig. Dat shirt 
wil ik wel doen. Ik hoor het wel voorzit-
ter. Nou daaaaagggg en je zet het erin 
hoor. Dag Jan, bedankt alvast en ik zal 
het zeker doen.”
Deze man is bijna 95 jaar en 70 jaar lid 
van v.v. Lyra. In één woord: geweldig.

Nieuw seizoen
De selectie-elftallen zijn alweer enige 
tijd bezig en deze week zijn ook de scho-
len weer begonnen en staan we aan de 
start van een nieuw seizoen. Veel veran-
deringen en het is teveel om dit allemaal 
te benoemen. We kunnen nu niet zeg-
gen dat we de beste seizoenstart heb-
ben die we hadden gehoopt. Veel ver-
anderingen in de personele sfeer, waar-
bij de druk op de TC groot is geweest. 
Ik moet een groot compliment geven 
aan het Jeugdbestuur, die het nagenoeg 
alles hebben rond gekregen. Er zijn in 
de jeugd een aantal elftallen die nog 
zonder leider en trainer zitten. Dit vin-
den wij een treurige zaak, omdat we als 
bestuur vinden dat iedere speler recht 
heeft om minimaal eenmaal per week 
te trainen onder leiding van een trai-
ner. Ik begrijp dat ouders hierin teleur-
gesteld zijn als dit niet het geval is. Maar 
het vinden van mensen die een paar uur 
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Van de redactie
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Sportpark ‘De Zweth’Veilingweg 26, 2678 LN  De LierTelefoon: (0174) 51 36 77Afgelastingen: (0174) 51 66 77
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Daar zijn we dan weer. Een nieuw sei-
zoen heeft zich aangediend en dat bete-
kent dat er al weer veel werk is verricht 
binnen de vereniging. Veel onderhoud, 
uitreiken van het nieuwe clubshirt, wat 
overigens ook betekent dat er al veel 
shirts zijn omgeruild. Bij inlevering van 
je oude shirt werd er een korting ver-
leend. Vervelend gedoe met de kunst-
grasvelden i.v.m. bovenmatige slijta-
ge, wat betekent dat er vervangen moet 
worden in september. Inmiddels is de 
verjaardag van de nieuwbouw gevierd, 
de accommodatie bestaat 5 jaar. A.s. 
vrijdagavond geeft Herman van Duijn 
een presentatie in de kantine, de uitno-
diging vindt u in elders in dit blad. Nieu-
we trainer gestart bij de selectie, dus 
er wordt volop gewerkt aan een goe-
de start voor het nieuwe seizoen. Ove-
rigens geldt dit voor meerdere elftal-
len. En tussendoor waren er ook nog 
even de Olympische Spelen waarbij we 
veel verrassingen hebben gezien. Soms 
leverde dat de nodige tranen op maar 
ook het nodige plezier als er weer een 
medaille was gescoord. Kortom ook als 
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heeft u het druk gehad, want u moest 
natuurlijk ook nog met vakantie. Als 
u nog een beetje in de “flow” zit, kunt 
u zich  meteen melden als leider of als 
trainer of als medewerk(st)er voor de 
kantine, dan is uw of jouw club, gelijk 
weer op sterkte. Kortom binnen je club 
ligt altijd een uitdaging.
Natuurlijk zijn we blij dat iedereen weer 
zo’n beetje terug is en hopen we dat u 
met veel plezier het nieuwe seizoen kunt 
beginnen.

Jan en Patrick

per week hiervoor zich willen opofferen 
is een enorm probleem. Hetzelfde geldt 
voor de kantine. Het kan zomaar gebeu-
ren dat de wachttijd voor een kop koffie 
iets langer gaat duren. Oorzaak te wei-
nig. Ik hoop dat een ieder zich realiseert 
dat de medewerkers onze vrijwilligers 
zijn en dit geheel belangeloos en uit 
clubliefde doen. We willen zoveel moge-
lijk mensen hebben om de spreiding zo 
groot mogelijk te maken. Hierdoor hoef 
je niet iedere week, maar bijvoorbeeld 
om de vijf à zes weken een paar uur. Ik 
weet inmiddels uit eigen ervaring dat 
het heel leuk werk is.

Hallo Lyra Hallo Jumbo
Afgelopen zaterdag was het al heel 
vroeg een drukte van belang in de kan-
tine, want om 8 uur startte de fotosessie 
voor het fotoboek van Jumbo met voet-
balplaatjes. Sommige stonden te geeu-
wen, maar het haar zat keurig in de gel. 

Iedereen wil natuurlijk zo mooi mogelijk 
op de foto. Het is een strak programma 
wat ze in elkaar hebben gezet, want het 
is een hele organisatie met een enor-
me tijdsdruk. Hulde aan diegene die dit 
in elkaar hebben gezet. Een slimmig-
heid van de organisatie hiervan is dat ze 
direct alle gegevens van de leden con-
troleerde zoals adres, telefoonnummer 
en emailadres. Uit  controle bleek dat dit 
niet altijd wordt doorgegeven bij veran-
dering. 

Contributie seizoen 2016 – 2017
We hebben de afgelopen bestuurs-
vergadering uitgebreid stil gestaan bij 
de contributie. We hebben uitgebreid 
gekeken naar de verhoging die we 
helaas moeten doorvoeren. We hebben 
middels een conceptverhoging gezocht 
naar mogelijkheden om deze verhoging 
zo laag mogelijk te houden. Ik ben ver-
heugd hierbij te mogen melden dat het 

een zeer bescheiden verhoging is. We 
zitten als vereniging onder het gemid-
delde wat er elders voor de contribu-
tie gevraagd wordt. Of we dit ieder jaar 
zo weten rond te maken valt te bezien. 
Deze week zal bij diegene die hebben 
gekozen voor automatische incasso de 
contributie geïncasseerd worden. De 
rest zal de factuur per email ontvangen. 
Vanwege de kosten moeten we stren-
ger in het beleid worden. Niet beta-
len zal heel snel betekenen niet spelen. 
Hiermede benadeel je niet alleen jezelf, 
maar ook je team. Ik hoop op een ieder 
begrip.
We gaan nu weer lekker voetballen. 
We hebben er zin in en laat het seizoen 
maar weer gaan beginnen.

Tot op het sportpark
Sjaak Scheffers 

 Geboren
 Op 15 juli 2016, 3.35 uur is onze zoon Tijl geboren. 
 Hij weegt 4140 gram.

    Mildo Wittenaar en Lieke Zegers
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Officiële uitreiking nieuwe shirt aan 
Plantenkwekerij Vreugdenhil en Drukkerij Picom
Het was op zaterdagmiddag 20 augus-
tus 2016 druk in de bestuurskamer van 
v.v. Lyra. Het lang verwachtte moment 
was eindelijk daar. De nieuwe kledinglijn 
van Klupp werd officieel gepresenteerd 
en overhandigd aan hoofdsponsor Plan-
tenkwekerij Vreugdenhil en subsponsor 
Drukkerij Picom. Dat de kledingleveran-
cier verguld is met v.v. Lyra bleek uit het 
feit dat zelfs de her Pim Blokland (voor-
zitter raad van commissarissen bij Fey-
enoord) naar De Lier was afgereisd om 
hier getuige van te zijn. Verder waren de 
besturen van v.v. Lyra, kledingcommis-
sie v.v. Lyra, Jan van der Plas en de fami-
lie van Ruijven uitgenodigd. 

