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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 8

28 november 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 Dick v.d. Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
   
Samenstelling hoofdbestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Dick v.d. Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
Technische zaken Frits de Vreeden 06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
Jeugdvoorzitter Hans van der Mark 06-53696648 jeugdvoorzitter@vvlyra.nl
Wedstrijdzaken Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdzaken@vvlyra.nl
Kantinezaken 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 Remco Broekhuizen 06-30659391 scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
 Johan van der Wel 06-11739809 scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
Algemene wedstrijdzaken Rien de Vos 06-14435393 mcdevos@kpnmail.nl
Penning meester Esther van der Mark 06-23332314 vandermarkesther@kpnmail.nl
Gastvrouwen Fenne Binnendijk 06-24218126 f.binnendijk@hotmail.com
 Tessa Dukker 06-46217195 tessadukker@gmail.com
 Jessica Langerak 06-83142890 
Activiteitencommissie   
Algemeen email adres   activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Angelique Herrewijnen 06-13191757 liek_79@hotmail.com
Commissielid Jacqueline Ammerlaan 0174-540569 ammer123@caiway.nl
Commissielid Astrid van Kal 0174-540788 astridvk@kpnmail.nl
Commissielid Anja v/d Weerd 06-33729707 marco-anja@caiway.nl
Commissielid Roxan Verduyn 06-27150909  roxanverduyn@hotmail.com

Afdeling Futsal   
Contactpersoon Lennard Robbemond 06-27249416 futsal@vvlyra.nl
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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 Vakant!  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:

11 december
8 januari
22 januari
  5 februari

19 februari
  4 maart
18 maart
  1 april
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Van de voorzitter

Terugkerend fenomeen
Zo hier en daar hoor je altijd wel wat 
gemopper. Ik ben ervan overtuigd dat 
dit bij een voetbalclub hoort en dit 
maakt het ook wel uitdagend. We zijn 
binnen de vereniging op vele fron-
ten actief om zaken, die zo gewoon lij-
ken, wederom op poten te zetten. Zo 
begint er langzamerhand rust te komen 
te komen in de kantine. Nieuwe mede-
werkers zijn altijd van harte welkom. 
Onze nieuwe penningmeester heeft 
zich de laatste weken ingelezen en inge-
werkt om de taak van Raymond over 
te nemen. Heel veel werk voor hem. 
Inmiddels zijn er een aantal zaken opge-
pakt. Zo is er nu wederom gekeken naar 
de contributie. Er zijn leden die een 
automatische incasso hebben gehad en 
deze  teruggedraaid hebben om welke 
reden dan ook. Onze nieuwe penning-
meester is  hier druk doende mee om 
dit te organiseren. Het jaarlijkse terug-
kerend fenomeen hierbij is mailberich-
ten die ik zie, welke niet altijd positief 
zijn. In mijn bescheiden optiek zijn het 
een aantal zaken. Je bent lid van een 
vereniging en dan weet je dat er contri-
butie betaald moet worden. Je hebt een 
automatische incasso afgesproken en 
dan moet er saldo zijn om dit te incas-
seren. Bij het laatste gaat het regelma-
tig verkeerd. Als dit eenmaal gebeurd 
is kunnen we niet opnieuw een incas-
so uitvoeren. Dan zij we als vereniging 
afhankelijk van het lid of deze zo snel 
mogelijk zijn contributie handmatig wil 
overmaken. Gebeurt dit niet, dan ont-
vangt men een verzoek om het over te 
maken. Indien dit niet gebeurt, dan zijn 
we helaas genoodzaakt om de spelers-
pas in te nemen. Belangrijk voor de ver-
eniging is om de kosten te kunnen blij-
ven betalen en daar gebruiken we o.a. 
het contributiegeld voor. Ik hoop dat 
iedereen hier rekening mee houdt.

Shirtuitreiking
De afgelopen weken ben ik door Stich-
ting Steun v.v. Lyra benaderd om een 
aantal keren de shirtuitreiking te doen 

in verband de drukke werkzaamheden 
van de voorzitter van Stichting Steun, 
Hans Koornneef.
Dit is iets wat ik graag doe en vind het 
altijd een uitdaging om er achter te 
komen hoe een bedrijf in elkaar zit. 
Zakelijk gezien kan me dat ook wel eens 
van pas komen, maar dit terzijde. Afge-
lopen zaterdag mocht ik het shirt uitrei-
ken aan Lyra 12. Ik kijk dan altijd even 
naar de samenstelling van het elftal. Bij 
dit elftal viel op dat deze uit 22 perso-
nen bestaat en dat de oudste in 1968 
is geboren en de jongste in 1996. Een 
snelle rekensom leert ons dat er 28 
jaar verschil inzit. Hoe bedoel je erva-
ring overbrengen. Dat de kleding hen in 
ieder goed past blijkt uit het feit dat er 
afgelopen zaterdag wederom gewonnen 
werd. Tien overwinningen op rij, dat 
kom je niet vaak tegen. We zijn in ieder 
geval blij dat de kleding langzamerhand 
binnenkomt en deze sessie met elftallen 
kunnen doen.

Normen en waarden
Ik heb vorige week aandacht besteed 
in mijn column op de website aan een 
bijeenkomst welke we bezocht hebben 
van FevoWest. Hier waren verenigin-
gen uit het Westland en Midden-Delf-
land aanwezig. Ook was er een afvaar-
diging van de KNVB en wethouder 
Mohammed El Mokaddem aanwezig. 
In een door FevoWest uitstekend gelei-
de avond werd de strafmaat van schor-
singen besproken, maar vooral het niet 
meer willen spelen tegen bepaalde ver-
enigingen uit de omgeving. Deze ver-
enigingen hebben een bepaalde naam 
opgebouwd waarbij het plezier om te 
voetballen snel verdwijnt. Volgens som-
mige verenigingen is de maat zo langza-
merhand vol en wil men hier een oplos-
sing voor zoeken. 
Alle aanwezige instanties hebben toe-
gezegd de noodzaak te begrijpen en 
hier aan mee te willen werken. Dit kan 
alleen als we het samen doen. Dit bete-
kent voor ons als vereniging dat we alles 

moeten melden, zodat er dossierop-
bouw komt.
Het wordt sowieso niet minder werk 
om dit maatschappelijk probleem met 
elkaar op te lossen. Ik hoop op ieders 
begrip en medewerking. Kom je iets 
tegen of maak je iets mee op en rond 
het voetbalveld, schroom dan niet om 
ons te informeren.

