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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 6

31 oktober 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 
Scheidsrechterscommissie Lennard Robbemond 06-21861974 scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
 Remco Broekhuizen 06-30659391 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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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
 Herman van Duijn 06-23116106 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:

13 november
27 november
11 december
8 januari

22 januari
  5 februari
19 februari
  4 maart
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Van de voorzitter

Herfst 2016
Ik weet een “heel” klein beetje iets van 
klassieke muziek. De vier jaar getijden 
is van Vivaldi. Hier komt een heftig stuk 
muziek in voor en dat moet de herfst 
zijn. Storm, slagregens en bladeren die 
over de weg worden geblazen en aan 
de Nederlandse Spoorwegen voor gro-
te problemen zorgen.  Gladde rails  zor-
gen  weer voor vertraging en de avond-
spits is langer dan normaal. Hoe was 
het afgelopen zaterdag. Prachtig zon-
netje, geen wind en een temperatuur 
van bijna 18 graden. Daar stonden we 
dan in ons zomerjasje langs de velden. 
Het was gezellig druk op het sportpark, 
want vele ouders kwamen de verrichtin-
gen van hun kinderen aanschouwen. Ik 
mocht afgelopen zaterdag de voorzit-
ter van Stichting Steun v.v. Lyra vervan-
gen en namens hen aan van der Mark 
Ketelonderhoud de nieuwe kleding van 
JO19 en JO17 uitreiken. Wat een bedrijf 
dat ongelooflijk veel betekent voor v.v. 
Lyra. Wellicht dat iedereen weet dat één 
van de directeuren, Hans van der Mark, 
onze jeugdvoorzitter is en daarbij heel 
veel vrije tijd in onze vereniging steekt. 

Jumbo
Vorige week woensdag waren dan ein-
delijk de voetplaatjes te verkrijgen bij 
de Jumbo. Ik heb begrepen dat de 
eerste dagen het een groot feest is 
geweest. Kinderen stonden voor de 
supermarkt te wachten om voetbal-
plaatjes te bemachtigen. Zelfs ouders, 
opa’s en oma’s zijn fanatiek aan het spa-
ren. Heerlijk om dit te aanschouwen. Ik 
ben er zelf naartoe gereden en heb in 
de auto gekeken naar dit schouwspel. 
Geweldig om te zien dit fanatisme. Bij 
elke actie hoor je ook wel eens negatie-
ve dingen. Ik moet benadrukken dat het  
is vastgelegd dat bij medicijnen en alco-
holische dranken het wettelijk verboden 
is om daar actieproducten bij te voegen. 
Dit is dan ook de reden dat je bijvoor-
beeld bij een krat bier geen voetplaat-
jes spaart. Ook is het bij de Jumbo vast-
gelegd dat je onder een bepaald bedrag 
geen voetbalplaatjes krijgt. Het is dan 
ook niet noodzakelijk dat je bij € 14,50 
de kassière vraagt om voetbalplaatjes. 
Dit mag en kan zij niet doen. Ik hoop op 

ieders begrip hiervoor. Uiteraard spa-
ren wij ook mee en ik heb al een aan-
tal dubbele. Die wil ik graag ruilen, daar-
om ben ik zaterdagmorgen aanwezig om 
10.00 uur in de kantine bij de tafel met 
de Lyra en Jumboballonen. Kom met zijn 
allen en dan gaan we met zijn allen voet-
balplaatjes ruilen. 
Tot en met dit weekend kun je de bestel-
ling opgeven voor o.a. de poster, mok 
en sleutelhanger. Een mooi cadeau voor 
de feestdagen. Vergeet niet het formu-
lier in te vullen en in te leveren. Uiter-
aard bestellen via de website kan ook.

Algemene ledenvergadering
Vorige week mocht ik de Algemene 
Ledenvergadering van v.v. Lyra voor het 
eerst “voorzitten”. Weer een geweldige 
ervaring erbij. In een drukbezette kan-
tine hebben we gekeken en geluisterd 
naar het mooie resultaat van het afgelo-
pen seizoen. Er werd tegen me met een 
grote glimlach gezegd dat het begin-
nersgeluk is, maar ik heb gepareerd dat 
we werken met een mooie club men-
sen die de vereniging een warm hart 
toedraagt. Dan krijg je zo iets. Het was 
wel een seizoen met hoogtepunten. Het 
bezoek van F.C. de Rebellen en Feyen-
oord hebben hier een bijzondere bij-
drage aan geleverd. Zoals bekend heb-
ben we weer een erelid erbij. Raymond 
van Hooft werd hierbij toegevoegd aan 
de leden van de vereniging voor zijn bij-
zondere bijdrage in de afgelopen jaren. 
De bijdrage van de aanwezigen bij de 
vergadering heeft het bestuur gemoti-
veerd om met een aantal punten aan het 
werk te gaan. Het is altijd goed om naar 
de leden te luisteren, echter niet alles 
kan op korte termijn gerealiseerd wor-
den. We zijn een vereniging die altijd in 
beweging is en op zoek naar mogelijk-
heden om de vereniging op peil te hou-
den of te verbeteren.

Zwethpret 2016
Het lijkt nog ver weg maar op zaterdag 
19 november wordt in de kantine van de 
vereniging een besloten feest door de 
selectie en voor de leden van v.v. Lyra 
georganiseerd. Kaartverkoop is inmid-
dels gestart en verloopt naar wens. Wil 
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Van de redactie
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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

Bij de vorige uitgave meldde ik nog 
geen verslag te hebben gezien van de 
wedstrijd tegen CWO.  Onterecht, het 
verslag bleek in de spammap terecht 
te zijn gekomen. Inmiddels dus ook die 
map nog maar even bekeken.
Zoals de meesten van ons, de afgelopen 
weken genoten van Caiway. Niet alleen 
mondjesmaat of in het geheel niet ont-
vangen van email berichten maar ook 
tot tweemaal toe extra ontvangen van 
een paar weken mail die dan ook weer 
verwijderd moet worden. Nu maar 
hopen dat er geen berichten tussen wal 
en schip raken. 
Een ledenvergadering waarop een nieu-
we penningmeester is benoemd, Dick 
v.d. Pijl, en afscheid genomen is door 
Raymond. Elf jaar penningmeester is 
geen katten…….. Daarin is een hoop 
gebeurd. De diverse penningmeesters 
konden positieve berichten laten horen 
over het afgelopen seizoen. Elders in dit 
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blad vindt u een samenvattend verslag 
van de vergadering.
Sportief gaat het nog niet  goed met het 
eerste elftal. Afgelopen zaterdag werd 
verloren van Honselersdijk. Dat bete-
kent dat Lyra met 6 punten uit 8 wed-
strijden op de tiende plaats staat. Op 
zich is het seizoen nog lang maar 16 
punten verschil met plek 1 is al wel 
groot en de eerstvolgende hogere plek 
geeft al 5 punten verschil. Alle reden 
om er komende zaterdag tegen Mon-
ster eens flink tegenaan te gaan. En 
een beetje aanmoediging kan dus geen 
kwaad.
Soms moeten er in de aangelever-
de kopij veranderingen worden aan-
gebracht. Ik vraag mij af of mensen die 
stukjes aanleveren ook wel eens de 
publicaties nalezen. Simpel voorbeeld-
je,” een aantal publicaties”, is enkelvoud 
voor het gebruik van een werkwoord. 
Ook het gebruik van d of t is en blijft las-

tig. Maar er gaat ook veel goed natuur-
lijk! Doe er uw voordeel mee. En eh, 
zondagavond 20.00 uur voor de publi-
catie van Sportkontakt op de eerstvol-
gende woensdag is sluitingsuur voor uw 
bijdrage.

Jan Vink.

je de laatste kaarten bestellen dan zijn 
de kaarten te verkrijgen bij de selectie-
spelers van v.v. Lyra. Haast is geboden, 
want net zoals in de winkel: OP=OP.

Speculaaspoppen
Afgelopen zaterdag was het lekker druk 
in de jeugdbestuurskamer. Het was tijd 
om de lijsten in te leveren van de specu-
laaspoppenactie. Het zag er indrukwek-
kend uit al die lijsten op tafel en de con-
trole hiervan. Zo op het eerste gezicht 
is men niet ontevreden bij de organisa-
tie. De hoop is echter gevestigd op de 
zakelijke orders die ze nog moeten krij-
gen. Dit word in de loop van deze week 
bekend. Wil je als bedrijf nog specu-
laaspoppen bestellen en deze schen-
ken aan relaties of personeel stuur dan 
even een mailtje naar speculaaspop@
stichtingsteunlyra.nl. Dit kan uiterlijk tot 
5 november.