Om half drie stapten de selectie 1 en 2 
de bestuurskamer binnen gehuld in het 
uit- en thuistenue. Teammanager Geert 
van Etten opende de bijeenkomst en 
kon Ramon Hageraats vervolgens de 
doelstellingen van het nieuwe seizoen 
aan de aanwezigen voorleggen. Een 
prijs meepakken zou voor de vereniging 
heel welkom zijn. Hierna vertelde Hans 
Koorneef, voorzitter Stichting Steun v.v. 
Lyra, de aanwezigen hoe de werkwijze 
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       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

van de kledingcommissie is geweest de 
afgelopen periode. 
Daarna kwam voorzitter Sjaak Scheffers 
aan het woord. In zijn toespraak bleek 
maar weer hoe de vereniging in elkaar 
steekt en dat saamhorigheid het grote 
geheim van de vereniging is. Hij dankte 
uitgebreid Colinda Luijendijk en Bonno 
Harmsen voor hun tomeloze inzet in de 
afgelopen periode. Onder luid applaus 
voor hen ging de voorzitter verder dat 
de vereniging verguld is met de samen-
werking met Klupp en dat opstartpro-
blemen vaker voorkomen bij een nieu-
we start. Het verstevigt de samenwer-
king. 
Hierna nodigde de voorzitter erelid Jan 
van der Plas naar voren om de shirts 
te overhandigen aan John Vreugdenhil, 
Plantenkwekerij Vreugdenhil, en aan 
Herman Hertsenberg, Drukkerij Picom. 
Op zijn eigen humoristische wijze wist 
Jan van der Plas de aandacht te trek-
ken van de aanwezigen. Vervolgens 
had voorzitter Sjaak Scheffers nog een 
schuld te vereffenen met Mike van Ruij-
ven. Deze had zijn shirt van v.v. Lyra 
beschikbaar gesteld tijdens zijn verblijf 
in het ziekenhuis om daar de handteke-
ningen van Feyenoord op te laten zet-
ten. Het was erg mooi om te zien hoe 
goed het nu met hem gaat en als dank 
kreeg hij uit handen Jan van der Plas een 
nieuw shirt met zijn naam op de achter-
zijde. Vervolgens sprak Sjaak Scheffers 
nog de selectie toe met de hoop dat ze 
trots zijn op het shirt waarop de namen 
van de vereniging en de sponsors staan 
en wenste ze een sportief en positief 
seizoen toe.

Hoe kom ik aan een nieuw tenue?
Zoals jullie weten is Klupp volgend jaar onze nieuwe kledingleverancier. Op de foto 
staat de versie met korte mouwen, in de shop in ons clubgebouw verkopen we uit-
sluitend het shirt met lange mouwen. Het shirt is vanaf begin augustus verkrijgbaar 
in de shop. De maten lopen van XXXXS tot XL. 
Als je je oude beltona shirt inlevert kost het nieuwe Klupp shirt slechts € 29,95. 
Zonder inleveren van een oud shirt kost het shirt € 34,95. Een compleet tenue 
(shirt, broekje en sokken) kost bij inlevering van je Beltona shirt € 54,95 en zonder 
€ 59,95. 
We willen u er ook nog even op attenderen dat er volgend jaar een aantal jeugd-
teams geen sponsor meer hebben. Hieronder de aangepaste lijst van teams die wel 
een sponsor hebben volgend seizoen(onder voorbehoud):
 
A1
B1, B4(onder voorbehoud)
C1, C2, C3
D1,D2,D3, D4, D5
E1, E2
F1, F2, F3, F4
Mini F
Dames 1, 2
MB1

Mocht u een team willen sponso-
ren dan kunt u contact opnemen met           
Frans van der Lugt (shirtsponsoring@
stichtingsteunlyra.nl / 06-14849727)
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Officiële uitreiking nieuwe Klupp tenues
Zaterdag 20 augustus werden in een gezellig drukke bestuurskamer 
de nieuwe tenues door erelid Jan van der Plas overhandigt aan de 
sponsors Plantenkwekerij Vreugdenhil en Drukkerij Picom.
Namens stichting Steun LYRA sprak Hans Koornneef zijn dank uit 
aan de leden van  de werkgroep, Gert Jan Tamerus, Tim Jansen, 
Bonno Harmsen en Colinda Luijendijk, die het traject van leveran-
ciers en productkeuze hebben geleid en sprak de wens uit dat de 
relatie met nieuwe leverancier Klupp van hetzelfde niveau wordt 
als die met Beltona de afgelopen 17 jaar. Hij had hier overigens 
alle vertrouwen in. 
Trainer Ramon Hageraats deelde met de aanwezigen zijn eer-
ste ervaringen met zijn nieuwe club LYRA. De doelstelling die 
hij met zijn staf en selectie heeft neergelegd voor het seizoen 
2016/2017 is om mee te willen gaan doen om een  prijs. Het-
zij op de ranglijst dan wel in een periode. Gezien de namen 
in de 2de klasse een doelstelling waar ambitie uit blijkt.
Als laatste nam LYRA voorzitter Sjaak Scheffers het woord. 
Er was door de vorige sprekers al wat gras voor de voeten 
weggemaaid meende hij maar dat deerde hem niet. Ook 
hij bedankte een ieder die in dit intensieve traject van ver-
andering, uren van zijn/haar vrije tijd hebben ingestoken, 
hartelijk. Voor de officiële overhandiging van de shirts 
riep Sjaak LYRA’s oudste lid Jan van der Plas, John Vreug-
denhil (Plantenkwekerij Vreugdenhil) en Herman Hert-
senberg (Drukkerij Picom) naar voren. Onder het uit-
spreken van de wens dat LYRA maar veel punten met 
het nieuwe tenue mocht behalen, overhandigde Jan 
het eerste shirt aan John Vreugdenhil. 
Als laatste werd Mike van Ruijven naar voren geroe-
pen. Sjaak had hem eerder dit jaar in het ziekenhuis 
de belofte gedaan, dat wanneer de nieuwe shirts 
van LYRA er waren, Mike er één zou krijgen. 
Deze belofte werd vandaag ingelost. 

Vrijwilliger(s) gezocht…
Een paar uurtjes per week`… dat is toch wel te doen????

Kun je organiseren, delegeren en vindt je het leuk om in een team samen te werken, 
help dan jouw vereniging met een paar uurtjes vrijwilligerswerk.

We zoeken iemand die een paar uurtjes per week 
de kantine zaken regelt en coordineert.

De inzet is om alle kantinezaken met meerdere personen aan te pakken door het vormen van een kantine commissie, 
vele handen maken immers licht werk. We hebben al een paar dames die de ochtend- en middagroosters 

en bezetting regelen, we zoeken ook iemand die de inkoop voor de kantine kan doen (1 a 1.5 uur per week) 
maar we zoeken ook iemand die de boel wil coordineren en als centraal aanspreekpunt fungeert en vervolgens delegeert.

Je hoeft heus niet elke zaterdag aanwezig te zijn, want je hebt het van te voren al geregeld, niet waar!!
Help jouw Lyra uit de brand, want zonder de kantine kan de club niet draaien.