Jubileumjaar 2017
Ik heb er al eens eerder over geschre-
ven, maar 2017 is voor de vereniging 
een jubileumjaar. De vereniging bestaat 
85 jaar en we “wonen” inmiddels vijf-
tig jaar op het sportpark. We hebben 
onlangs in het dagelijkse bestuur hier-
over gesproken. Er is een lijst met idee-
en neergelegd en zal verder moeten 
worden uitgewerkt. Maar dan kom je op 
het heikele punt: Onze taak als vrijwil-
liger is inmiddels behoorlijk gevuld en 
willen we leuke dingen georganiseerd 
krijgen, dan hebben we dringend mede-
werkers nodig die hier een bijdrage aan 
kunnen en willen leveren. Het hoeft niet 
groot te zijn, met alles zijn we tevreden. 
Er is ook gesuggereerd om een elftal 
een activiteit te laten organiseren. Ook 
hier geldt dat elke vorm te bespreken is. 
We willen er een leuk jaar van maken. 
Zijn er ideeën dan willen we ze graag 
weten. Het moet vooral een jaar van ons 
samen worden.

Onze jarige oudste ere-lid
Jan van der Plas, ons oudste erelid,  
heeft  op 23 november de leeftijd van 
95 jaar bereikt. Ik ben in de gelukkige  
omstandigheid geweest om hem hier-
mee te feliciteren. We waren het er bei-
de over eens dat hij er toch wel erg lang 
over gedaan heeft om deze leeftijd te 
bereiken. Sander Langerak, ja hij van 
de beroemde bakker uit de Hoofdstraat 
in De Lier, had speciaal voor hem twee 
chocoladeletters gemaakt met het v.v. 
Lyra-logo. De letters vormde zijn leef-
tijd. Tezamen met een selectiespeler 
ben ik bij hem geweest om dit te over-
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Van de redactie

SE
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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 het verzamelen en doorsturen 
van de verschillende bijdragen aan 
dit Sportkontakt viel mij de nieuwe 
benaming voor de jeugdelftallen nog 
weer eens op. Nu zijn er al wel eerder 
opmerkingen gemaakt, maar het blijft 
een onhandig verhaal.  JO 19, MD11 
of MO13, het zal wel.  De verschillen-
de wedstrijdsecretarissen zijn nog niet 
aangesloten, zag ik onder “bestuur en 
commissies”. Wat betekende dat ook al 
weer, KNVB? Kan niet veel betekenen, 
kan niet veel beter? Als ik het Neder-
lands elftal zie ploeteren komen beiden 
dicht in de buurt.
Af en toe kijk ik ook wel eens hoe ande-
re clubs zich manifesteren. Dan zie ik 
Zevenhoven, Floreant, DSVP, MVV’27, 
Maasdijk, Naaldwijk, KMD, allemaal 
clubs die in de 3e klasse spelen. Clubs 
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ook, waar we als Lyra in het verleden 
vaak tegen speelden. Dan denk ik, het 
zal toch niet zo zijn dat we heimwee 
hebben? Deze generatie kan daar toch 
niet mee besmet zijn. Er zijn natuurlijk 
ook clubs als ’s-Gravenzande, SVC’08, 
Vitesse Delft, Westlandia en Voorscho-
ten “97. Ook daar werd in het verleden 
met redelijk succes tegen gevoetbald. 
Maar die clubs spelen 1e klasse. Als er 
dan toch iets van heimwee zou zijn, doe 
je supporters een lol, laat het dan heim-
wee naar die verenigingen zijn. Neen, 
niet zeuren dat we dan geduld moeten 
hebben tot er één van die verenigingen 
degradeert maar doe ons een lol en zet 
je schouders eronder. Hoezeer ik een 
vereniging als Maasdijk waardeer, als ze 
2e klasse spelen kom ik ze daar graag 
weer tegen. Maar niet eerder.

handigen. De selectiespeler kreeg als 
dank nog enige tips mee. Als vereniging 
zijn we nog steeds blij dat hij bij thuis-
wedstrijden aanwezig is en we kunnen 
genieten van de smeuïge verhalen over 
de tegenstander.

Erg rustig
Afgelopen zaterdag zat het niet mee 
voor de selectie-elftallen van v.v. Lyra. 
Zowel heren 1 en 2 verloren en de 
vrouwen 1 konden ook de punten uit 
Monster niet meenemen. Daar zullen 
ze wel een gezellige derde helft heb-
ben gehad. Met name de mannen van 
Ramon Hageraats zijn in Leiden op alle 

Jan van der Plas 95 jaar
Op 23 november is, ons oudste lid ooit, Jan van der Plas 
95 jaar geworden. Vanaf deze plek feliciteren wij hem met 
dit heuglijk feit en spreken wij de hoop uit hem nog vaak 
op ons sportpark te mogen zien.

Jan van der Plas:
Op woensdag 23 november jl. heb ik mijn verjaardag gevierd 
waarbij ik 95 jaar ben geworden. Het was allemaal best 
bijzonder. Vele telefoontjes, kaarten, cadeautjes, bloemen en 
bloemstukken kwamen mij die dag ten deel. Het is geweldig om 
zoveel felicitaties te mogen ontvangen op zo’n bijzondere dag.
Ik wil dan ook iedereen van harte bedanken voor iedere vorm 
van felicitaties.
                                Met vriendelijke groeten, Jan van der Plas

fronten afgetroefd, wat heel teleurstel-
lend was. Terug in de auto was de eni-
ge die wat te vertellen had, was het navi-
gatiesysteem: Na driehonderd meter 
rechts af slaan. Ik had liever wat anders 
gehoord in de auto.

Tot  op het sportpark
Sjaak Scheffers 
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vv Lyra presenteert i.s.m Van Veldhooven Sport Consultancy:

Lopen: De basis voor voetbal...
Presentatie en loopscholing/coördinatie training voor trainers en begeleiding. 
In een interactieve bijeenkomst met theorie en praktijk komen alle zaken aan de orde 
rondom het belang van lopen binnen het voetbal. 
 Duur: 75-90min.
 Doelgroep: alle trainers
 Wanneer: 17 december 11:00 uur
 Locatie: Sportpark de Zweth

Lyra 1
UVS – Lyra  5 – 0.
 