Derde helft
Op zaterdag 12 november wordt op 
sportpark de Zweth de derby gespeeld 
tegen Sportclub Monster. Het is sowie-
so een wedstrijd waar de steun hard 
nodig is voor de mannen van Ramon 
Hageraats, maar na afloop is er een 
derde helft waar ik een ieder van harte 
voor wil uitnodigen. Er zal weer het een 
en ander worden georganiseerd om de 
gezelligheid de boventoon te laten voe-
ren in de kantine. Ik heb begrepen dat 
je best wat later mag thuiskomen van 
het thuisfront.

Jubileumjaar
Het jaar 2017 is voor de vereniging 
een jubileumjaar. Ik ben er onlangs op 
gewezen dat het vijftig jaar is geleden 
dat sportpark de Zweth is geopend en 
v.v. Lyra bestaat 85 jaar. Daar gaan we 
uiteraard het nodige aan doen, maar 

we willen graag ook jullie mening weten 
om wat we moeten gaan organiseren. 
Wellicht heb je een leuk idee voor een 
mooie actie of evenement. Stuur dit dan 
naar voorzitter@vvlyra.nl.

Tot  op het sportpark
Sjaak Scheffers 
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Lyra 1
Honselersdijk – Lyra   3 – 1.
De uitslag van de gisteren gespeelde 
wedstrijd is wederom voor Lyra zeer 
ongunstig, want Lyra staat momenteel 
wel heel erg dicht dicht bij de onder-
ste plaatsen. De promotie / degradatie 
(pd) houdt in dat de twee laatsten op de 
ranglijst direct degraderen en de twee 
teams daarboven pd wedstrijden om 
behoud van het tweedeklasserschap 
zullen moeten spelen.
Vooraf was de verwachting hoger 
gespannen dan de uitslag doet vermoe-
den, maar dat Lyra gisteren vooral op 
felheid werd afgetroefd , was toch wel 
bedenkelijk om te zien. Honselersdijk 
begon veel feller en straalde uit dat er 
voor Lyra deze middag weinig tot niets 
te halen viel. En als zo vaak... de 1-0 
achterstand ontstond al in de 9e minuut 
na een vlot lopende aanval van Honse-
lersdijk.
Weer moest Lyra achter de feiten aan-
lopen met daarbij nog de handicap 
dat Rick Voskamp zich al na 20 minu-
ten moest alten vervangen door Nicky 
Mast, die het verder overigens goed 
deed. In de 25e  minuut mocht Lyra 
een corner nemen die door Nicky Mast 
indraaiend werd genomen en uit de 
scrimmage die daarop volgde kon Ardi 
Luijendijk de 1-1 laten aantekenen.
Na de rust ontstond het zelfde beeld als 
voor de rust: een feller Honselersdijk 
kon keer op keer gevaarlijk worden voor 
het doel van Lyra. 

In de 47e minuut 
mocht Honselersdijk 
een vrije trap nemen 
en uit de rebound 
de 2-1 scoren. In 
de 59e minuut 
kon Honselersdijk 
zelfs de 3-1 sco-
ren waarna de wed-
strijd wel zo’n beet-
je gespeeld leek. 
Robin Vijverberg 
werd nog gewis-
seld voor Erwin 
Zeestraten en Roy 
Zeestraten werd 
gewisseld voor 
Coen v. Mil,maar 
het had geen 
andere score tot 
gevolg.

Jammer was het wel dat vlak voor het 
einde de linksback van Honselers-
dijk een zware overtreding van achte-
ren maakte op Yasin Ozkok, die wel erg 
geblesseerd uit moest vallen en Lyra 
de wedstrijd moest uitspelen met 10 
man. De linksback kreeg “slechts”geel 
waar een andere kleur op zijn plaats 
was geweest. De verder goed leidende 
scheidsrechter Steenbergen floot voor 

het einde van de wedstrijd en Honse-
lersdijk was 3 punten rijker en Lyra een 
illusie armer.
Lyra speelt a.s. zaterdag de thuiswed-
strijd tegen VDL, de toenemende druk 
op de ploeg zou door een talrijk publiek 
(dus U allen) wat kunnen worden weg-
genomen.

Uw steun is derhalve van harte wel-
kom.

Trainer Ramon Hageraats begon 
met de volgende elf:
doel: Tom Binnendijk,
achter: Tim Herbert, Roy Zeestra-
ten, Ardi Luijendijk en Rick Vos-
kamp,
midden: Gino Bozuwa, Max v. 
Delft en Robin Vijverberg,
voor: Yasin Ozkok, Thom 
Kuyvenhoven en Bob Zwin-
kels.

Aan Lyra kant vielen geen 
kaarten.
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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

Jumbo, jetzt geht’s los! 
De voetbalplaatjes actie is vorige week 
zaterdag in onze kantine afgetrapt.  De 
kick-off werd gigantisch goed bezocht. 
Er waren ontzettend veel kinderen en 
ouders aanwezig om de verzamelal-
bums in ontvangst te nemen en het eer-
ste pakje voetbalplaatjes in ontvangst te 
nemen.
En daarna was het in de kantine direct 
plakken geblazen! “Hé, ik heb jou!“, 
hoor je dan door de kantine schallen. 
Het spaar enthousiasme zat er meteen 
al lekker in.
Nadat de eerste plaatjes hun weg naar 
het boek hadden gevonden, was het 
nog enkele dagen wachten totdat de 
pakjes ook bij Jumbo gescoord konden 
worden. Alle moeders moesten hun 
boodschappen nog even opsparen tot 
woensdag 26 oktober, want toen ging 
het los bij Jumbo! Volgens Dennis van 
Menxel, bedrijfsleider van Jumbo, zijn 

de eerste spaardagen ook voor Jumbo 
heel succesvol verlopen.
Nu de actie loopt, gaan we bij Lyra 
natuurlijk niet achterover leunen. We 
hebben natuurlijk de merchandise-ac-
tie waar iedereen die individueel op de 
foto is gegaan zijn of haar afbeelding 
kan bestellen op een poster, mok of 
sleutelhanger. Elftalfoto’s op mokken en 
sleutelhangers is helaas niet mogelijk. 
Elftalposters op A3 formaat (420mm x 
297mm) is wel mogelijk, maar dan moe-
ten we een andere leverancier kiezen. 
Daardoor is de prijs van de poster wel 
iets duurder: € 12,95.
Let op, je kunt deze artikelen bestellen 
tot uiterlijk 6 november a.s.!
Verder zijn er tijdens de actieperiode 
(tot 20 december a.s.) ook gratis plaat-
jes te verdienen bij Lyra. Hoe? Daarvoor 
moet je de website van Lyra in de gaten 
houden. En helemaal aan het einde van de actie-

periode zullen we een ruilmiddag gaan 
houden. Iedereen die zijn of haar boek 
nog niet vol heeft, kan dan op deze ruil-
middag de laatste plaatjes bij elkaar ver-
zamelen. Ook over de ruilmiddag zullen 
we later dit jaar via onze website meer 
laten weten. 
Zo, en nu weer snel naar die koektrom-
mel van je moeder, zodat ze weer snel 
boodschappen kan gaan doen bij Jum-
bo!  
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Impressie ALV 24 oktober 2016
Op 24 oktober hield de vv LYRA haar 
jaarlijkse ledenvergadering. De presen-
tielijst werd door zo’n 65 personen gete-
kend wellicht dat niet iedereen gete-
kend heeft want het leek drukker. De 
vergadering werd door voorzitter Schef-
fers om 20:00 uur geopend met een 
minuut stilte voor de ons dit jaar ont-
vallen leden, sponsors en/of vrijwilli-
gers: Koen Ammerlaan en Theo Bran-
denburg. 
De notulen van de vorige vergadering 
werden ongewijzigd goedgekeurd. Er 
waren geen ingekomen stukken. Afmel-
dingen waren ontvangen van Jan van 
der Plas, Cees Hofstede, Hans Wüste-
feld, Cees Lagerwerf, Ton Middendorp, 
Martin Verkade, Ton Vos en Denver 
Wittenaar.
De diverse commissies werden met 
applaus bedankt voor hun inspannin-
gen gedurende het afgelopen seizoen. 
Een speciaal woord van dank was er 
voor Esther van der Mark die vorig jaar 
afscheid heeft genomen van de Activi-
teiten commissie. 