Ben je nieuwsgierig ? bel 06-23116106 voor info. Of  email vrijwilligers@vvlyra.nl
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Competitie-programma LYRA 1 seizoen 2016/2017
Speeldatum speelronde Thuis   Uit
03-09-2016 1 Soccer Boys - LYRA
10-09-2016 2 LYRA  - DSO
17-09-2016 3 LYRA  - RCL
24-09-2016 4 HVC ‘10 - LYRA
01-10-2016 5 LYRA  - Docos
08-10-2016 6 Kethel Spaland - LYRA
15-10-2016 7 LYRA  - CWO
29-10-2016 8 Honselersdijk - LYRA
05-11-2016 9 LYRA  - VDL
12-11-2016 10 LYRA  - Monster
26-11-2016 11 UVS - LYRA
03-12-2016 12 LYRA  - Valken ‘68
10-12-2016 13 Te Werve - LYRA
28-01-2017 14 LYRA  - Soccer Boys
04-02-2017 15 DSO - LYRA
11-02-2017 16 RCL  - LYRA
18-02-2017 17 LYRA  - HVC ‘10
11-03-2017 18 VDL - LYRA
18-03-2017 19 LYRA  - Kethel Spaland
25-03-2017 20 DoCos - LYRA
01-04-2017 21 LYRA  - Honselersdijk
08-04-2017 22 CWO - LYRA
22-04-2017 23 Monster - LYRA
29-04-2017 24 LYRA  - UVS
06-05-2017 25 Valken ‘68 - LYRA
13-05-2017 26 LYRA  - Te Werve

Tegenstanders LYRA 1
Team Sportpark, Adres Telefoon website
CWO Sportpark CWO terrein Trimpad, Trimpad 12, 3135 GA Vlaardingen 010-4700431 www.svcwo.nl
DoCoS Sportpark Morsch 1, Haagse Schouwweg, 2332 KG Leiden 071-5768279 www.docos.nl
DSO Sportcomplex Bentwoud, Hildamlaan 1, 2731 BT Zoetermeer 079-3315591 www.svdso.nl
Honselersdijk Sportpark De Strijphorst, Strijphorst 2, 2675 WN Honselersdijk 0174-626272 www.svhonselersdijk.nl
HVC ‘10  Sportpark HVC ´10, Rondgang 10, 3151 BP Hoek van Holland 0174-383070 www.hvc10.nl
Kethel Spaland Sportpark Kethel, Schiedamseweg 87, 3121 JG Schiedam   www.kethelspaland.nl
Monster sc Sportpark Polanen, Duyvenvoordestraat 56, 2681 HN Monster 0174-245723 www.sportclubmonster.nl
RCL  Gemeentelijk Sportpark, De Bloemerd 2, 2353 BZ Leiderdorp 071-5893450 www.rcl.nl
Soccer Boys Sportpark Merenveld, Gotzenhainsingel 6, 2665 KP Bleiswijk 010-5215759 www.soccerboys.nl
Te Werve  Sportpark Vredenburch, Julialaantje 15b, 2282 NW Rijswijk 070-3952288 www.hvvtewerve.nl
UVS Sportpark Kikkerpolder, Oegstgeesterweg 4b, 2334 BZ Leiden 071-5174083 www.uvs-leiden.nl
Valken ‘68 Sportpark ‘t Duyfrak, Duyfraklaan, 2235 SL Valkenburg, ZH 071-4013214 www.valken68.nl
VDL Sportlaan 1, 3141 XN Maassluis 010-5917943 www.vdl-maassluis.nl

U komt toch ook naar het eerste kijken?
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Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die 
van belang zijn voor de spelers  
REGEL 1 – HET SPEELVELD 
 Geen  
REGEL 2 – DE BAL 
 Geen  
REGEL 3 – DE SPELERS 
•	 Een	wedstrijd	mag	niet	worden	begonnen	of	voortgezet	als	

een team minder dan 7 spelers heeft 
•	 Als	 iets	of	 iemand	 (niet	 zijnde	een	speler)	de	bal	 raakt	en	

deze gaat in het doel, dan mag de scheidsrechter een doel-
punt toekennen als het aanraken geen invloed had op de 
verdedigers   

REGEL 4 – DE UITRUSTING VAN DE SPELERS  
•	 Alle	tape	of	ander	materiaal	dat	de	kousen	bedekt	of	er	op	

zit, moet van dezelfde kleur zijn als de kous 
•	 Een	 speler	 die	 per	 ongeluk	 schoeisel	 of	 een	 scheenbe-

schermer verliest, mag doorspelen tot de volgende onder-
breking 

•	 Slidingbroeken	 moeten	 van	 dezelfde	 kleur	 zijn	 als	 de	 kor-
te broeken of de boord; binnen een team moet iedereen 
dezelfde kleur dragen  

•	 Een	 speler	 mag	 nadat	 hij	 zijn	 uitrusting	 in	 orde	 heeft	
gemaakt terugkeren op het speelveld, nadat de uitrusting is 
gecontroleerd (door de scheidsrechter, 4e official of assis-
tent scheidsrechter) en na een teken van de scheidsrechter 

REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER 
•	 Als	 er	 meerdere	 overtredingen	 tegelijkertijd	 plaatsvinden	

moet de ernstigste worden bestraft (Direct-indirect, contact 
overtredings-hands, rood-geel, onbesuisd-onvoorzichtig) 

•	 De	 scheidsrechter	 mag	 een	 speler	 verwijderen	 vanaf	 het	
moment dat hij het veld voor de wedstrijd controleert 

•	 De	 scheidsrechter	mag	de	 rode	en	gele	kaart	pas	gebrui-
ken vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om de 
wedstrijd te  beginnen 

•	 Een	speler	die	geblesseerd	is	geraakt	door	een	overtreding	
die met geel of rood is bestraft mag snel behandeld worden 
en op het speelveld blijven  

REGEL 6 – DE OVERIGE WEDSTRIJDOFFICIALS 
 Geen 
REGEL 7 - DE DUUR VAN DE WEDSTRIJD 
 Geen  
REGEL 8 – DE START EN DE HERVATTING VAN DE WEDSTRIJD 
•	 Voor	 alle	 	 spelhervattingen	 waarbij	 de	 bal	 getrapt	 wordt	

geldt dat de bal duidelijk moet bewegen om in het spel te 
zijn Bij een aftrap mag de bal in elke richting worden getrapt 
(hiervoor in voorwaartse richting)  

REGEL 9 – DE BAL IN EN UIT HET SPEL 
 Geen  
REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN 
De strafschoppenserie: 
•	 De	scheidsrechter	 tosst	met	een	muntstuk	om	het	doel	 te	

kiezen (tenzij weersomstandigheden, veiligheid etc..) en 
tosst daarna opnieuw om te bepalen wie begint.

•	 Beide	teams	moeten	een	gelijk	aantal	spelers	hebben	voor-
afgaand aan en tijdens de strafschoppenserie  

REGEL 11 – BUITENSPEL 

•	 Vrije	schop	voor	buitenspel	wordt	
altijd genomen op de plaats van 
de overtreding (zelfs op eigen 
speelhelft) 

•	 Een	 verdediger	 buiten	 het	 speel-
veld is alleen ‘actief’ tot het moment 
dat het verdedigende team de bal de 
strafschopgebied uittrapt in de richting van 
de middenlijn of het spel onderbroken wordt 

•	 Een aanvaller die achter de doellijn is terechtge-
komen en in het veld terugkomt of wil komen, wordt 
op het moment dat de bal wordt gespeeld geacht op de ach-
terlijn te staan. In die positie kan hij strafbaar buitenspel staan.   