Lyra reisde gisteren met de bus naar 
Leiden om daar de wedstrijd tegen 
UVS te spelen. Vorig seizoen was het 
de laatste wedstrijd van de competi-
tie die met 6-2 verloren ging. Gezien 
het resultaat van gisteren, was het 
wellicht beter geweest om maar niet 
in de bus te stappen en gewoon 
thuis te blijven. We kunnen niet 
anders zeggen dat de wedstrijd 
tegen UVS  een complete afgang 
voor Lyra is geworden. En als zo 
vaak: na een aardig begin , komt 
Lyra toch weer op achterstand 
en heeft de ploeg niet het ver-
mogen zich daar bovenuit te 
werken.
Bovendien is dit resultaat niet echt 
bevorderlijk voor het zelfvertrouwen, 
zeker na het laten oplopen van de ach-
terstand voor de rust. Vooral het doel-
punt van UVS in het rustsignaal was van 
grote schoonheid en drukte Lyra met de 
neus op de keiharde feiten: bij rust al 
een 4-0 achterstand.

Door het inbrengen van 3 wissels 
trachtte Ramon Hageraats het tij nog 
enigszins te keren, maar kon niet ver-
helen dat Lyra tegen een grote, kans-
loze nederlaag aanliep. Gele kaarten 
waren er voor Sander Harmsen en Bob 
Zwinkels, gegeven door scheidsrechter 
Spaans.

Trainer Hageraats 
begon met de volgende elf:
doel: Tom Binnendijk,
achter: Tim Herbert, Roy Zeestraten, 
Ardi Luijendijk en Nicky Mast,
midden: Gino Bozuwa, Robin Vijverberg 
en GlennVanhove,
voor: Bob Zwinkels, Thom Kuyvenho-
ven en Sander Harmsen.
 
Na de rust werden Gino Bozuwa, Glenn 
Vanhove en Thom Kuyvenhoven gewis-
seld voor Jesse Boateng, Yasin Ozkok 
en Max v. Delft. Om een “zwarte” zater-
dag compleet te maken verloor Lyra 2 
met 4-1 bij Rijnsburgse Boys en ging de 

wedstrijd van Lyra 3 tegen Semper Alti-
us 2 niet door, Semper Altius is terug 
getrokken uit de competitie. A.s.  zater-
dag speelt Lyra de thuiswedstrijd tegen 
Valken’68 en zal uit een ander vaatje 
getapt moeten worden om de punten te 
pakken!! We zijn benieuwd!! Uw steun 
daarbij is onontbeerlijk.
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Beste volgers van lyra 2
Het viel vandaag niet mee.
Ondanks de steun van twee pieten,
Was het in Rijnsburg niet echt genieten.
De wedstrijd was nog geen minuut oud,
en daar was een grote fout.
Een terugspeelbal maar niet op maat
Daarmee wist hun spits wel raad
De 1-0 lag al tegen de touwen,
Dat was een tikkie voor het vertouwen.
En na een kwartier een corner tegen,
De spits kopte binnen, heel gedegen.
De 16e minuut de scheids strikte zijn veter,
En warempel het ging bij Lyra beter.
Voetballend kwam er steeds meer lijn,
En ook de voorzetten mochten er zijn.
Op snelheid vlogen de youngsters van 2 er langs
En ja daar was de volgende kans
Alleen de afronding ging maar niet tussen de palen
En dat was voor een  ieder met een Lyra-hart behoorlijk balen.
Een vrije volley niet te missen,
En Lyra moesten voor de 3e keer vissen.
Met duidelijke instructies verder na de thee
Ze gingen door met Laurens systeem 3-2-3-2
Voetballend ging het nog steeds vlot
En zelfs Doeke kwam tot een schot
De rood witten drukten en gingen er nog voor
Tot iemand de bal op het middenveld verloor
Een pass van Rijnsburg  ging snel naar voren
De bal om Ritchie heen en weer score.
De jongens uit Rijnsburg stonden nog te juichen
Waar de Lierse boys de score nog wilden buigen
Foutje achterin en zonder schroom
Was daar de score van Marc den Toom
Met nog een half uur op de klok
Nam Adje Interim de gok
Verse krachten kwamen in het veld
En het tempo werd versneld
Lyra drukte Rijnsburg goed terug
Maar de verdediging bleek stug
Ondanks het harde werken van de Lierse ploeg
Bleek het vandaag voor 3 punten niet genoeg
De schoenen gaan voor de kachel en in het vet
maar volgende week wordt het genieten op de Zweth
Komt allen kijken hoe Lyra van Katwijk wint
Voor nu de groeten van de sint.
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De meiden van MO15-1 zijn lekker op dreef
 

De meiden van de MO15-1 van vv 
Lyra zijn lekker op dreef. De wedstrijd 
van zaterdag 25 november werd uit 
gespeeld bij RKDEO. Het was erg koud 
maar droog. De meiden hadden een 
moeizame eerst helft maar gingen de 
rust in met 0-1. De tweede helft herpak-
ten de meiden zich en werden er nog 4 
doelpunten gemaakt. De wedstrijd ein-
digde  met de winst voor de Lyra mei-
den ze wonnen met  0-5. De drie wed-
strijden hiervoor werden thuis gespeeld 

op Sportpark De Zweth. Twee van die 
wedstrijden werden gewonnen en een 
wedstrijd eindigde in een gelijk spel. 
Zaterdag 19 november moesten de mei-
den tegen Excelsior Maassluis MO15-1. 
De wedstrijd begon om 10.30 uur met 
een mooie blauwe lucht en een heerlijk 
zonnetje. Van beide partijen was er veel 
support aanwezig. De wedstrijd was nog 
geen 10 minuten bezig en de Lyra mei-
den scoorden al het eerste doelpunt. 
De eerste helft domineerde Lyra en 

speelde de wedstrijd zich vooral af op 
de helft van de tegenstander. Lyra ging 
de rust in met een 3-0 op zak. Na de 
rust werd er door de meiden al snel een 
vierde doelpunt gescoord.  En ook het 
vijfde doelpunt volgde al snel. Excelsior  
scoorde 5 minuten voor het eindsignaal  
nog net een tegendoelpunt dus werd 
de eindstand voor  Lyra 5-1. De mei-
den staan nu derde in hun pool van 12 
teams. Meiden jullie zijn top ga zo door 
en blijf vooral veel plezier hebben.