De financiële jaarverslagen werden 
door de penningmeesters van de stich-
tingen en voetbalvereniging toegelicht. 
Stichting Steun kende een goed jaar. 
De verplichtingen richting de vereniging 
konden worden voldaan inclusief het 
tekort van vorig jaar. Met name de wed-
strijden tegen FC de Rebellen en Feyen-
oord konden als hoogtepunten worden 
aangemerkt.  

Ook Stichting Beheer kende een finan-
cieel goed jaar. Kapitaalslasten waren 
lager door aflossing en nieuw rente 
tarief. Huisvestingskosten waren hoger 
dan begroot. Een nieuw kassasysteem 
en onderhoud waren hiervan de oor-
zaak. De huurbaten vallen hoger uit 
doordat het contract met Adfysio lucra-
tiever is dan het oude contract met E25. 
Beheer sluit het financiële jaar af met 
een kleine plus van bijna 2.800 euro. 
Begroting voor het komende boekjaar 
blijft nagenoeg gelijk.

De vv LYRA sloot het financiële jaar af 
met een plus van ruim 12.000 euro, dit 
is hoger dan begroot. De belangrijkste 
afwijkingen ten opzichte van de begro-
ting zijn: hogere kosten selectie door 

het buitenlands trainingskamp. Ter dek-
king van de kosten voor het trainings-
kamp zijn er  2 feestavonden door de 
selectie georganiseerd. De extra omzet 
hiervan dekt de extra kosten selectie. 
De bijdrage van de verenging aan het 
trainingskamp is vergelijkbaar met de 
bijdrage aan de binnenlandse trainings-
kampen in eerdere jaren; hogere con-
tributie-inkomsten door forse leden-
groei; kantine-inkomsten zijn fors hoger 
(o.a. door feesten,  wedstrijd tegen Fey-
enoord en wederom een succesvol 7x7 
competitie in voorjaar 2016); bijdra-
ge Stichting Steun is hoger (€ 5 K). Het 
budget voor volgend jaar blijft nagenoeg 
gelijk aan begroting 2015/2016 en de 
penningmeester verwacht het seizoen 
2016/2017 met een resultaat van 2.650 
euro te sluiten.

Op de balans van de vv LYRA heeft de 
kwijtschelding van een gedeelte van 
de eeuwigdurende lening aan Stichting 
Beheer het eigen vermogen van de ver-
eniging doen laten dalen. Deze kwijt-
schelding leidt uiteindelijk tot een lage-
re huur voor de vereniging. De lening is 
destijds afgesproken zonder aflossings-
verplichting omdat schenken niet was 
toegestaan. De penningmeesters heb-
ben nu een methode gevonden om de 
lening te mogen afschrijven. Is een posi-
tieve ontwikkeling voor zowel de stich-
ting als de vereniging. 

Voor de uitbetaling van de obligatiele-
ning staat een bedrag van 8.713 euro 
gereserveerd voor de uitbetaling van 
de eerst groep van uitgelote obligaties. 
De obligatiehouders hebben een brief 
gekregen met daarop keuzemogelijkhe-
den van wat zij met het bedrag willen 
doen. Dit varieert van volledig uitbeta-
len incl. rente tot volledig schenken aan 
de vereniging. 

Het geconsolideerde resultaat van de 
stichtingen en de vereniging laat een 
plus van bijna 20.000 euro zien. Het 
financiële jaar 2015/2016 mag als goed 
bestempeld worden.

Raymond van Hooft gaf aan dat dit na 
ruim 10 jaar penningmeesterschap zijn 
laatste ALV was. In die tien jaar is er 
best veel veranderd. Ter illustratie pre-

senteerde Raymond een vergelijkend 
overzicht tussen zijn presentatie van 
2005/2006 versus 2015/2016. Met 
name de nieuwbouw heeft verandering 
gebracht in de huisvestingslasten. De 
verenigingskosten, en dan met name 
het salarishuis, laten een forse daling 
zien. Kantine inkomsten zijn vergelijk-
baar en de contributie inkomsten zijn 
een stuk hoger, enerzijds door groei van 
het ledenaantal en anderzijds de verho-
gingen.

Namens de kascommissie nam Geert 
van Etten het woord. Samen met Lenn-
art van Duijn heeft hij de boeken van de 
vereniging gecontroleerd. De kascom-
missie heeft volledige toegang gekre-
gen tot alle aspecten van de boekhou-
ding van v.v. Lyra en daarnaast heeft 
Raymond een uitgebreide toelichting 
gegeven. Over het algemeen kunnen 
we zeggen dat Raymond na tien jaar de 
boekhouding van de vereniging keurig 
en schoon achterlaat. Er zijn een twee-
tal verbeterpunten besproken. Enerzijds 
de verdere verbijzondering van de post 
algemene kosten en anderzijds de admi-
nistratie rond het eigen gebruik bin-
nen de vereniging. Er zijn vanuit boek-
houdkundig en controle oogpunt nog 
wel meer verbeteringen mogelijk maar 
deze zijn veelal praktisch niet haalbaar, 
zoals bijvoorbeeld een beter beheerste 
stroom contanten. Advies zou hier zijn 
de stroom contante betalingen zo veel 
als mogelijk te beperken. In de boek-
houding zijn geen onregelmatigheden 
aangetroffen en de boekhouding is vol-
ledig. Wij willen de vergadering dan ook 
vragen het bestuur decharge te verle-
nen.
Geert sprak nog een persoonlijk dank-
woord uit aan Raymond en bedankte 
hem voor zijn inzet over de afgelopen 
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jaren. Hij wenste beoogd opvolger  Dick 
van der Pijl alle succes toe.

Het voorstel tot decharge van de kas-
commissie wordt door de vergadering 
met applaus bekrachtigd.

Net als vorig jaar, wil de penningmees-
ter al vast goedkeuring hebben voor 
het contributievoorstel voor seizoen 
2017/2018. Ook dit jaar stelt hij voor 
om geen procentuele verhoging goed te 
keuren maar een maximaal bedrag. Het 
bedrag ligt over het algemeen € 7,50 
hoger dan de contributie 2016/2017 
en € 2,50  ten opzichte van het bedrag 
wat vorig jaar als maximaal bedrag werd 
goedgekeurd door de ALV. Vanuit de 
zaal werd de vraag gesteld of de dames 
gratis zijn vanaf seizoen 2017/2018? Per 
abuis waren de dames vergeten op de 
powerpoint presentatie. Raymond biedt 
zijn excuses aan voor deze omissie.
Piet Voskamp pleitte om de contribu-
tie voor de niet spelende leden te verla-
gen. Hij stelde dat LYRA een grote scha-
re niet spelende leden heeft en deze 
ook nodig zijn om de exploitatie rond 
te krijgen. Het bestuur neemt de actie 
om dit te onderzoeken. Er werd ook de 
opmerking gemaakt dat er voor selec-
tie teams meer gedaan wordt dan voor 
niet-selectie teams. Is het niet de over-
weging waard om een selectietoeslag te 
gaan toepassen? Westlandia doet dit bij-
voorbeeld ook. Ook deze vraag zal ver-
der onderzocht worden.

Ook dit jaar zijn heeft LYRA weer een 
aantal jubilarissen te huldigen. De vol-
gende leden werden gehuldigd:
25 jaar: Wil Bongaards – v/d Ende, Cees 
Lagerwerf, Martin Verkade, Dick Vos-
kamp, Ton Middendorp
50 jaar: Peet Hanemaaijer, Albert Mil, 
Mart Zwinkels, Peter Keijzer. 

Alle gedecoreerden namens het bestuur 
proficiat en tegelijk de waardering voor 
de getoonde clubliefde en clubtrouw.

Rondvraag:
Wim Solleveld: het clubblad kost de 
vereniging zo’n 7.000 euro op jaar 
basis. Zijn er ideeën om het blad digi-
taal te gaan aanbieden? De voorzitter 
meldt dat het contract afloopt en dat het 
bestuur daar dit seizoen een beslissing 
over gaat nemen. 

Johan vd Wel: het valt mij op dat het 
buitenterras bij LYRA over het algemeen 
leeg is. Is het geen idee om te overkap-
pen en een vaste tapinstallatie te over-
wegen? Bij andere verenigingen zie ik 
dat ook. De voorzitter meldt dat vanuit 
de opbrengsten uit de “blinde poule” 
een omheining gerealiseerd gaat wor-
den. Het idee van “overkappen” wordt 
meegenomen.