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG
•	 Als	voordeel	wordt	toegekend	bij	een	rode	kaart	situatie	(of	

een tweede gele kaart)  – dan is de spelhervatting een indi-
recte vrije schop als de overtreder bij het spel betrokken 
raakt

•	 Sommige	 overtredingen	 in	 het	 strafschopgebied,	 waarbij	
een scoringskans wordt ontnomen, worden bestraft met een 
strafschop en een gele kaart. Duwen, trekken, vasthouden, 
hands en overtredingen zonder kans de bal te spelen blijven 
aanleiding voor een rode kaart.  

•	 Een	 poging	 tot	 een	 gewelddadige	 handeling	 is	 een	 rode	
kaart, zelfs als er geen contact is

•	 Overtredingen	 tegen	 wisselspelers,	 teamofficials,	 wed-
strijdofficials etc. worden nu bestraft met een directe vrije 
schop. Betreft (licht) gewelddadige handelingen als spuwen, 
gooien met een voorwerp, etc. Het in woord en/of gebaar 
te kennen geven het niet eens te zijn met de leiding, wordt 
bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart).

•	 Een	overtreding	buiten	het	speelveld	als	onderdeel	van	het	
spel, wordt bestraft met een directe vrije schop op de lijn 
(strafschop als in het eigen strafschopgebied)  

REGEL 13 – VRIJE SCHOPPEN 
 Geen 
REGEL 14 – DE STRAFSCHOP
•	 Als	 een	 verkeerde	 speler	 met	 opzet	 de	 strafschop	 neemt,	

wordt dit bestraft met een indirecte vrije schop en een gele 
kaart 

•	 Indirecte	vrije	schop	als	de	bal	achteruit	gespeeld	wordt
•	 Als	 er	 sprake	 is	 van	 ‘strafbaar	 misleiden’	 wordt	 dit	 altijd	

bestraft met een indirecte vrije schop (en een gele kaart) 
•	 De	 doelverdediger	 ontvangt	 een	 waarschuwing	 als	 hij	 een	

overtreding maakt en de strafschop wordt overgenomen. Dit 
kan tot gevolg hebben dat een doelman op deze wijze tegen 
zijn tweede gele kaart oploopt!  

REGEL 15 – DE INWORP 
 Geen  
REGEL 16 – DE DOELSCHOP 
•	 Een	 tegenstander	 die	 zich	 in	 het	 strafschopgebied	 bevindt	

als de doelschop wordt genomen, mag de bal niet als eerste 
spelen  

REGEL 17 – DE HOEKSCHOP 
 Geen

Samenvatting spelregelwijzigingen 2016/’17 voor spelers         
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Opbrengst ‘blinde pool’ naar videoanalyse-systeem
Iedere thuiswedstrijd van ons 1e elftal 
zijn er een hoop trouwe Lyra-aanhan-
gers die zoveel mogelijk kaartjes voor 
de “blinde pool” verkopen. Dit is inmid-
dels een vast ritueel op de wedstrijddag 
van ons 1e elftal en veel mensen wagen 
op deze dag een gokje.
De opbrengst van deze “blinde 
pool”wordt ieder jaar besteed aan een 
goed doel binnen de vereniging. Zo is 
er een tijd geleden b.v. een pannakooi 
geplaats voor onze jeugd.
Dit jaar is de opbrengst geschonken aan 
de TC van vv Lyra om een videoanaly-
se-systeem aan te schaffen. De afgelo-
pen 2 jaar hebben we een start gemaakt 
om een aantal wedstrijden van ons 1e 

elftal te filmen om deze beelden later te 
gebruiken om met de spelers de wed-
strijd te analyseren. De wedstrijden wer-
den gefilmd door Wil Nak van de WOS. 
Dit was een relatief dure oplossing en 
we waren afhankelijk of Wil Nak ook 
beschikbaar was. De TC van vv Lyra wil 
graag iedere thuiswedstrijd van ons 1e 
elftal filmen en evalueren en is op zoek 
gegaan naar middelen om dit in eigen 
hand te kunnen nemen.

Met behulp van de opbrengst van de 
“blinde pool” wordt er op de tribune 
van het hoofdveld een camera geplaatst 
waarmee eenvoudig iedere wedstrijd 
gefilmd kan worden. Deze beelden wor-

den dan met een speciaal programma 
bewerkt tot die momenten die een trai-
ner met zijn spelers wil bespreken.
Op termijn kunnen we dit videoanaly-
se-systeem ook gaan gebruiken voor 
onze jeugd. Dit is een grote stap in de 
ontwikkeling van het team en de indivi-
duele spelers. Beelden zeggen nu een-
maal meer dan 1000 woorden.

De TC is erg blij met de schenking van 
de opbrengst van de “blinde pool” 
waardoor dit mogelijk is gemaakt.
Wij danken een ieder die zich heeft 
ingezet voor de verkoop van de kaartjes.

TC vv Lyra

Aanpassingen spelregels IFAB
Vanaf het seizoen 2016/’17 is een groot aantal spelregels aangepast door de IFAB (de internationale spelregelcommissie van de 
FIFA). Deze wijzigingen kan je hier vinden. Op basis hiervan heeft het bestuur amateurvoetbal besloten om twee uitzonderingen 
die tot op heden golden te laten vervallen, namelijk: 
1 De blessurebehandeling in de A-categorie;
2 Het tonen van de gele of rode kaart aan een teamofficial;
Blessurebehandeling in de A-categorie  
Vanaf de eerste klasse senioren in het amateurvoetbal was het altijd toegestaan om een blessure op het veld te laten behande-
len. Vanaf het komend seizoen geldt in de gehele A-categorie (senioren mannen/vrouwen en jeugdvoetbal) de onderstaande 
spelregel:  De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop 
toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een 
geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het spel in het spel is mag dit 
alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn.
Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:
•	 een	doelverdediger	geblesseerd	is;
•	 een	doelverdediger	en	een	veldspeler	met	elkaar	in	botsing	zijn	gekomen	en	onmiddellijke	verzorging	nodig	hebben;
•	 spelers	van	hetzelfde	team	met	elkaar	in	botsing	zijn	gekomen	en	onmiddellijke	verzorging	nodig	hebben;
•	 er	sprake	is	van	een	ernstige	blessure;
•	 een	speler	geblesseerd	is	geraakt	als	gevolg	van	een	fysieke	overtreding	waarvoor	de	tegenstander	een	waarschuwing	heeft	

ontvangen of is weggezonden (bijv. onbesuisd of ernstig gemeen aanvallen), mits de behandeling snel wordt afgerond
Blessurebehandeling in de B-categorie  
Voor de B-categorie blijft de uitzondering van kracht dat een blessurebehandeling altijd op het veld plaats mag vinden.  
Wegsturen van teamofficials  
De KNVB stond tot op heden toe om gele en rode kaarten te tonen aan teamofficials. Vanaf komend seizoen is dit niet meer 
mogelijk en kunnen gele en rode kaarten alleen getoond worden aan spelers.  
Wanneer een teamofficial zich niet op een verantwoorde manier gedraagt, heeft de scheidsrechter twee opties:
1 Een publieke vermaning geven;
2 Wegsturen van de teamofficial (zonder het tonen van een gele of rode kaart).
De KNVB is van mening dat teamofficials een belangrijke voorbeeldrol hebben naar spelers en publiek. We vragen aan de 
scheidsrechters om teamofficials tijdig te vermanen ten aanzien van onacceptabel gedrag (voorbeelden hiervan zijn kritiek op 
de arbitrage, wegwerpgebaren).  Indien verenigingen vragen hebben, dan kan contact op worden genomen met de medewer-
ker arbitrage van het betreffende district.  