pagina 8



pagina 9

300% contributieverhoging
Vrijwilligers
Door een aantal leden en actieve vrij-
willigers werden wij als LYRA op dit 
artikel gewezen en gevraagd om dit op 
onze social media en in ons clubblad 
Sportkontakt te plaatsen. Ondanks dat 
wij als LYRA een grote schare vrijwilli-
gers hebben, zien wij de laatste tijd dat 
het invullen van sommige plekken ons 
ook moeilijker afgaat dan pak ‘m beet, 
een jaar of 5 geleden. Een tendens? 
We hopen het niet.... Lees het stuk aub 
aandachtig door en laat het op u inwer-
ken, de maand december is standaard 
een maand van bezinning en overden-
king, neem deze hierin mee..... Alvast 
bedankt namens alle vrijwilligers.

300% contributieverhoging!
Iemand moet het een keer doen, laat 
mij het dan maar zijn. Als “stadse bui-
tenstaander” binnen een mooie dorps-
club kan ik wat meer mijn ongezouten 
mening geven of de zaken benoemen 
zoals ze feitelijk zijn. De rol van pas-
sant is mij op het lijf geschreven. Ik ben 
al 26 jaar clubhopper zonder een echt 
vast honk te hebben. Op de vraag “wat 
is jouw club?” moet ik dan ook altijd de 
schouders ophalen. Er is geen “mijn 
club”. Klinkt eigenlijk best wel triest als 
ik het zelf zo teruglees.
Maar goed, 300% contributieverho-
ging... en dat is nog maar het begin! 
Met de huidige mentaliteit van een grote 

groep mensen is dit de nabije toekomst. 
We hebben tenslotte geen tijd?! De 
grootste onzin natuurlijk als je bedenkt 
dat de Nederlander gemiddeld 27 uur 
per week achter of voor een beeld-
scherm zit (bron: CBS). Dat is meer dan 
één hele dag in de week en dan durven 
sommigen nog steeds te zeggen dat ze 
geen tijd hebben?

Wat mij opvalt is dat mensen die echt 
druk zijn ook nog tijd vrijmaken voor 
wat uren vrijwilligerswerk bij de club 
van hun zoon en/of dochter. Daar staan 
al die auto’s tegenover die het sport-
park als bushalte zien om een kind af 
te zetten. 10 minuten heen en 10 minu-
ten terug voor 60 minuten training. Dan 
vraag ik me af wat die chauffeur dan wil 
doen in die tussenliggende 40 minu-
ten... druk zijn? Hij had beter ook een 
trainingspak aan kunnen trekken en op 
het veld komen helpen. Goed voor de 
binding met je eigen kind, je eigen ont-
wikkeling als potentieel jeugdtrainer 
en de weerstand die je opbouwt door 
regelmatig lekker in de buitenlucht te 
zijn.

Toch denk ik dat veel van u alleen maar 
aan die 300% blijven denken. Grappig 
toch, wil je de aandacht van een Neder-
lander, praat dan over zijn portemon-
nee. Een makkelijk marketingtrucje. De 
verklaring is heel simpel. Als mensen 
nu nog steeds niets voor de club doen, 
maar wel verwachten dat hun zoon en/
of dochter gewoon kan blijven voet-
ballen, moet de club mensen aan gaan 
nemen en betalen. Dat kost geld en dat 
moeten de leden dan maar ophoesten. 
Denk niet dat er een sponsor gevonden 
kan worden die dit voor al die niet-vrij-
willigers financieel wil compenseren.

Moet het tij dus radicaal gewijzigd wor-
den? Dat denk ik niet. Ik denk zelfs dat 
we “ons clubprobleem” vrij eenvou-
dig het probleem van de niet-vrijwilli-
ger kunnen laten worden. Door het pro-
bleem te verschuiven naar de mensen 
waar het om gaat kun je als club rustig 
achterover gaan zitten en wachten. De 
tijd zal het probleem vanzelf oplossen.

We volgen gewoon een stappenplan:
1. De club communiceert met alle leden 

VRIJDAG 16 DECEMBER
AANVANG 20.00 UUR
ZAAL OPEN 19.30 UUR

Inschrijven per koppel via 
de website van Lyra.

Kosten € 10,- per koppel.

LYRA
Kerst

Klaverjassen
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en ouders dat het voor 1 septem-
ber van het nieuwe seizoen een uit-
breiding wil van bijvoorbeeld 75 vrij-
willigers op verschillende afdelingen. 
Wordt dit aantal gehaald, dan blijft 
het stappenplan op punt 1 steken 
en is de club voorlopig uit de zor-
gen. Niets aan de hand en degenen 
die niets willen doen komen er dan 
mooi onderuit. Beide partijen tevre-
den. Maar... punt 2 en 3 zijn voor-
af bekend om de druk op punt 1 te 
houden.

2. Bij minder dan 75 nieuwe vrijwilligers 
gaan alle niet-vrijwilligers een maan-
delijkse toelage betalen op de con-
tributie van bijvoorbeeld 10 euro per 
kind voor een heel seizoen. Dat is 
dus 120 euro extra in de clubkas per 
kind. Alle vrijwilligers betalen uiter-
aard een lager tarief. Niets doen is 
dus extra betalen en dat geld gebrui-
ken we om vrijwilligers beduidend 
minder te laten betalen. De ene hand 
wast de andere, wel zo eerlijk.

3. Als ook een seizoen later de 75 nieu-
we vrijwilligers niet gehaald worden 
komt er een verplichting van vrijwil-
ligerswerk. Het kind kan/mag pas 
voetballen als vader en/of moeder 
vrijwilligerswerk doet. Let wel, als 

iedereen iets moet doen, dan treed 
het gezegde “vele handen maken 
licht werk” in werking. Ik ken clubs 
waar dit al is gerealiseerd en dat 
betekent bij hen één bardienst van 3 
uur draaien in 12 weken!