Johan vd Wel: bij een andere vereniging 
heb ik gezien dat F-spelertjes als ballen-
jongens worden ingezet. Is dit een idee 
voor LYRA? Alex Stolze meldde dat de 
KNVB regels dit voor de 2de klasse niet 
toestaan.

Geert van Etten: vanaf vorig jaar is het 
bestuurslid vrijwilligerszaken actief. 
Heeft dit gebracht wat er van verwacht 
werd? Herman van Duijn geeft aan dat 
er een aantal zaken gerealiseerd zijn, 
waaronder: VOG, vertrouwenscontact-
persoon en de commissie Sportiviteit 
en Respect. Hij heeft door het wegval-
len van Joop Vis de afgelopen tijd veel 
uren in kantinezaken moeten steken 
waardoor zijn focus wat minder op vrij-
willigerszaken lag. Hij hoopt dit deze 
winter weer in te halen.

Peter Keijzer: ik zou aandacht willen vra-
gen voor de verantwoordelijkheden van 
de LYRA spelers en begeleiding als gast-

heer en dan met name na de wedstrijd. 
Ik wil er voor pleiten dat alle LYRA teams 
de scheidsrechter en de tegenstanders 
middels een “handje” bedanken. 

Peter Keijzer: Volgend jaar bestaat LYRA 
85 jaar. Gaat LYRA door nog wat aan 
doen? De voorzitter laat weten dat hij 
daar al mee bezig is. (en ook het feit dat 
sportpark de Zweth 50 jaar bestaat)
Ano Herbert: Ik ervaar dat de scheiding 
tussen selectie en niet selectie steeds 
groter wordt. In de technische beleids-
plannen komen zij niet meer voor. 
Hij vindt dat er vanuit de niet selectie 
teams best nog wel potentieel te halen 
valt mits goed getraind. Frits de Vree-
den antwoordt dat de hoofdtrainers per 
lettergroep daar een rol in spelen. Per 
lettergroep worden er bijeenkomsten 
gehouden om de trainers van de niet 
selectie teams te ondersteunen. Vanuit 
deze sessies komen niet veel vragen om 
kennis te delen maar meer over organi-
satie en dergelijke. De verantwoordelijk-
heid van de TC ligt bij het selectievoet-
bal en de JC bekommert zich om de niet 
selectie teams.  De JC heeft inmiddels al 
een tweetal bijeenkomsten gehouden, 
eentje aan het einde van het vorig sei-
zoen en eentje aan het begin van dit sei-
zoen om een ieder bij te praten en ver-
der wegwijs te maken in de vereniging. 
Daarnaast is er een scoutingscommissie 
die als doelstelling heeft om alle teams 
3 x per jaar te bekijken om de talenten 
die in eerdere fase zijn gemist, te her-
kennen.  Ano vindt dat LYRA tijd moet 
blijven steken in het ontwikkelen van de 
laatbloeiers en dat LYRA de scheiding 
niet te groot moet laten worden. 

Johan Voskamp: LYRA heeft vorig jaar 
op één dag 8 spelers gehuldigd voor 
het spelen van hun 100ste wedstrijd. 
In Johan’s tijd ging dat ook al niet goed. 
Hij vindt dit raar en geeft aan dat LYRA 
zorgvuldiger met dit soort dingen moet 
omgaan. De voorzitter geeft aan dat dit 
nu, competitie en beker wedstrijden, 
nauwkeurig wordt bijgehouden. Het ver-
leden kunnen we niet veranderen maar 
vanaf nu worden de spelers gehuldigd 
op het moment van het bereiken van 
een mijlpaal.

Sander Langerak: de nieuwe kleding 
leverancier. Hoe is de keuze tot stand 
gekomen? Tim Jansen licht toe hoe dit 
proces is verlopen. Een projectgroep 



pagina 9

Ook wij vergissen ons wel eens

Vooraf aan de Algemene Ledenvergadering van 24 oktober 

jl. werden we onaangenaam verrast met de mededeling dat 

een lid van de vereniging al sinds 1953 lid en hier nooit 

voor gehuldigd is. Dit is pijnlijk en niet goed te praten. We 

vermoeden dat dit tijdens het omzetten naar Sportlink is 

gebeurd. Nu we hiermede geconfronteerd zijn hebben we 

het idee  dat er wellicht meer leden zijn die al heel lang lid 

zijn en nooit hiervoor gehuldigd zijn. Ik zou dit heel graag 

willen weten en rechtzetten. Mocht je iemand weten die dit 

is overkomen, stuur dan even een mail naar voorzitter@

vvlyra.nl. We nemen dan contact op en trekken het recht. 

Alvast dank voor de medewerking.

Sjaak Scheffers, Voorzitter v.v. Lyra

Kantinezaken

Waar Joop Vis voorheen verantwoorde-

lijk was voor de kantine & bar bezetting, 

is dat nu veranderd.

Sinds Joop te kennen heeft gegeven te 

stoppen, heeft Herman van Duijn dit 

parttime overgenomen. Overigens met 

hulp van velen. Dat dit niet de ideale 

situatie was moge duidelijk zijn.

Het bestuur is dan ook blij met de komst 

van Fred Barz, die heeft aangegeven de 

kantine bezetting te willen gaan coordi-

neren. De eerst komende tijd gaat hij dat 

overigens samen doen met Herman.

Dus: voor kantine bezetting en andere 

kantine zaken: 

E mail: kantinezaken@vvlyra.nl      

Fred Barz  06-48154747 of 

Herman van Duijn 06-23116106.

Namens het Bestuur,

Herman van Duijn

heeft zich gebogen over dit vraagstuk. 
Na marktoriëntatie is er een short list 
van kandidaten overgebleven. De offer-
tes van deze kandidaten zijn met elkaar 
vergeleken en op basis van het pak-
ket van eisen van LYRA viel de keu-
ze op Klupp Tim geeft aan dat Klupp 
momenteel wat opstartproblemen kent 
waardoor de leveringen nog niet altijd 
zijn wat er is afgesproken. Hij heeft er 
vertrouwen in dat dit snel goed gaat 
komen.

Eric in’t Veld: Sinds jaar en dag houdt 
de vv LYRA de ALV op maandag avond. 
Zou het een idee zijn om dit te verschui-
ven naar vrijdag? Wellicht motiveert dat 
meer leden om de ALV te bezoeken. Het 
bestuur neemt de actie dit te onderzoe-
ken.

Piet Voskamp: we zien de 
afgelopen jaren dat het 
verkrijgen van vrijwilligers 
moelijker wordt. Is het niet 
het overwegen waard om 
een soort van vrijwilligers-
bank, met info over vaca-
tures, functie beschrijving 
en huidige bezetting, te 
publiceren op LYRA social 
media? Het bestuur neemt 
de actie dit te onderzoeken.

Als laatste agendapunt 
stond de verkiezing van 
het bestuur op het program-
ma. Jeugdvoorzitter Hans van der Mark 
en bestuurslid Wedstrijdzaken Vin-
cent Roeleveld waren aftredend en her-
kiesbaar. Zij worden beide met applaus 

herkozen. Het bestuur 
draagt Dick van der Pijl 
voor als opvolger van 
Raymond van Hooft in 
de functie van penning-
meester. Dick wordt 
door middel van applaus 
door de ALV gekozen. 
Raymond van Hooft 
wordt bedankt voor ruim 
10 jaar penningmees-
terschap. Voor hetgeen 
hij in deze 11 jaar voor 
LYRA betekend heeft 
wordt hij voorgedragen 

als erelid. Dit wordt d.m.v. 
applaus door de ALV bekrachtigd. Joop 
Vis wordt bedankt voor 5 jaar bestuurs-
lid Kantinezaken. 
Om 21:35 bedankt de voorzitter alle 
aanwezigen en sluit de vergadering.

SinterklaasactieOok dit jaar houden we weer de welbe-

kende sinterklaasactie in de Lyra-shop. 

Concreet betekent dit dat je vanaf zater-

dag gratis je naam of initialen kunnen 

laten drukken op elk gewenst artikel. 
De actie loopt tot zaterdag 26 november. 

Scoutingscommissie vv Lyra

Binnen de jeugdopleiding is een interne scoutingscommissie actief. Deze 

heeft als doel om talentvolle spelers uit de onder elftallen van vv Lyra in 

kaart te brengen. Het gaat hierbij om spelers die in de ogen van de scou-

tingscommissie een kans moeten krijgen om zich te bewijzen tijdens de 

selectietrainingen voor het nieuwe seizoen.