Met vriendelijke groet, KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND  
Hans Schelling Operationeel manager
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-----Uitnodiging------
Aftrap Seizoen 2016-2017.

Vrijdag 26 augustus 2016 om 19.30 uur
In het clubgebouw van vv LYRA

Voor alle trainers en leiders van alle jeugd.
Voor al het barpersoneel, afsluiters en andere kantinevrijwilligers.

Voor alle aanvoerders van alle senioren teams, 
zowel Vrouwen als Heren, en de leiders.

Uitleg over voetbal-, trainings-, kantine- en sportparkzaken. 
Met daarna de uitreiking van de trainingsmaterialen.

----Agenda----
 Inloop vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur 
	 •	 Opening
	 •	 Korte	uitleg	structuur	vv	Lyra
	 •	 Stand	van	zaken	omtrent	de	VOG’s,	
  de commissie Sportiviteit & Respect 
  en de Vertrouwenscontact personen.
 •	 Toernooicommissie:	aanpak	&uitleg.
	 •	 Uitleg	over	de	bar-	en	afsluitdienst	en	
  gebruik kantine & keuken. 
	 •	 Uitleg	gebruik	velden	en	materialen
	 •	 Pauze	/	Einde
	 •	 Uitgifte	materialen
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vv Lyra Profcoach
Ook dit seizoen doen we weer met Fox Sports Profcoach.
Wederom is die site weer vernieuwd en zijn er nieuwe regels en om extra punten 
te pakken. Bijvoorbeeld met een vice-aanvoerder.
Ga naar de site www.profcoach.nl en daar staat precies hoe je mee kunt doen.
Meld je aan, vul al je gegevens in en verzin een teamnaam en lees de spelregels 
goed door. Selecteer 18 spelers, dus van elk team 1 speler, waarmee je denkt de 
meeste punten te pakken. Vanaf 10 september kunnen er punten worden ver-
diend, dus tot die tijd kun je nog wat goochelen  met je opstelling.
Het profcoach seizoen wordt verdeeld in 5 periodes van 6 wedstrijden, waarbij 
wederom mooie prijzen te winnen zijn.
Als je team compleet is, kun je je aanmelden bij de “vv Lyra” subleague. Om mee 
te doen met de heb je verder geen wachtwoord nodig.

Succes, gr Icefire

Jeugd-‘alfabet’  
verdwijnt
De sinds jaar en dag bekende letters 
A, B, C, D, E, F voor het jeugdvoetbal  
zijn met ingang van dit seizoen ver-
dwenen. In de plaats komt een nieu-
we codering die ook internationaal 
gebruikelijk is. 
Alle leeftijdsklassen bij jeugdteams 
beginnen direct met een J of een M 
gevolgt door  de hoofdletter O (voor 
onder; in het Engels is het een U) en 
dan de leeftijd. De aanduiding J is 
voor alle jongensteams en ook voor 
gemengde teams van jongens en 
meisjes. Is er echter sprake van een 
meidencompetitie dan wordt de let-
ter J vervangen door een M. De peil-
datum voor de leeftijd is 31 decem-
ber van enig jaar.
Voorbeeld: 
JO13  betekent Jeugd onder 13 jaar 
heeft betrekking op tweedejaars 
D-pupillen 
MO13 betekent meisjes onder 13 
jaar en heeft eveneens betrekking op 
tweedejaars  meisjes D-pupillen.
De hele reeks aanduidingen loopt 
van JO19 (tweedejaars junioren), 
JO18 (eerstejaarsjunioren) naar 
beneden toe door naar JO6 (minipu-
pillen).
Maar verder verandert er niks ten 
opzichte van de huidige leeftijdsgren-
zen voor A, B, C, D, E, F-jeugd. Alleen 
heet bijvoorbeeld de B1 voortaan 
O17-1, de B2 voortaan O17-2, enzo-
voort.
Als er verder niets wijzigt, waarom 
dan toch deze nieuwe aanduidingen? 
De KNVB zegt dat deze aanduidingen 
nodig zijn om verbeteringen in de 
toekomst mogelijk te maken. Verbe-
tering van de kwaliteit van het voetbal 
bijvoorbeeld. De KNVB geeft aan dat 
deze leeftijdsaanduidingen bijvoor-
beeld de mogelijkheid om competi-
ties specifiek voor één leeftijdscate-
gorie te organiseren, zoals nu ook al 
het geval is. 
De discussie zal hier en daar wel los-
barsten of de nieuwe aanduidingen 
inderdaad een verbetering zijn. Het 
zal onzes inziens vooreerst en vooral 
een kwestie van wennen zijn.

Beker; Lyra – Wippolder: 6-2
In de nieuwe shirts werd op zaterdag 20 augustus ook de eerste officiële wedstrijd 
gespeeld. LYRA trapte om 17:00 uur (KNVB regels als een zaterdagclub tegen een 
zondagclub speelt) af. Dat de eerste ronde van de KNVB beker als een “veredeld” 
trainingspartij wordt beschouwd, bleek wel uit de opstelling van tegenstander Wip-
polder. Slechts 4 basisspelers van één waren beschikbaar. Ook LYRA was niet com-
pleet maar niet zo extreem als Wippolder.
LYRA had over het algemeen weinig moeite met Wippolder en controleerde de wed-
strijd. Middels doelpunten van Max van Delft en debutant Glenn Vanhove gingen de 
Lierenaren met een 2-0 voorsprong rusten. Kort na de rust kwamen de Delftena-
ren terug tot 2-1 en leek het een wedstrijd te gaan worden. Aan deze illusie maakte 
Thom Kuyvenhoven al snel een eind. Lyra wist door Max van Delft, Thom Kuyvenho-
ven en debutant Stef Koene nog driemaal te scoren alvorens Wippolder hun tweede 
van de middag scoorde en zodoende een eindstand van 6-2 op het bord stond. Al 
met al een nuttig “trainings” partijtje.
Dinsdag 23 augustus speelt LYRA uit bij Den Hoorn de tweede wedstrijd voor de 
KNVB beker. De aftrap is om 20:00 uur.
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Persoonlijk  – Ramon Hageraats
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:   4 november 1972
Woonplaats:    Wateringen                                                                                                                                  
Familie:     1 zoon van 15
Opleiding:     Havo
Beroep:   Bankmedewerker 
Hobby’s:    Voetbal bezoeken vn wedstrijden in buitenland.
Sport:  Voetbal , Wielrennen en Hardlopen
Clubs:   Geen specifiek voorkeur maar Barcelona heeft     
lichte voorkeur
Functie bij de club:   Trainer 1e elftal
Merk tenue:   Adidas vind ik altijd mooi