Dit alles kondig je uiteraard voor-
af breed aan. De opstandigen onder 
u zullen nu zeggen: “Ik laat me niets 
verplichten, dan ga ik lekker naar een 
andere club”. Dat recht heeft u natuur-
lijk, maar voordat u overhaaste beslis-
singen neemt, neem ik u even mee naar 
de gevolgen van die uitspraak.
U besluit weg te gaan met uw zoon/
dochter naar de club waar u niets hoeft 
te doen. Die club gaat dus in rap tem-
po bestaan uit louter leden met mensen 
die niets willen doen. Problemen dus. 
Binnen de kortste keren gaat de contri-
butie omhoog om krachten in te huren 
of men confronteert u met een stap-
penplan om vrijwillige werkzaamheden 
langzaamaan te gaan verplichten. Nog 
niet gesproken over alle trammelant die 
er aan vooraf gaat. Te weinig vervoer, 
geen trainers op het veld, geen scheids-
rechters, een dichte kantine, smerige 
accommodatie etc. Allemaal zaken waar 
uw kind de dupe van gaat worden.
De club die u heeft verlaten bestaat na 

uw vertrek alleen nog maar uit heel veel 
vrijwilligers. Alles kan tot in de puntjes 
geregeld worden en alle afdelingen zijn 
optimaal bezet. Meer trainers en dus 
meer aandacht voor de spelers, een 
gezellig onderkomen in de vorm van 
een kantine die altijd geopend is, altijd 
voldoende vervoer, een schone accom-
modatie en door het grote aantal vrij-
willigers hoeft iedereen maar een heel 
klein beetje te doen. De ideale vereni-
ging is ontstaan en toekomst gegaran-
deerd!
Als club hoef je slechts de ballen te 
hebben om dit initiatief te introduceren 
voor een grandioze toekomst. Andere 
sporten kennen dit al veel langer, maar 
zoals gebruikelijk lopen we in de voet-
ballerij altijd achter. 
Het bestuur wat deze beslissing moet 
nemen hoeft zichzelf alleen maar ant-
woord te geven op één vraag........wil je 
een club met 650 leden en voor altijd 
verlost zijn van het vrijwilligersprobleem 
met een fantastische toekomst... of wil 
je een club van 750 leden met een blij-
vend vrijwilligersprobleem en een onze-
kere toekomst vanwege een te klein 
groepje overbelaste vrijwilligers die uit-
eindelijk de handdoek in de ring gaan 
gooien???
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Elftallen in het nieuw gestoken

Zaterdag 26 november was het de 
beurt aan de JO13-3 en LYRA 12 om  de 
nieuwe Klupp kleding in ontvangst te 
nemen. LYRA is zeer blij met de spon-
sors die in onze mannen en de vereni-
ging willen investeren. Zonder deze bij-
dragen wordt het voor verenigingen 
steeds moeilijker om uit de kosten te 
komen. Om 9:00 uur waren het de jon-
gens van de JO13-3 die de bestuursta-
fel omzoomden. Hans Koornneef, voor-
zitter van Stichting Steun, heette de aan-
wezigen, en in het bijzonder Jan van 
Dijk, de eigenaar van Leehove Metaal-
bewerking BV, van harte welkom. Hij 
vertelde de aandachtig luisterende jon-
gens in het kort wat de stichting Steun 
voor LYRA doet en belangrijker, wat het 
bedrijf van de sponsor doet. Leeho-

ve Metaalbewerking BV bestaat inmid-
dels al zo’n 17 jaar en heeft zich in die 
jaren gespecialiseerd in de toelevering 
van CNC-draaiwerk, loonzaagwerk en  
CNC-freeswerk. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de website www.
leehovemetaalbewerking.nl/index.html
Hans wenste de JO13-3, de trotse kop-
loper van hun competitie, veel succes 
toe in hun strijd tegen Honselersdijk 
maar bovenal vroeg hij hen het shirt van 
hun sponsor met trots te dragen.
Om kwart over één was het de beurt 
aan de mannen van LYRA 12. Voorzit-
ter Sjaak Scheffers  stond achter het 
spreekgestoelte en heette mannen van 
LYRA 12 van harte welkom. Speler Mark 
Veltenaar was namens sponsor Qua-
lity Queen aanwezig. Quality Queen 

staat voor “royal freshness direct from 
the grower”. Quality Queen is in 2004 
opgericht en heeft op Honderland een 
prachtlocatie. De mannen van LYRA 12 
zullen in ieder geval de komende twee 
jaar met trots met Quality Queen op 
de borst lopen. Ze zijn niet alleen trots 
op de sponsor maar ook op de plaats 
op de ranglijst. Na 9 wedstrijden zijn zij 
de trotse koploper met 27 punten. Een 
mix van jong en oud, het verschil tus-
sen de oudste en de jongste speler is 28 
jaar, zorgt voor een goede balans. Sjaak 
wenste hen veel succes voor de rest het 
seizoen en vroeg hen de shirts met veel 
trots te dragen. De website van Quality 
Queen is momenteel “under contructi-
on”  maar houdt deze in de gaten: 
www.qualityqueen.nl/
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Schema 
meelopen Lyra 1 
Datum team  tegenstander
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

Sinterklaas
Als alles volgens plan verloopt komt sin-
terklaas met zijn pieten woensdag 30 
november weer bij ons mooie sport-
park op bezoek. Deze middag begint 
om 14.00  met een spellencircuit voor 
de jo-9 en een pepernotenmix toernooi  
voor de Jo-11.

Klaverjassen
Ook dit jaar weer een klaverjastoernooi 
op 16 december. Met natuurlijk een 
spectaculaire loterij.
Je kan je hiervoor opgeven via de site. 

Oliebollenloop
Wordt er al extra voor getraind???
We zijn nog  opzoek naar verkeersrege-
laars. Dus wil je ons helpen mail  ons.
We hopen dat alle teams  meedoen!!!

FIFA tournament
De aanmeldingen blijven binnen drup-
pelen, maar we zitten nog niet vol. Jul-
lie kunnen je dus nog steeds inschrijven 
via  de site Op onderstaande site kun-
nen jullie meer informatie vinden over 
dit toernooi. www.fifatournament.com
De inschrijfkosten voor dit toernooi 
zijn 6 euro per persoon. De eerste 64 
deelnemers die zich aanmelden kun-
nen meedoen met dit evenement. Vol is 
helaas vol.
 
 
Wij hopen jullie tijdens onze activiteiten 
te verwelkomen.
 
Met vriendelijke groeten,
De activiteitencommissie.