De scoutingscommissie zal in de maanden september t/m december alle 

lettergroepen zo goed mogelijk in kaart te brengen. In de maanden januari 

t/m maart zullen de spelers die zijn opgevallen nogmaals worden bekeken. 

In april zullen ze hierover verslag uitbrengen aan de Hoofd Jeugd Oplei-

ding. Er zal dan gezamenlijk worden besproken welke spelers worden uit-

genodigd voor de selectietrainingen in de maanden mei en juni.

Het besluit of spelers worden opgenomen in de nieuwe selecties wordt uit-

eindelijk genomen door de selectietrainers in overleg met de Hoofd Jeugd 

Opleiding.
TC vv Lyra.
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Jouw voetbalplaatje op een 
poster, mok of sleutelhanger?
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Sanne van den Berg

v.v. Lyra biedt jou de mogelijkheid om een poster, mok of sleutelhanger te bestellen met 
daarop je eigen voetbalplaatje! Bestel deze unieke items voor zondag 6 november en 
haal ze op woensdagavond 30 november af in de LYRAShop van 19.00 tot 21.00 uur.

Voornaam:           Achternaam:

Adres:

Postcode:           Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

*Bij minderjarigen handtekening ouder / voogd

Handtekening*..................................................

Naam speler:

Team JO:

Club:

Ik wil graag bestellen:     ...... stuk(s)   Poster 

           ...... stuk(s)   Mok    
...... stuk(s) Sleutelhanger

Lever het ingevulde formulier uiterlijk 6 november in bij v.v. Lyra. Dit 
kan door het formulier in de brievenbus te gooien die direct rechts bij 
binnenkomst door de hoofdingang hangt. Je bestelling dient vooraf 
betaald te worden naar NL06RABO0336201850 t.n.v. Stichting 
Steun v.v. Lyra. Zet bij de betaling in de omschrijving duidelijk 
de naam en het team/elftal.Op woensdagavond 30 november van 
19:00 uur tot 21:00 uur is de bestelling op te halen bij de club.
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Shirtuitreiking aan van der Mark Ketelonderhoud B.V.

Het is nog nooit voor gekomen dat een 
shirtuitreiking aan een bedrijf in twee 
keer georganiseerd moet worden. Twee 
keer was zaterdagmorgen de bestuurs-
kamer van v.v. Lyra overvol met spelers, 
leiders en genodigden.
Voorzitter Sjaak Scheffers verving Hans 
Koornneef, voorzitter Stichting Steun 
v.v. Lyra, die wegens werkzaamheden in 
het buitenland vertoeft. In zijn speech 
vertelde hij de historie van het bedrijf. 
Van der Mark Ketelonderhoud B.V. 
levert een totaalpakket aan onderhoud 
voor CV- en Stoomketels voor de glas-
tuinbouw, industrie, scheepvaart en uti-
liteit. Het was hem ter ore gekomen dat 
de sfeer in het bedrijf geweldig is door 
de platte organisatie. Indien men moet 
overwerken is iedereen daartoe bereid. 
Van de Mark Ketelonderhoud B.V. is 
werkzaam in de gehele regio en soms 
ook in het buitenland.
De voorzitter roemde de inzet van de 
familie van der Mark voor hun tomelo-
ze inzet voor de vereniging. Hans van 
de Mark is bestuurslid, jeugdvoorzit-
ter, keurt de velden, scheidsrechter 
en grensrechter. Vrijwel dagelijks is hij 
op de vereniging aanwezig. Zijn vrouw 
Esther is jarenlang actief geweest in de 
Activiteitencommissie en is nu penning-
meester in het jeugdbestuur. Ook de 
kinderen vervullen naast hun lidmaat-
schap als  speler een vrijwilligersfunctie 
bij de vereniging. Op dit moment spon-
soren zij de JO19 1, JO17 1 en 2, JO15 2, 
JO 13 4 en de mini F spelers. Een onge-
kende weelde voor de vereniging en 
de voorzitter hoopt dat de spelers van 
JO19 1 en JO17 1 dit goed begrijpen. Hij 
vroeg aan hen om het shirt van v.v. Lyra 
met gepaste trots te dragen, sportief te 
zijn en goed te onthouden welke spon-
sornaam er op het shirt staat.

A1

B1
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Schema meelopen Lyra1 
Datum team  tegenstander
5 november 2016 F4  VDL
12 november 2016   Sportclub Monster
3 december 2016 F6  Valken’68
28 januari 2017 F7  Soccer Boys
18 februari 2017 F5  HVC
18 maart 2017 F8  Kethel Spaland
1 april 2017 F9  Honselersdijk
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.

Activiteitencommissie

Er zijn inmiddels een aantal data bekend van onze activiteiten. 
Over de inhoud kunnen we nog niet veel meer vertellen, 
maar we houden jullie uiteraard op de hoogte.

Activiteitenagenda:Sinterklaas   
30 november

Kerstklaverjassen  
16 december 

Oliebollenloop  
31 december

Fifatournement                   13 januari
Familieweekend                   9 en 10 juni

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

Kaarten bestellen bij de selectie voor het feest van 19 november

Tot 5 november:
bedrijven kunnen nog speculaaspoppen bestellen

Tot 6 november:
Bestelling doorgeven van poster, mok of sleutelhanger met jouw voetbalfoto!

23 november:
Speculaaspoppen ophalen om af te leveren.
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Lyra 2 zaal
RKDEO 4 – Lyra 2:   4 - 2

Vandaag traden wij op een mooie don-
derdagavond met een compleet team in 
Nootdorp aan tegen RKDEO.  Wij had-
den afgesproken het zelfde spelsysteem 
als vorige week te hanteren namelijk 
met Fla als aanspeelpunt voorin.
RKDEO kwam goed uit de starblokken 
en al na 2 minuten moest Dave han-
delend optreden na een goed schot 
van RKDEO. RKDEO dwong ons in 
een spelletje waar wij niet zo goed in 
zijn, het spel maken. RKDEO kon daar-
door gevaarlijk worden door het ons zo 
geliefde countersysteem. Toch schoot 
Niels in de 6e minuut na een goe-
de aanval op de paal. In de 9e minuut 
kwam Lyra op 1-0 Fla kon uit een assist 
van Niels binnen tikken. In de 13e 
minuut liet Assaf een man uit zijn rug 
lopen die op Dave schoot, 
de rebound was r raak 
1-1-. De rest van de 1e 
helft was het Lyra dat bal-
bezit had en via o.a. een 
gevaarlijke klutsbal een paar 
gevaarlijke schoten kans op 
1-2 had. Eén minuut voor 
rust verloor Lyra echter voor-
in de bal, na een diepe bal 
van RKDEO kwam Raymond 
in een-tegen-een situatie die 
hij verloor waarna RKDEO een-
op-een met Dave de 2-1 binnen 
schoot.
De tweede helft was RKDEO iets 
meer in balbezit, maar probeerde het 
nog steeds Lyra te dwingen het spel te 
maken. Vlak na rust moest Dave red-
ding brengen op een goed schot van 
RKDEO. In de 34e minuut schoot Niels 
na een individuele actie op de paal. In 
de 37e minuut schoot Pieter op doel en 
liet de keeper de bal los. Fla kreeg hier-
door een bijna niet missen kans (al ver-
wachte hij deze bal niet) op 2-1 maar 
schoot de bal naast. In de 39e minuut 
verspeelt Jim de bal toen iedereen 
van Lyra voor de bal stond. Hierdoor 
kon RKDEO met 3 man uitbreken en 
de 3-1 aantekenen. De wedstrijd leek 
gespeeld, omdat de stugge verdediging 
van RKDEO bijna niet te slechten was. 
Zeven minuten voor tijd echter tekende 
Fla na een individuele actie voor zijn en 
Lyra’s tweede goal 3-2. Een minuut later 

was Niels dicht bij de gelijkmaker en in 
de 47e minuut schoot Fla op de paal. 
Twee minuten voor tijd tekende RKDEO 
na een uitgespeelde aanval echter voor 
4-2 en was de wedstrijd gespeeld.
Lyra speelde een goede wedstrijd maar 
creëerde te weinig kansen. Een gelijk-
spel had er in gezeten, maar al met al 
een verdiende nederlaag. 

Lyra 2-Concordia 1

Lyra zaal wint laatste wedstrijd in Vreel-
oo met 5-2 van Concordia 1
Vandaag traden wij aan tegen het hoog 
geplaatste Concordia 1. Assaf was op 
trainingskamp in Israël  en Niels ziek. Zij 
werden vervanger door Sander en 
Kappie.