Mooiste doelpunt:    Marco van Basten in Ek Finale 88
Sportaccommodatie:  Signal Iduna Park van Borussia 
 Dortmund
Slechtste accommodatie:  Stadio Olimpico in Rome   
 vond ik niks. Gekke atletiek baan erom.
Idool:   m’n vader
Auto:  Ford Fiesta
Krant:  AD
Weekblad:  Voetbal International 
Boek:   De weg naar Rio door de ogen van Max  
 Caldas, de bondscoach hockey heren 
Radio:  538 , veronica
Radiopresentator:  Edwin Evers
Televisie:   Voetbal
TVpresentator:  Jan Joost van Gangelen
Analyticus:   Jan van Halst
Zanger:      Andre Hazes
Zangeres:  Anouk
Band:    The Eagles
Acteur:   Antony Hopkins
Actrice:           Kate Winslet
Film:            Silence of the lambs
Eten:           Macaroni
Niet te eten:   Asperges
Drank:        Bier of Bacardi Lemon Cola Light
Niet te drinken:  Karnemelk
Uitgaan:     Goed restaurant en lang aan tafel met  
 een goed glas wijn hou ik wel van 
Karakter:   rustig
Bewondering voor:  m’n ouders 
Ontroerd van:   de dood van m’n vader
Trots op:      mijn ouders en mijn zoon                                      
Hekel aan:  mensen die achter mn rug om lullen  
 maar het niet in mn gezicht durven te  
 zeggen
Bijgeloof:  niet
Ergernis:  mensen die niet eerlijk zijn
Wie zou je weleens willen ontmoeten:  
 Louis van Gaal en Pep Guardiola
Vakantie:  al jaren naar zuid Spanje, Carihuela vlak bij Malaga
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: Al die ver-
schrikkelijke aanslagen zoals in Frankrijk
Dit wil ik nog kwijt: Ik ben erg trots dat ik bij een club als Lyra 
mag werken. Garanties op succes kan ik niet bieden maar we 
gaan met staf en spelers keihard werken om ervoor ter zorgen 
dat iedereen trots op de club kan zijn en mijn deur staat altijd 
open dus wie eens wil komen kijken mag dat gerust doen. 

Merk schoenen:   Adidas Copa Mundial
Trainers:   Heb er vele gehad, teveel   
  om op te noemen
Beste trainer:    Richard Middelkoop, 
  huidig trainer SHO
Positie:   Keeper
Sterke punten:    Meevoetballen was wel   
  mijn sterkste punt
Zwakke punten:   Voorzetten was ik niet zo’n ster in 
Hoogtepunt:   Promotie met Kagia naar 2e klasse  
  en kampioensschap Be Fair  
  in 3e klasse
Dieptepunt:   Mislopen van promotie met 
  Wippolder vi nacompetitie
Mooiste/leukste wedstrijd: Kampioenswedstrijd 
  Be Fair – Koudekerk
Mooiste doelpunt:   In Laakkwartier A1 speelde ik nog  
  wel  eens in de spits.
                                            Voorzet vanaf de zijkant en ik  
  maakte een mooi kopdoelpunt 
Andere sporten:   Formule 1, Wielrennen, Atletiek en  
  Snooker
Mooiste overwinning:   Dwo – Be Fair, na 10 min een rode  
  kaart en met 10 man gewoon 1-6  
  winnen. 
Grootste teleurstelling:     Wederom Dwo – Be Fair 2 jaar  
  later. Tegen 8 man niet verder  
  komen dan 2-2
Ambities:                        Met Lyra meedoen om de prijzen  
  in de 2e klasse
Westlandse speler:   Heb bij Maasdijk mogen werken  
            met Dennis van Staalduinen. 
  Geweldige keeper en clubliefde  
  speelde bij hem een grote rol. 
  Geweldig om te zien.    
Favoriete nationale speler: Erg veel respect voor Dirk Kuyt, 
  voor de manier hoe die het                                                        
  toch allemaal maar doet          
Internationale speler:   Iniesta is zo enorm goed die maakt  
  voetballen tot kunst.
Favoriete regio club:      Lyra
Favoriete nationale club:  geen voorkeur 
Internationale club:   Barcelona
Mooiste/leukste wedstrijd: Champions league Finale 
  Ajax – AC Milan waar ik zelf bij was  
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Thee-dienst
seizoen 2016-2017

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.
Het principe is dat de teams met 7-tallen 
1 x per seizoen een dienst draaien en de 
11-tallen 2 x. We gaan er vanuit dat een 
ieder hierin zijn/haar verantwoordelijk-
heid neemt en zijn/haar beschikbaar-
heid doorgeeft aan de leider van het 
team.
Datum Team         
27-aug F1  JO9 1
3-sep F2 JO9 2
10-sep F3 JO9 3
17-sep F4 JO9 4
24-sep F5 JO9 5
1-okt F6 JO9 6
8-okt F7 JO9 7
15-okt F8 JO9 8
22-okt F9 JO9 9
29-okt F10 JO9 10
5-nov A1 JO19 1
12-nov A1 JO19 1
19-nov A2 JO19 2
26-nov A2 JO19 2
3-dec A3 JO19 3
10-dec A3 JO19 3
17-dec B1 JO17 1

Bardienstrooster 2016

Schema 2016 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 af en 
toe is er ook hulp nodig in de eerste dienst van 07:30 uur. Op 27 augustus en 3 
september zijn de ouders van de JO13 1 (D1) aan de beurt en op 10 september en 
wellicht ook 17 september die van de JO13 2 (D2). Aan de begeleiding van de teams 
het verzoek om voor deze datums een bar team te regelen.
Datum         Team            
27-aug 07:30 - 10:00 uur D1 1 JO13 1 pers.
27-aug 10:00 - 13:00 uur D1 2 JO13 1 pers.
3-sep 07:30 - 10:00 uur D1 1 JO13 1 pers.
3-sep 10:00  -13:00 uur D1 2 JO13 1 pers.
10-sep 07:30 - 10:00 uur D2 1 JO13 2 pers.
10-sep 10:00  -13:00 uur D2 1 JO13 2 pers.

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 perso-
nen nodig om u en onze gasten, tijdig van een natje en een droogje te voorzien. Met 
name in de middag kunnen 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.  
Joop Vis – 06 22 43 68 78 

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 wil-
len hebben? Er zijn nog 
“gaten” in het rooster, 

zowel door de weeks als 
op zaterdag. Meld je aan 

voor bardiensten!
visjpa@kabelfoon.nl 
of bel 06-2243687
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Op deze natte druilerige zondagmor-
gen schrijf ik mijn eerste stukje voor het 
Sportkontakt.  In de afgelopen weken 
zijn onze selectie elftallen begonnen 
met trainen. 
Ondanks dat er veel leden op vakantie 
waren is de voorbereiden over het alge-
meen goed verlopen. Diverse vriend-
schappelijke wedstrijden en de eerste 
beker rondes zijn gespeeld waarmee zij 
het nieuwe seizoen reeds zijn begon-
nen. Wij wensen onze selectie elftallen 
veel plezier en succes toe in het aanko-
mende seizoen. 

Training onderelftallen
Ook de onderelftallen kunnen van-
af deze week weer trainen. De indeling 
van de kleedkamers hangt op het prik-
bord op onze club. Voor alle aanvul-
lende informatie verwijs ik jullie naar 
je wedstrijdsecretaris. Hij of zij kan je 
antwoord geven op de diverse vragen.  
Aankomend weekend beginnen ook 
voor deze teams de eerste beker ron-
des. Zoals jullie kunnen lezen is het dus 
gelijk weer druk op onze vereniging. 
Ook voor al onze onderelftallen veel 
plezier toegewenst, wij zullen jullie zeker 
gaan volgen.