Activiteitenagenda:Sinterklaas   
30 november

Kerstklaverjassen  
16 december 

Oliebollenloop  
31 december

Fifatournement                   13 januari
Familieweekend                   9 en 10 juni

Dank je wel beste vrijwilligers,
De Sint komt 30 november bij Lyra op bezoek,
Voor de jongste jeugd heeft hij dan lekkernij en koek.
Maar De Sint is ook de vrijwilligers niet vergeten,
Echter hij meende te weten,
Om ze samen met de Kerstman
Eens te bedanken was het plan.
Voor alle vrijwilligers staat er dan ook wat klaar
Vanaf 10 december in de jeugdcommissiekamer bij Lyra aldaar
Een kerstattentie als dank voor al jullie inzet,
op ons mooie sportpark De Zweth.

Groeten van Sinterklaas en de vrijwilligers Piet.
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Lyra 2 (zaal) bekert door na penalty’s
5-5 Lyra w.n.s.
Vandaag trad Lyra 2 thuis in De Schilp te Rijswijk (!) aan 
tegen Exact 1. Lyra had 3 weken vrij gehad, maar een 5e 
klasser moest ook met één wissel een te nemen hobbel zijn.
Niets leek minder waar. Misschien wel de slechtste 1e helft 
in de Lyra zaalvoetbal historie leidde tot een 1-4 achterstand 
met rust. Geen enkele pass kwam aan, het tempo was veel te 
laag, er werd te veel gelopen met de bal en er werd veel te 
veel ruimte gegeven aan de tegenstander. Enige hoogtepunt 
van Lyra zijde was een achterwaartse kopbal van Fla na een 
uitgooi van Dave die de 1-2 betekende. 
De 2e helft tapte Lyra uit een ander vaatje. Minder lopen 
met de bal, eerder druk zetten op de mannen op leeftijd van 
Exact en vooral minder slordig inpassen. Dit lukte ten dele. 
Direct na rust kreeg Lyra al twee kansen via Assaf en San-
der. Het duurde echter tot de 37e minuut tot Lyra wat terug 
kon doen. Een uitbraak van Lyra leidde tot een-tweetje tus-
sen Sander en Pieter die door Pieter werd afgerond 2-4. Vijf 
minuten later kon Sander na een gekraakt schot de bal in 
schieten en de 3-4 aantekenen. Het lek leek  boven helemaal 
toen drie minuten later een bal na een corner voor een leeg 
goal voor de voeten van Assaf kwam. Hij kon de bal echter 
niet controleren en schoot over. In de tegenaanval bleef de 
bal net binnen aan de linkerkant en kon Exact de 3-5 langs 
de uitgelopen Dave tikken. Lyra richtte zich echter 
weer op en kon via een 
schot na een goede actie 
van Sander twee minuten 
voor tijd de 4-5 aantekenen. 
Een minuut later 
werd na een goe-
de uitbraak en een-
twee tussen  Jim en 
Pieter de 5-5 aangete-
kend. Dit was tevens de 
eindstand.
Het ging echter 
om bekervoetbal en 
dus moesten penalty’s de 
uitkomst brengen, drie per t e a m . 
Dave stopte direct de 1e penalty, maar 
Fla schoot Lyra’s 1e penalty op de paal. 
Vervolgens scoorde zowel Exact als 
Lyra (Sander) en miste beide teams 
de 3e penalty. Exact schoot de 4e 
penalty op zijn Jaap Stams over en 
voor Lyra bleef Jim (met een aanloop tot 
ongeveer het zwembad) wel cool 
en schoot beheerst de winnende 
binnen. 
Lyra bekert dus door. 
Volgende week wacht koplo-
per Wilhelmus 1.

Lyra 2 zorgt met 3-3 voor 1e punten-
verlies voor koploper Wilhelmus 1
Vandaag trad Lyra 2 wederom in  De Schilp aan tegen de 
ongeslagen koploper Wilhelmus. Na de dramatische verto-
ning vorige week moest vandaag uit een ander vaatje worden 
getapt om niet met een grote nederlaag naar De Lier te wor-
den gestuurd. Raymond was weer terug van vakantie en Niels 
weer fit, Pieter ontbrak door drukke werkzaamheden. 
Lyra begon goed al na 51 seconden verraste Niels, na een 
pass van Fla, met een korte draai en niet al te hard schot de 
keeper van Wilhelmus 1-0. De wedstrijd ging daarna gelijk op 
al was Wilhelmus iets beter. Raymond zette de defensie goed 
neer en  voorin zorgden Niels, Fla en Sander voor gevaarlijke 
uitbraken. Na 3 minuten reageerde Dave attent op een vrije 
trap van Wilhelmus. Twee minuten later verraste Fla bijna de 
keeper van Wilhelmus maar deze wist nog net te redden. In de 
7e minuut kwam Lyra uit een goede uitbraak met twee man op 
de keeper van Wilhelmus af, deze wist echter redding te bren-
gen op het schot van Sander. Niet veel later miste Jim een-op-
een met keeper nadat hij goed doorging op een bal die bleef 
hangen. Wilhelmus kwam uit en counter echter op 1-1. Lyra 
kreeg daarna nog twee goede kansen in de 1e helft maar Ray-
mond (keeper) en Sander (paal) wisten het net niet te vinden. 
Wilhemus scoorde nog  wel. Nadat drie man van Lyra de bal 
niet voldoende wegwerkten kon Wilhelmus 1 op 1 met Dave 
de 1-2 ruststand aantekenen. 
Ook de 2e helft speelde Lyra sterk. Wilhelmus had meer bal-
bezit, maar in de counter was Lyra een paar keer gevaarlijk. Fla 

schoot twee keer in een minuut naast en Sander stuitte 
in de 35e minuut op de keeper. In de 36e minuut 
leek de wedstrijd gespeeld. Jim was zijn man kwijt 
en deze tekende de 1-3 aan. Lyra pakte echter de 
draad op en creëerde nog enkele kansen. Een 
schot van Fla werd door de keeper gekeerd en 
Jim schoot in de 43e minuut oog in oog met de 
keeper te zacht in. Sander redde echter het punt 
voor Lyra door in de 44e en 47e minuut te sco-
ren uit een goed schot van de zijkant en een indi-
viduele actie. De laatste 3 minuten kwam Lyra 
niet meer in gevaar en zorgde zo voor het eer-