Lyra kwam al na 3 minuten op een 1-0 
voorsprong door een keihard schot 
van de zijkant van Kappie die er eigen-
lijk niet in kon maar er wel in ging. Con-
cordia stelde daar veel schoten (van 
afstand) tegenover die door de sterk 
keepende Dave allemaal werden gepa-
reerd. In de 18e minuut leek hij te capi-
tuleren, maar de paal redde hem. In de 
20e minuut vervolgens zette Sander na 
een goede pass van Kappie Lyra op 2-0. 
Dit was tevens de ruststand.
Lyra ging de 3ed helft door waar het 
gebleven was en kwam door een snel 
geplaats schot van Sander, na een goe-
de pass van Fla, in de 3e minuut na rust 
op 3-0. Na een misverstand in de ver-
dediging bij Concordia kon Jim in de 
31e minuut vanaf eigen helft moeder-
ziel alleen op de Concordia doelman af 

gaan. Hij faalde niet en tekende de 4-0 
aan. De irritatie bij Concordia nam toe 
en na het zoveelste commentaar op de 
leiding mocht Lyra 2 minuten met een 
man meer proberen de score uit te 
breiden dit lukte niet. In de 35e minuut 
schoot Concordia vervolgens twee keer 
kort achter elkaar op Dave maar zowel 
het schot als de rebound konden hem 
niet verschalken. Een-schitterend een 
tweetje tussen Fla en Sander in de 39e 
minuut werd door laatste genoemde 
helaas niet doeltreffend afgerond. Con-
cordia deed  10 minuten voor tijd wat 
terug met een afstandsschot uit de nas-
toot van een vrije trap 4-1. Het slotak-
koord van Lyra kant was voor Sander 
die een voorzet van af de eigen ach-

terlijn van Kappie schitterend in 
kopte (voor de insiders weet u 
nog dat dit ooit op zondagavond 
tweepunten opleverde). Zes 
minuten voor tijd vervolgens 
zette Concordia de eindstand 
op 5-2.
Concordia bleek niet voor 
niets hoog op de ranglijst 
te staan het was een goed 
combinerend team met 
een paar goede spelers. 
In de loop van de 1e helft 
viel echter 3 man gebles-
seerd uit, zodat zijn geen 

wissels meer over hielden. Daar-
naast stond Lyra verdedigend goed, was 
Dave in topvorm, werd weinig balver-
lies geleden, goed gecombineerd en 
goed afgerond. Al met al een positief 
(tijdelijk) afscheid van Vreeloo. Ook niet 
opgemerkt mag blijven dat deze laatste 
wedstrijd sponsor en oud-speler Mark 
Schuur(mans) de mannen kwam aan-
moedigen en er voor zorgde dat Con-
cordia de sporthal kon vinden.

Met sportieve groet,
Lennard Robbemond,
Coach Lyra zaal 2
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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         

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 is er 
ook hulp nodig in de eerste dienst van 07:30 uur. Op 5 en 12 november zijn de 
ouders van de JO13 6 (D6) aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO13 6 (D6) 
het verzoek om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO13 5 (D5) bedankt voor het draaien van de diensten van afge-
lopen periode.
Datum         Team            
5-nov 07:30 - 10:00 uur D6 1 pers. JO13 6
5-nov 10:00 - 13:00 uur D6 2 pers. JO13 6
12-nov 10:00 - 13:00 uur D6 2 pers. JO13 6
19-nov 07:30 - 10:00 uur D7 1 pers. JO13 7
19-nov 10:00 - 13:00 uur D7 2 pers. JO13 7
26-nov 07:30 - 10:00 uur D7 1 pers. JO13 7
26-nov 10:00 - 13:00 uur D7 2 pers. JO13 7
3-dec 07:30 - 10:00 uur D8 1 pers. JO13 8
3-dec 10:00 - 13:00 uur D8 2 pers. JO13 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 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.  
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 wil-
len 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



pagina 15

Persoonlijk  – Teun Dekker
                                                                                                                                       
Door Johan Voskamp.
Geboren:  10 april 1970 
Woonplaats:  De Lier
Partner: Bernadette                                                                                                                                      
Familie:  Anouk Sven Bernadette en Teun
Opleiding:    VWO en SPD
Beroep:  eigenaar Tede Administraties
Hobby’s:  voetbal en sport in algemeen, voornamelijk passief  
Sport:  Voetbal
Clubs:  Lyra
Functie bij de club: keeperstrainer, leider, sponsor en probeer nog ballen 

tegen te houden bij Lyra V1 (7x7)
ook de serie Penoza 

TV presentator:  Wilfred Genée
Analyticus:  René van der Gijp
Zanger:  André Hazes
Zangeres:  Anouk
Band:  Coldplay en Dire Straits
Acteur:  Denzel Washington
Actrice:     Julia Roberts        
Film:  Die Hard 1
Eten:  erwtensoep en rijst met kip-kerrie
Niet te eten:  lasagne ben ik niet gek op
Drank:  biertje of rode wijn
Niet te drinken:  karnemelk en witte wijn
Uitgaan:  gewoon in de kroeg of in de feestweek
Beste eigenschap:  doorzetter, sociaal en behulpzaam
Slechtste eigenschap: kan best eigenwijs zijn
Karakter:  ja
Bewondering voor: alle vrijwilligers, sommige mensen doen 

echt heel veel voor anderen
Ontroerd van:  geboorte kinderen en mensen die veel te 

vroeg komen te overlijden
Trots op:  vooral op mijn gezin, maar ook op de 

meiden van Lyra MB1                                       
Hekel aan:  mensen die keihard in je gezicht liegen
Bijgeloof:  niet nodig
Ergernis:  mensen die zich beter voor doen dan ze 

werkelijk zijn
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: Louis van 

Gaal of Pep Guardiola om eens lekker 
over voetbal te praten

Vakantie:  Lanzarote
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  het moet eens 

op houden met die zwarte pieten discus-
sie. Elk land heeft zijn eigen tradities en 
gewoonten en Nederland heeft deze. Het 
is een kinderfeest en zoek er verder niets 
achter, want dat is er ook niet !

Dit wil ik nog kwijt: ik heb enorme bewondering voor al het vrij-
willigerswerk dat wordt gedaan bij Lyra en 
bij andere verenigingen en instellingen, met 
name voor diegenen die nooit in de belang-
stelling staan. Bij Lyra zijn dat vooral de lei-
ders en trainers van de onderelftallen, die 
belangeloos week in week uit tijd vrij maken 
om de jeugd wat te leren. Andere ouders 
hebben vaak geen idee hoeveel tijd dit kost.

Merk tenue:  Beltona (of mag ik dat niet meer zeggen)
Merk schoenen:  Puma
Trainers:  dat zijn er best veel geweest 
Beste trainer:   van iedereen wel wat geleerd
Positie:  keeper
Sterke punten:   spelinzicht, coaching, penaltykiller
Zwakke punten:  lage ballen in de hoek blijven altijd lastig
Hoogtepunt:  Westlands kampioen met A1 (ik stopte 2 

pingels in ½ finale tegen Westlandia)
Dieptepunt:  te vroeg moeten stoppen door mijn kluts-

knieën
Mooiste wedstrijd:  een 0-0 wedstrijd waarin de tegenstander 

veel beter was, maar ik als keeper niet te 
passeren (helaas maar weinig gebeurd)

Mooiste doelpunt:  moet wel penalty zijn geweest, die ik in de 
jeugd nog weleens nam

Andere sporten:  wielrennen en darten
Mooiste overwinning: Westlands kampioenschap met A1
Grootste teleurstelling:  kruisband blessure van dochter Anouk
Ambities:  eigen kantoor kunnen blijven runnen en 

gezond houden
Tatoeage:  aan mij niet besteed
Clubman/vrouw:  Vincent Roeleveld , Mandy Zonneveld en 