Van de jeugdvoorzitter

Trainers onderelftallen
We hebben helaas voor alle onder elf-
tallen ( A, B, C, D, E, en F junioren ) nog 
niet voldoende vrijwilligers om al deze 
elftallen te gaan trainen c.q. te gaan lei-
den. Ik wil hierbij dan ook een oproep 
doen aan ouders, selectie spelers en 
alle andere gegadigden om zich te mel-
den als zij zin hebben in deze vacature. 
Het is echt een leuke bezigheid om de 
diverse elftallen te trainen en of te bege-
leiden tijdens de trainingen of de wed-
strijden. Het plezier wat je hiermee aan 
de spelers of speelsters geeft is echt 
enorm. Indien je denkt dit lijkt mij wel 
wat meld je dan bij de Technische Com-
missie of bij mij dan zullen wij contact 
opnemen om dit op een goede manier 
te regelen.

Jeugdcommissie
Afgelopen week heeft Piet v/d Enden 
(wedstrijdsecretaris D-jeugd) zich 
wegens gezondheidsproblemen afge-
meld bij de JC. Piet wensen wij namens 
de jeugdcommissie sterkte toe bij zijn 
herstel. Piet we zien je graag op de club 
je bent altijd welkom voor een bakkie. 
Door bovenstaande loopt de voorberei-
ding bij de D jeugd niet geheel vlekke-

loos. De jeugdcommissie is druk bezig 
om de diverse zaken te regelen maar dit 
vergt enige tijd. We zullen er alles aan 
doen om dit te bewerkstelliging. Wij 
hopen op begrip van jullie zijde. 

Vacature
We zijn door Piet zijn afmelding dan ook 
op zoek naar een nieuwe wedstrijdse-
cretaris D jeugd. Hierbij onze oproep!! 
Denk u hè dat lijkt me wel iets!! meld 
u zich dan aan bij de jeugdcommissie 
of bij ondergetekende. Wij zullen u dan 
graag bijpraten over deze functie. 

Uitnodiging aftrap nieuwe seizoen
Aanstaande vrijdag staat de aftrap van 
het nieuwe seizoen op de agenda.
Op deze avond wordt er een semi ver-
plichte vergadering gehouden voor alle 
trainers en leiders van onze club. Wij 
willen op deze avond informatie geven 
over alle zaken rondom het voetballen. 
Wij hopen dat er veel belangstelling is 
zodat we op een goede manier aan het 
nieuwe seizoen kunnen gaan beginnen. 
Wij zien jullie op vrijdagavond.

Als Jeugdcommissie willen wij jullie veel 
plezier toewensen het aankomende sei-
zoen. Wij zullen er alles aan doen om dit 
te realiseren, maar vergeet niet dat het 
plezier bovenaan moet blijven staan.  
Wij hopen op begrip van jullie kant als 
er iets niet loopt zoals je had verwacht. 
Als er vragen zijn meld je dan bij je wed-
strijdsecretaris deze zal je dan helpen. 

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

Agenda-puntjes
De aankondigingen in dit Sportkontakt op een rij:

vrijdag 26 augustus, 19.30 uur: 
info-avond voor alle trainers, leiders, aanvoerders senioren en alle vrijwilligers
over beleid binnen de club. Presentatie door Herman van Duijn.

27 augustus tot 3 september:
Op de foto voor de voetbalplaatjes. Wanneer mag jij? Zie pagina 16.

vóór 10 september
aanmelden profcoach

... en vergeet je niet aan te melden als nieuwe kantinecoordinator of 
als de nieuwe wedstrijdsecretaris voor de D-jeugd!



pagina 16

zaterdag 27 augustus 

Team:                 tijdstip
B1/B2 08:00
B1/B2 08:20
MC2 08:30
MB2 08:40
MB1 08:50
BESTUUR 09:00
INHAAL UUR 9:15- 10:15
B3  10:45
C4  11:15
LYRA 7 11:30
B4  12:00
B5  13:00
C3  13:15
C5  13:30
A3  13:45
C6  14:45
LYRA 8 15:15
LYRA 9 15:45

Op de foto voor je eigen voetbalplaatje!
Wanneer ga jij op de foto voor het Jumbo Voetbalplaatjesboek?
 
Afgelopen zaterdag was de eerste mega foto dag op Lyra voor het  JUMBO voetbalplaatjes boek.
Er komen nu nog een aantal dagen aan om de rest van Lyra op de foto te krijgen.
Van de A t/m F teams, plus LYRA 1 en Vrouwen 1 mogen de spelers, speelsters en kader als portret op de foto. 
De senioren teams komen als team in het boek.
Kijk goed op het nieuwe rooster, kom naar Lyra en neem je teammaten mee.
Heb je vragen over het nieuwe rooster stuur die dan naar astridmail@kpnmail.nl

 Met vriendelijke groet, Astrid van Kal

maandag 29 augustus 

Team:             tijdstip
LYRA 1-2 19:00
LYRA 3 19:50
LYRA 4 20:15
LYRA 5 20:45

dinsdag 30 augustus 

Team:             tijdstip
LYRA 10 19:00
LYRA 11 19:25
LYRA 12 19:50
LYRA 13 20:15
ZOMI 20:45

zaterdag 3 september 

Team              tijdstip
LYRA 6  08:30
DAMES 2/3  12:00
DAMES 1 teamfoto   12:45
DAMES 1 portret  13:20
7X7  1  14:30
7X7  2  15:00
7X7  3  15:30
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Wedstrijdprogramma

Senioren      
SEP VR1  LYRA VR1 19:30 Via Trainer
Junioren        
Spijkenisse JO17-2  LYRA JO17-1 19:30 Via Trainer
Gr.WII VAC JO15-1   LYRA JO15-1 19:30 Via Trainer
    
Senioren      
Vitesse Delft 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer
SHO 2  LYRA 2 12:15 Via Trainer
MVV ‘27 3  LYRA 3 12:00 Via Trainer
LYRA 4  GDA 3 14:30 
sv Madestein 2  LYRA 5 11:30 10.30
LYRA 6  FC ‘s-Gravenzande 6 15:00 
LYRA 7  Concordia 2 12:30 
LYRA 8  Honselersdijk 8 13:00 
KMD 6  LYRA 9 14:30 13.30
LYRA 10  Victoria’04 5 15:00 
LYRA 11  Vitesse Delft 6 14:30 
Victoria’04 6  LYRA 12 15:00 14.00
Honselersdijk 10  LYRA 13 14:30 13.30

Vrouwen    
LYRA VR1  Maasdijk VR1 14:30  
DSVP VR2  LYRA VR2 13:00 
LYRA MO17-1  FC ‘s-Gravenz. MO17-1 12:30 
Maasdijk MO17-1  LYRA MO17-2 12:00 11.00
Foreholte MO15-2  LYRA MO15-1 11:30 10.30
LYRA MO15-2  Foreholte MO15-3 10:30 
Laakkwart. MO13-1 LYRA MO13-1 11:00 10.00

JO19 / A junioren    
Den Hoorn JO19-1  LYRA JO19-1 14:00 Via Trainer
Honselersdijk JO19-2 LYRA JO19-2 14:30 Via Trainer
LYRA JO19-3  FC ‘s-Gravenz. JO19-7 11:30 
JO17/ B Junioren    
Excelsior M JO17-1  LYRA JO17-1 10:45 Via Trainer
LYRA JO17-2  Verburch JO17-2 10:30 
Quintus JO17-2  LYRA JO17-3 12:00 11.00
Vredenburch JO17-4 LYRA JO17-4 13:45 12.45
Hermes DVS JO17-2 LYRA JO17-5 14:45 13.45
JO15/ C Junioren    
RVVH JO15-1  LYRA JO15-1 12:00 Via Trainer
Erasmus JO15-1  LYRA JO15-2 11:00 Via Trainer
FC ‘s-Gravenz. JO15-4 LYRA JO15-3 10:30 9.30
LYRA JO15-4  Naaldwijk JO15-2 09:30 
KMD JO15-4  LYRA JO15-5 10:45 9.45
LYRA JO15-6  MSV ‘71 JO15-2 12:30 