ste puntverlies voor de ongeslagen koploper. 
Lyra speelde als team een prima wed-

strijd. Dave keepte sterk, Raymond 
en Assaf hielden het achterin kort 
en op de counter zorgden  Fla, 
Jim, Sander en Niels voor hache-
lijke momenten voor de Wilhel-

mus doelman. Of te wel een pri-
ma teamprestatie. Volgende week 

mag Lyra proberen tegen hekkenslui-
ter Tutor de goede lijn door te zetten.
Speciale dank aan onze toeschou-
wers Michelle, Sabine, Tineke en 

sponsor (Mark) Schuur(mans).
Lennard Robbemond,

Coach Lyra zaal 2



pagina 14

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         

3-dec A3 JO19 3
10-dec A3 JO19 3
17-dec B1 JO17 1
24-dec    
31-dec    
14-jan B1 JO17 1
21-jan B2 JO17 2
28-jan B2 JO17 2
4-feb B3 JO17 3
11-feb B3 JO17 3
18-feb B4 JO17 4
25-feb B4 JO17 4
4-mrt B5 JO17 5
11-mrt B5 JO17 5
18-mrt C1 JO15 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 3 en 10 december zijn de 
ouders van de JO13 8 (D8) aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO13 8 (D6) 
het verzoek om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO13 7 (D7) bedankt voor het draaien van de diensten van afge-
lopen periode.

Datum         Team            
3-dec 07:30 - 10:00 uur D8 1 pers. JO13 8
3-dec 10:00 - 13:00 uur D8 2 pers. JO13 8
10-dec 07:30 - 10:00 uur D8 1 pers. JO13 8
10-dec 10:00 - 13:00 uur D8 3 pers. JO13 8
17-dec 07:30 - 10:00 uur MD1 1 MO13 1
17-dec 10:00 - 13:00 uur MD1 1 MO13 1

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

Mocht het zo zijn dat u na het draaien 
van een dienst denkt dat u dit 

wel vaker zou willen doen? 
Laat het weten aan Jan van den Bos 

wedstrijdzaken@vvlyra.nl 
of 06-53116906

Altijd je “eigen” bar 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
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Persoonlijk – Johnny Vermeer
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  22-03-1989 te Delft
Woonplaats:  De Lier
Partner: Francis v/d Burg
Familie: Vincent en Lies (Ouders), Ronald en Frank (Broers)
Opleiding:  VMBO TL, MBO 3 sport en bewegen  
Beroep:  ccountmanager bij Be-Fresh produce 
Hobby’s:  Voetbal, Tennis, Hardlopen  
Sport:  Voetbal en Tennis
Clubs:  Ado Den Haag, v.v. Lyra (voetbal) en ’t Loo (Tennis)
Functie bij de club:  Speler bij Lyra 2
Merk tenue:  Klupp

Internationale club: FC Bayern München is leuk voetbal om 
te zien

Mooiste wedstrijd: Finale Champions Leaque 2005, AC 
Milan-Liverpool.

Mooiste doelpunt:  Zinédine Zidana Finale Champions Lea-
gue 2002

Sportaccommodatie: sportpark de Zweth, behalve de par-
keergelegenheid op zaterdag.

Slechtste sportaccommodatie:  Er zijn zat verenigingen waar 
het beter kan.

Idool:  Valderrama, had ik maar zoveel haar.
Auto:  mag af en toe in de Opel Astra van mijn 

vriendin stappen!!
Krant:  AD en Telegraaf app
Weekblad:  Maak ik geen tijd voor
Boek:  Richard Branson ‘gaat niet bestaat niet’ 

moest ik lezen van mijn werkgever
Radio:  Radio 538, Q-music
Radiopresentator:   Edwin Evers
Televisie:  Formule 1, Voetbal en vooral Films
TV presentator:   Humberto Tan
Analyticus:  Youri Mulder
Zanger:  Jos v/d Berg
Zangeres:  geen voorkeur 
Band:  Kensington
Acteur:  Jason Statham
Actrice:  Kristen Stewart          
Film:  Gladiator
Eten:  ik lust gelukkig een hoop
Niet te eten:  Boerenkool
Drank:  Biertje, wijntje of een lekker bakkie.
Niet te drinken:  Karnemelk
Uitgaan:   Kroeg en heel af en toe een Festival.
Beste eigenschap:  laat ik maar aan anderen over
Slechtste eigenschap: mijn grote mond af en toe, eigenwijs 
Karakter:  Zorgzaam, Sociaal
Bewondering voor:  mijn broer Ronald en zijn vriendin Linda.
Ontroerd van:  de geboorte van mijn neefjes en nichtjes
Trots op:  Mijn vriendin en familie              
Hekel aan:  de clowns van tegenwoordig
Bijgeloof:  Geen last van
Ergernis:  irritante telefoon gesprekken die nooit 

uitkomen met als einde van het gesprek 
het bel me niet register.

Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: Richard 

Merk schoenen:  Adidas
Trainers:  in de afgelopen 22 jaar zijn dat er best 

veel geweest.
Beste trainer:   Van elke trainer leer je wat.. maar met Jos 

v/d Helm heb ik denk ik wel de leukste 
jaren gehad. Misschien is het dan niet de 
beste trainer maar plezier is eigenlijk waar 
het allemaal om gaat. Als de sfeer goed is 
dan zijn vaak de prestaties ook een stuk 
beter.

Positie:  Inmiddels centrale verdediger
Sterke punten:   Duels, lange bal, inzicht
Zwakke punten:  te snel negatief 
Hoogtepunt:  Winnen Westland cup, Kampioen worden 

met 2e elftal, 10 jaar in het 1ste gespeeld.
Dieptepunt:  nooit kunnen promoveren met Lyra naar 

de 1e Klasse.
Mooiste wedstrijd:  Wedstrijd tegen Feyenoord is toch wel 

iets wat leuk was om mee te maken als 
amateurvoetballer. Wat de vereniging (in 
het speciaal alle vrijwilligers) in die week 
voor elkaar hebben gekregen maakt Lyra 
een bijzondere en mooie vereniging. 

Mooiste doelpunt:  Een volley tegen Haaglandia vlak voor tijd, 
door dit doelpunt wonnen we 3-2.