André Vreugdenhil
LYRA speler:  Sven Dekker
Westlandse speler:  Anouk Dekker
Nationale speler:   Kenneth Vermeer
Internationale speler: Manuel Neuer
Regio club:  Lyra
Nationale club:  AJAX
Internationale club:  Barcelona
Mooiste wedstrijd: Nederland – Duitsland ½ finale 1988 EK
Mooiste doelpunt:  omhaal Van Basten met Ajax -Den Bosch
Mooiste sportaccommodatie: Lyra
Slechtste sportaccommodatie: ooit eens in Rotterdam in een 

soort koeienstal moeten omkleden, 
 douchen was onverantwoord
Idool:  Piet Schrijvers en later Edwin van der Sar
Auto:  Alfa Romeo GT
Krant:  AD
Weekblad:   VI
Boek:  Heineken ontvoering
Radio:  538
Radiopresentator:   Edwin Evers samen met Rick en Niels
Televisie:  toch wel vaak sport, maar bijvoorbeeld 
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Het is zondagmorgen 23 oktober het 
is nog stil in De Lier. De kerkklokken 
zijn het enige geluid dat het ochtend-
gloren verstoord. Ik ben reeds wak-
ker en besluit om alvast een stukje te 
schrijven voor in het volgende Sport-
kontakt. De voetbalplaatjes actie wel-
ke v.v. Lyra samen met de Jumbo op 
touw heeft gezet is dan gisteren einde-
lijk officieel begonnen. Toen ik een aan-
tal weken geleden werd gevraagd, om 
tijdens de Kick Off het eerste plaatjes-
boek te mogen ontvangen hoefde ik 
natuurlijk niet na te denken om direct 
ja te zeggen. Ik was zeer vereerd toen 
Astrid en Hans deze vraag aan mij stel-
den. Natuurlijk wil ik mijn “kleine bijdra-
ge” leveren aan dit grootse spektakel. 
Voorafgaand aan de Kick Off was er uit-
gebreid aandacht besteed in de social 
media en in het clubblad. Dat de kanti-

Van de jeugdvoorzitter

ne volledig was afgeladen met kinderen 
was dan ook geen verrassing. Natuurlijk 
was er de twijfel bij de organisatie maar 
die werd al gauw weggenomen door de 
enorme opkomst. Om 11.00 uur begon 
Hans met de presentatie van dit spek-
takel. Nadat de officiële uitreiking van 
het eerste plaatjesboek was verricht 
konden de aanwezige kinderen natuur-
lijk niet wachten om het eerste pakje 
plaatjes te mogen ontvangen. Genodig-
den van Lyra (speelsters, spelers, com-
missieleden en de organisatie) deel-
den de eerste pakjes uit onder de kin-
deren. Deze Kick Off was zeer geslaagd. 
Maar zoals reeds door Hans gezegd kan 
dit niet zonder de vele vrijwilligers en 
sponsors welke v.v. Lyra een warm hart 
toe dragen. Ook ik wil via deze weg een 
ieder bedanken voor de vele uren wel-
ke er in deze actie zijn gestoken. Vrijwil-
ligers en sponsoren bedankt. Als laat-
ste wil ik jullie veel plezier toewensen de 
aankomende weken en ik hoop dat jul-
lie het plaatsjesboek maar snel vol kun-
nen plakken.

Lyra MO15-1
Voor en tijdens de Kick Off van de 
voetbalplaatjes actie werd er ook nog 
gevoetbald op de Zweth. Onze meisjes 
MO15-1 ( MC1 ) zijn vandaag de gast-
vrouw van Semper Altius MO15-1. De 
meisjes doen het goed in de compe-
titie. Competitie? Spelen zij dan niet 
in de beker? Jawel dat hebben zij wel 
gedaan maar dat waren maar drie wed-
strijden en daarna zijn zij gelijk begon-
nen aan de competitie. Dit is dus afwij-
kend aan de meeste andere teams maar 
wel correct. Zoals ik al zei de meisjes 
doen het goed in de competitie. Bij aan-
vang van deze wedstrijd staat de MO15-
1 op een keurige 5e plek en bij winst 
kunnen zij klimmen naar een gedeelde 
2e plek dus!!! had Shauni haar meiden 
volledig opgepept in de kleedkamer. De 
wedstrijd begon om 10.00 uur op veld 
6 met als clubscheidsrechter Johan Vos-
kamp. Het is goed om te zien dat er vele 
ouders, broertjes, zusjes en andere 
familie leden en vrienden langs de lijn 

stonden bij deze wedstrijd. Het meisjes 
voetbal is ook bij v.v. Lyra een belang-
rijk onderdeel van de vereniging en 
daar zijn we best wel trots op. Tijdens 
de eerste helft werd al gauw duidelijk 
dat onze MO15-1 net iets beter was dan 
Semper Altius. De druk van Lyra was 
hoger op de tegenstander dan anders-
om en dat resulteerde in drie doel-
punten. Lyra ging met een 3 – 0 voor-
sprong de rust in. De tweede helft heb 
ik niet live gevolgd (zie eerdere stukje) 
maar wel op afstand in de gaten gehou-
den. Dat onze meiden de wedstrijd met 
9 – 0 hebben gewonnen is natuurlijk 
fantastisch. Meiden gefeliciteerd met 
deze overwinning en (de voorlopige) 
plek twee in de competitie. Blijf lekker 
voetballen en wie weet waar het schip 
strandt.

Algemene ledenvergadering
Maandag 24 oktober stond de algeme-
ne ledenvergadering weer op het pro-
gramma. Op deze jaarlijkse vergadering 
staan we stil bij de leden die ons zijn 
ontvallen het afgelopen jaar,
worden er door de verschillende bestu-
ren (v.v. Lyra, Stichting Steun en stich-
ting Beheer) de financiële cijfers bekend 
gemaakt, en is er voor een ieder de 
gelegenheid om vragen te stellen over 
het beleid van de club. De jubilarissen 
van onze club werden door Sjaak gefeli-
citeerd en gehuldigd en als laatste wer-
den de aftredende bestuursleden en de 
herkiesbare bestuursleden dan wel niet 
bedankt voor hun inzet ofwel opnieuw 
gekozen door de vergadering. Hier wil 
ik dan ook van de gelegenheid gebruik 
maken om de aftredende bestuursle-
den persoonlijk te bedanken. Raymond 
en Joop ik wil jullie bedanken voor jul-
lie enorme inzet van de afgelopen jaren. 
Jullie waren van grote waarde voor het 
bestuur. Als herkiesbare leden waren 
ondergetekende en Vincent Roeleveld 
beschikbaar in hun functie als jeugd-
voorzitter en wedstrijdzaken. Vincent ik 
ben verheugd dat jij nog drie jaar door 
wil gaan in deze functie. Het is een ple-
zier om met je samen te werken. Als 

LYRA REKENT OP 
UW STEUN!

SCOOR MET EEN 
SPECULAASPOP
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vervanger van Raymond is Dick v/d Pijl 
aangenomen door het bestuur. Dick ik 
ken jou als voetballer en als enthousi-
ast vader en ik kijk er al naar uit om met 
jou te mogen gaan samen werken in 
het bestuur. Als laatste wil ik de jeugd-
commissie, het bestuur en de vergade-
ring bedanken voor het in mijn gestelde 
vertrouwen. Ik ben zeer vereerd dat ik 
na zes jaar nog eens drie jaar door mag 
gaan als jeugdvoorzitter. Jeugdvoorzit-
ter zijn is in mijn ogen een zeer eervolle 
taak en ook zeker een verantwoordelijke 
taak. Ik ga wederom mijn uiterste best 
doen om deze taak naar eer en geweten 
uit te voeren. Het verder opbouwen van 
een sterke vereniging waarin een ieder 
zich gewaardeerd voelt is mijn doel voor 
de aankomende periode. 
Wij zijn Lyra moet in woord worden 
genoemd en worden uitgedragen zowel 
op als rond de velden. 