JO13/ D junioren    
LYRA JO13-1  Quick Boys JO13-1 10:00 
HVC’10 JO13-1  LYRA JO13-2 09:30 Via Trainer
LYRA JO13-3  SVH JO13-3 11:00 
LYRA JO13-4  Excelsior M JO13-4 08:45 
GSC ESDO JO13-4  LYRA JO13-5 15:00 14.00

Woensdag
24 augustus 2016

Zaterdag
27 augustus 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
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Zaterdag
27 augustus 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
JO13/ D junioren 
LYRA JO13-6  Schipluiden JO13-3 10:30 
LYRA JO13-7  KMD JO13-4 08:30 
LYRA JO13-8  MSV ‘71 JO13-3 10:30 
    
JO11/ E junioren    
VFC JO11-1  LYRA JO11-1 08:30 Via Trainer
LYRA JO11-2  Verburch JO11-2 08:30 
Quintus JO11-2  LYRA JO11-3 08:30 7.30
LYRA JO11-4  Naaldwijk JO11-2 08:30 
LYRA JO11-5  Sp Monster JO11-5 09:30 
Full Speed JO11-2  LYRA JO11-6 11:00 10.00
Verburch JO11-4  LYRA JO11-7 11:15 10.15
Sp Monster JO11-9  LYRA JO11-8 11:00 10.00
Maasdijk JO11-5  LYRA JO11-9 10:00 9.00
VELO JO11-10  LYRA JO11-10M 08:45 7.45
    

JO9/ F Junioren    
Westlandia JO9-1  LYRA JO9-1 08:30 Via Trainer
LYRA JO9-2  SEP JO9-1 08:30 
Maasdijk JO9-1  LYRA JO9-3 08:45 7.45
LYRA JO9-4  SVH JO9-6 08:30 
LYRA JO9-5  VELO JO9-8 09:30 
Loosduinen JO9-3  LYRA JO9-6 10:00 9.00
LYRA JO9-7  VELO JO9-11 09:30 
LYRA JO9-8  Westlandia JO9-7 09:30 
LYRA JO9-9  GDA JO9-6 08:30 
LYRA JO9-10  Naaldwijk JO9-3 08:30 

ZAMI Senioren     
Soccer Boys 1  LYRA 1 14:30 Via Trianer  
Barendrecht 2  LYRA 2 10:30 Via Trianer  
FC ‘s-Gravenzande 5 LYRA 3 12:45 11.45  
LYRA 4  Ariston’80 3 14:30   
Westlandia 3  LYRA 5 14:30 13.30  
Loosduinen 3  LYRA 6 10:00 9.00  
LYRA 7  GDA 5 12:30   
FC ‘s-Gravenz. 15  LYRA 8 14:45 13.45  
LYRA 9  Ariston’80 9 13:00   
Pernis 6  LYRA 10 12:00 11.00  
LYRA 11  Honselersdijk 11 14:30   
LYRA 12  VELO 8 15:00   
LYRA 13  DVO ‘32 6 15:00   
      
Vrouwen      
LYRA VR1  DSVP VR1 15:00   
Den Hoorn VR2  LYRA VR2 14:00 13.00  
Den Hoorn MO17-1 LYRA MO17-1 14:00 12.00  
RAS MO17-1  LYRA MO17-2 16:30 15.30  
LYRA MO15-1  Voorsch.’97 MO15-2 08:30   Speler Lyra 7
RKDEO MO15-2  LYRA MO15-2 10:15 9.15  
LYRA MO13-1  KMD MO13-1 09:00   Speelster VR 1
      
JO19/ A Junioren      
Quick JO19-2  LYRA JO19-1 12:15 Via Trainer  
LYRA JO19-2  Verburch JO19-3 13:15   
LYRA JO19-3  VELO JO19-5 11:30   
      

Zaterdag
3 september 2016
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Zaterdag
3 september 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
JO17/ B Junioren      
LYRA JO17-1  Vredenburch JO17-1 12:00   
LYRA JO17-2  Westlandia JO17-3 10:30   
LYRA JO17-3  RAS JO17-2 12:30   
Wippolder JO17-5  LYRA JO17-4 13:15 12.15  
Maasdijk JO17-2  LYRA JO17-5 12:00 11.00  
      
JO15/ C Junioren      
Concordia JO15-1  LYRA JO15-1 11:15 Via Trainer  
LYRA JO15-2  Honselersdijk JO15-2 13:00   
LYRA JO15-3  Loosduinen JO15-1 11:00   Speler Lyra 4
LYRA JO15-4  FC ‘s-Gravenz. JO15-6 10:00   Speler Lyra 9
LYRA JO15-5  Verburch JO15-4 10:30   Speler Lyra 11
Westlandia JO15-6  LYRA JO15-6 09:30 8.30  
      
JO13/ D Junioren      
LYRA JO13-1  Concordia JO13-1 10:00   
LYRA JO13-2  Verburch JO13-2 08:45   
Den Hoorn JO13-5  LYRA JO13-3 11:30 10.30  
Hermes DVS JO13-3 LYRA JO13-4 08:45 7.45  
LYRA JO13-5  Sp. Monster JO13-5 11:30   Speler lyra 12
LYRA JO13-6  MVV ‘27 JO13-3 10:30   Speler Lyra 13
LYRA JO13-7  Den Hoorn JO13-9 08:30   
HVC’10 JO13-3  LYRA JO13-8 09:30 8.30  
      
JO11/ E Junioren      
Maense JO11-1  LYRA JO11-1 10:00 Via Trainer  
GSC ESDO JO11-3  LYRA JO11-2 09:30 Via Trainer  
LYRA JO11-3  HVC’10 JO11-2 09:30    Speler 019-2
VFC JO11-6  LYRA JO11-4 11:00 10.00  
GSC ESDO JO11-4  LYRA JO11-5 10:30 9.30  
LYRA JO11-6  FC ‘s-Gravenz. JO11-9 08:30   Speler 019-3
LYRA JO11-7  MSV ‘71 JO11-4G 08:30   Speler 017-1
LYRA JO11-8  MSV ‘71 JO11-5 12:00   Speler 015-4
Sp. Monster JO11-8 LYRA JO11-9 10:00 9.00  
LYRA JO11-10M  Die Haghe JO11-9 08:30   Speler 017-2
      
JO9/ F Junioren      
KMD JO9-1  LYRA JO9-1 08:30 Via Trainer  
Honselersdijk JO9-1 LYRA JO9-2 09:30 Via Trainer  
LYRA JO9-3  MSV ‘71 JO9-2 09:30   Speler 017-3
LYRA JO9-4  Delft JO9-1 08:30   Speler 015-3
Verburch JO9-3  LYRA JO9-5 08:45 7.45  
LYRA JO9-6  Honselersdijk JO9-3 09:30   Speler 015-5
LYRA JO9-7  Honselersdijk JO9-5 09:30   speler 015-2
Naaldwijk JO9-4  LYRA JO9-8 09:00 8.00  
VELO JO9-9  LYRA JO9-9 09:40 8.40  
Westlandia JO9-8  LYRA JO9-10 08:30 7.30  
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