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

Wedstrijdprogramma

Zami     
LYRA 1  VDL 1 14:30    M. van Ekelenburg 
LYRA 2  Voorschoten’97 2 12:00    W. Slierendrecht 
Sportclub Monster 3 LYRA 3 14:45 13.45   
LYRA 4  Sportclub Monster 5 14:30    
LYRA 5  CWO 3 15:00    
Wanica Star 2  LYRA 6 12:00 11.00  
VDL 5  LYRA 7 12:30 11.30  
DVO ‘32 4  LYRA 8 15:00 14.00  
LYRA 9  HVC’10 8 14:30    
LYRA 10  Westlandia 11 14:30    
VDL 7  LYRA 11 14:30 13.30  
LYRA 12  Die Haghe 8 13:00    
VELO 10  LYRA 13 12:30 11.30  
      
Vrouwen      
LYRA VR1  Barendrecht VR3 14:30    
LYRA VR2  Naaldwijk VR1 12:30    
Scheveningen VR2  LYRA VR3 15:00 14.00  
VDL MO17-1  LYRA MO17-1 12:30 11.30   
Westlandia MO17-1 LYRA MO17-2 10:30 9.30  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

5 november 2016
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Vrouwen
LYRA MO15-1  Full Speed MO15-1 11:00     
LYRA MO15-2  Sp. Monster MO15-1 10:00    
KMD MO13-1  LYRA MO13-1 11:00 10.00
   
JO19      
Victoria’04 JO19-1  LYRA JO19-1 13:00 Via Trainer  
MVV ‘27 JO19-3  LYRA JO19-2 16:00 15.00  
LYRA JO19-3  Westlandia JO19-2 12:45    
      
JO17      
LYRA JO17-1  HVC’10 JO17-1 12:30    T.G.J.M Kroon 
LYRA JO17-2  Excelsior M JO17-3 10:30   
LYRA JO17-3  MVV ‘27 JO17-3 12:30   
Die Haghe JO17-4  LYRA JO17-4 14:30 13.30  
Westlandia JO17-5  LYRA JO17-5 10:45 9.45  
      
JO15      
RKDEO JO15-2  LYRA JO15-1 17:05 Via Trainer   
LYRA JO15-2  VDL JO15-1 10:30   
Verburch JO15-4  LYRA JO15-3 09:15 8.15  
KMD JO15-3  LYRA JO15-4 13:30 12.30  
Quick JO15-6  LYRA JO15-5 15:00 14.00  
HVC’10 JO15-2  LYRA JO15-6 11:00 10.00  
      
JO13      
LYRA JO13-1  Spartaan’20 JO13-2 10:00    B.Q. van Lith
LYRA JO13-2  Full Speed JO13-1 08:30    
LYRA JO13-3  Den Hoorn JO13-5 09:30   
Sp. Monster JO13-4 LYRA JO13-4 10:30 9.30  
LYRA JO13-5  KMD JO13-3 10:00   
LYRA JO13-6  Die Haghe JO13-5 11:30   
LYRA JO13-7  Quick JO13-6 08:30   
LYRA JO13-8  Schipluiden JO13-3 08:30   
      
JO11      
GDA JO11-1  LYRA JO11-1 10:00 Via Trainer  
LYRA JO11-2  Honselersdijk JO11-1 08:30   
HVV JO11-5  LYRA JO11-3 14:30 13.30  
LYRA JO11-4  HVC’10 JO11-2 08:30   
FC ‘s-Gravenz. JO11-7 LYRA JO11-5 09:30 8.30 
 
LYRA JO11-6        
Rozenburg JO11-4  LYRA JO11-7 08:30 7.30  
Duindorp sv JO11-1 LYRA JO11-8 10:00 9.00  
Schipluiden JO11-4  LYRA JO11-9 09:00 8.00  
LYRA JO11-10M  SVH JO11-7 08:30   
      
JO9      
Hermes DVS JO9-1  LYRA JO9-1 09:00 Via Trainer  
LYRA JO9-2  FC ‘s-Gravenz. JO9-4 08:30   
KMD JO9-2  LYRA JO9-3 09:45 8.45  
FC ‘s-Graven. JO9-9 LYRA JO9-4 08:30 7.30  
LYRA JO9-5  Victoria’04 JO9-4 09:30   
LYRA JO9-6  Den Hoorn JO9-7 09:30   
LYRA JO9-7  Honselersdijk JO9-5 09:30   
LYRA JO9-8  KMD JO9-5 09:30   
LYRA JO9-10  MSV ‘71 JO9-6 08:30   
Verburch JO9-6  LYRA JO9-11 08:45 7.45  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

5 november 2016
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Maandag
7 november 2016

Dinsdag
8 november 2016

Zaterdag
12 november 2016

Zaterdag
5 november 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
     
MINI Pupillen      
vv LYRA  sv Honselersdijk 9.30   

Senioren Zaal     
Victoria’04 VR1   LYRA VR1 21:00  Margriet  (Schiedam)   
       
Senioren    
LYRA VR2  Excelsior M VR1 20:00    
        
Senioren Zaal   
LYRA VR2  Barendrecht VR3 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag)
     
Senioren       
LYRA 1  Sportclub Monster 1 14:30  
LYRA 2  Sportclub Monster 2 12:00  
HVC’10 2  LYRA 3 11:30 10.30 
LYRA 4  KMD 3 14:30  
LYRA 5  DVO ‘32 3 14:30  
FC ‘s-Gravenz.8  LYRA 6 14:45 13.45 
Westlandia 10  LYRA 7 12:45 11.45 
LYRA 8  FC ‘s-Gravenzande 12 14:30   
Naaldwijk 6  LYRA 9 14:30 13.30 
LYRA 10  Schipluiden 7 12:30   
Maasdijk 6  LYRA 11 14:30 13.30 
FC ‘s-Gravenz. 16  LYRA 12 14:45 13.45 
LYRA 13  Honselersdijk 9 12:30   
     
Vrouwen     
LYRA VR1  Quick Boys VR1 14:30  
LYRA VR2  MVV ‘27 VR1 12:30  
Den Hoorn VR2  LYRA VR3 12:15 11.15 
Zwaluwen MO17-1  LYRA MO17-1 11:00 10.00 
LYRA MO15-1  Vredenburch MO15-1 10:00  
LYRA MO15-2  MVV ‘27 MO15-1 10:30   
Quick MO13-1  LYRA MO13-1 08:30 7.30
 
JO19     
LYRA JO19-1  VELO JO19-2 14:30   
VFC JO19-3  LYRA JO19-2 13:15 12.15 
LYRA JO19-3     
     
JO17     
Honselersdijk JO17-1 LYRA JO17-1 12:15 Via Trainer 
LYRA JO17-2  Victoria’04 JO17-2 10:30  
LYRA JO17-3  Zwaluwen JO17-4 12:30  
WIK JO17-2  LYRA JO17-4 11:45 10.45 
LYRA JO17-5  Quick JO17-7 12:00  
     
JO15     
LYRA JO15-1  Vitesse Delft JO15-1 10:00   
LYRA JO15-2  FC ‘s-Gravenz. JO15-2 10:30  
Wat. Veld GONA JO15-1 LYRA JO15-3 11:00 10.00 
Sp Monster JO15-4  LYRA JO15-4 08:30 7.30 
Verburch JO15-5  LYRA JO15-5 11:00 10.00

 

Woensdag
9 november 2016
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JO13     
Den Hoorn JO13-1  LYRA JO13-1 12:00 Via Trainer 
LYRA JO13-2  Maasdijk JO13-1 08:30  
LYRA JO13-3  Sp Monster JO13-2 09:00  
Maasdijk JO13-2  LYRA JO13-4 10:30 9.30 
LYRA JO13-5  GSC ESDO JO13-3 08:30  
LYRA JO13-6  GDA JO13-5 10:00  
DUNO JO13-4  LYRA JO13-7 09:30 8.30 
DUNO JO13-5  LYRA JO13-8 10:45 9.45 

JO11     
KMD JO11-1  LYRA JO11-2 08:30 Via Trainer 
LYRA JO11-3  Sp. Monster JO11-4 09:30  
LYRA JO11-4  Westlandia JO11-6 08:30  
Verburch JO11-3  LYRA JO11-5 08:30 7.30 
FC ‘s-Gravenz.JO11-12 LYRA JO11-6 08:30 7.30 
MSV ‘71 JO11-5  LYRA JO11-7 09:00 8.00 
Quick Steps JO11-5 LYRA JO11-8 09:00 8.00 
LYRA JO11-9  Semper Altius JO11-4 08:30  
LYRA JO11-10M  Semper Altius JO11-5 08:30  
     
JO9     
WIK JO9-1  LYRA JO9-2 09:45 Via Trainer 
FC ‘s-Gravenz. JO9-6 LYRA JO9-3 08:30 7.30 
LYRA JO9-4  Full Speed JO9-2 08:30  
LYRA JO9-5  VFC JO9-7 09:30  
Schipluiden JO9-2  LYRA JO9-6 10:00 9.00 
LYRA JO9-7  FC ‘s-Gravenz. JO9-13 09:30  
GDA JO9-7M  LYRA JO9-8 08:45 7.45 
LYRA JO9-9  VELO JO9-8 08:30  
LYRA JO9-10  GSC ESDO JO9-9 08:30  
Schipluiden JO9-3  LYRA JO9-11 10:15 9.15 
      
MINI Pupillen     
FC ‘s-Gravenzande A vv LYRA 8.30 7.30 

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Genoten bij v.v. Lyra?
Ook jij kunt iets betekenen voor je club!

Meld je aan als vrijwilliger, er zijn zoveel verschillende functies!

De vereniging? Dat zijn wij allemaal!