Andere sporten:  Formule 1, Tennis en hardlopen
Mooiste overwinning: Thuis tegen SVC’08, we wonnen uitein-

delijk vlak voor tijd met 4-3. Ik denk dat 
Leo de jong (WOS media) deze wedstrijd 
ook niet vergeten is.

Grootste teleurstelling: Gelukkig niet meegemaakt op sportief 
gebied.

Ambities:  Met Lyra 2 er weer een leuk jaar van 
maken, daarna zien we wel weer.

Tatoeage:  Geen geld voor, anders misschien een 
leuk zonnetje op mijn rug.

Clubman/vrouw:  Alle vrijwilligers die hun steentje bijdra-
gen bij onze vereniging.

LYRA speler:  Levi Vermeer en Nicky Mast
Westlandse speler:  Marko van der Knaap
Nationale speler:   Arjen Robben
Internationale speler: op het moment niemand, vroeger Ziné-

dine Zidane
Regio club:  v.v. Lyra
Nationale club:  Ajax
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Branson, bijzonder wat die man alle-
maal voor elkaar heeft gekregen. 

Vakantie:  lekker naar een warm en zonnig land, 
hoewel ik wintersport ook wel leuk vind.

Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  Dat Doe-
ke (Roy de Jong) weet dat Rusland 
Iskander-raketten heeft geplaatst in de 
exclave Kaliningrad, en wat ik dan nog 
opmerkelijker vind is dat Doeke weet 
dat het grenst aan Polen en Litouwen. 

Dit wil ik nog kwijt:  Iedereen is nog steeds van harte wel-
kom om bij het 2e elftal te komen kij-
ken. Wel is het gemiddelde van 4 doel-
punten per wedstrijd inmiddels wat 
minder geworden en hebben we te wei-
nig punten als je kijkt wat voor team we 
hebben. 

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

Vanaf 10 december:
Kerstattentie in de jeugdcommissie-
kamer voor alle vrijwilligers.

Vrijdag 16 december:
Kerstklaverjassen

Zaterdag 17 december, 11.00 uur
Presentatie ‘Lopen’
voor trainers

Voor 21 december:
dubbele voetbalplaatjes inleveren 
voor de Ruilbeurs

Vrijdag 23 december:
Voetbalplaatjes Ruilbeurs

Zaterdag 31 december:
Oliebollenloop

Vrijdag 13 januari:
FIFA 17 toernooi
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Zomaar een wedstrijd.
Het is zaterdagochtend 07.00 uur als ik 
mijn fiets in de stalling op sportpark de 
Zweth parkeer. Vandaag staan er zoals 
gebruikelijk weer veel wedstrijden op 
het programma. Ik heb vandaag zomaar 
een wedstrijd bekijken in mijn agenda 
staan. Ik loop de jeugdbestuurskamer 
in en zie dat het al lekker druk is. Diver-
se jeugdcommissieleden en andere vrij-
willigers zijn al druk met koffie drinken 
en !!!voetbalplaatjes!!! Er wordt druk 
geruild en geplakt en de lijstjes met ont-
brekende plaatjes liggen op de tafel. Het 
is leuk om te zien dat ook de volwasse-
nen er erg druk mee zijn. Gezamenlijk 
worden het thee en limonadehok, de 
PC`s en diverse documenten in gereed-
heid gebracht zodat we weer kunnen 
gaan voetballen.

Vanochtend spelen de F en de E jeugd 
als eerste op de kunstgrasvelden. Lyra 
JO9-2 (F2) is vandaag de gastheer van 
HBS JO9-4. Lyra JO9-2 staat bij het 
begin van deze wedstrijd bovenaan in 
de 5e klasse. De tegenstander HBS JO9-
4 daar in tegen staat laatste in de 5e 
klasse. Een overwinning zou dus gezien 
de ranglijst mogelijk moeten zijn. Helaas 
was de scheidsrechter namens een van 
de jeugdelftallen niet op komen dagen 
waardoor we snel moesten zoeken naar 
een andere oplossing. Gelukkig nam de 
leider van de JO9-2 Pim de verantwoor-
ding op zich om de wedstrijd te flui-
ten. Lyra JO9-2 was inderdaad vandaag 
te sterk voor HBS. Lyra wist deze wed-
strijd gemakkelijk te winnen met 8 – 0 
en behield daarmee de koppositie. 

Naast veld 6a ligt veld 6b. Hier speelt 
vandaag Lyra JO9-10 zijn wedstrijd tegen 
Honselersdijk JO9-6.  Lyra JO9-10 speelt 
in de 11e Klasse en staat daarin 4e. 
Onze jongste voetballertjes in de JO9 
spelen heerlijk en onbevangen voetbal. 
Voetbal in zijn puurste vorm. De wed-
strijd stond onder leiding van onze club-
scheidsrechter B. de Vries en begon 
om 08.30 uur. Ik heb staan te genie-
ten langs de lijn. Dat Lyra uiteindelijk 

Van de jeugdvoorzitter

niet wist te winnen (1–3 verlies) ach wat 
doet het ertoe. Volgende week spelen 
we gewoon weer lekker verder bij West-
landia JO9-10 en misschien dat we daar 
wel gaan winnen. 

Op veld 1 werd ook gevoetbald. Lyra 
JO13-7 was vandaag de gastheer van 
REMO JO13-3. De wedstrijd stond 
onder leiding van onze clubscheids-
rechter Tom van der Mark en begon 
om 08.30 uur. Maar!!!!!! waar is de 
tegenstander??? alles stond klaar om 
om 08.30 uur te beginnen maar geen 
tegenstander. Snel werd er geïnfor-
meerd of de tegenstander al op Sport-
park de Zweth aanwezig was. In de 
kleedkamer waren er reeds vier spe-
lertje maar de rest was nog niet aanwe-
zig. De leider beloofde ons dat we met 
15 minuten konden beginnen (de laat-
ste spelertjes waren reeds onderweg). 
Om 08.45 uur blies Tom voor het begin 
van de wedstrijd. Lyra JO13-7 had bij het 
begin van de wedstrijd nog maar een 
punt en dus was iedereen erop gebrand 
om vandaag een goed resultaat neer te 
zetten. Dat is gelukt, Lyra speelde van-
daag met de tegenstander. REMO had 
echt geen kans en werd (bijna zielig) 
met 16 – 0 van de mat gespeeld. 

Ook onze meisjes van de JO11-10M 
(E10M) speelden vanochtend hun wed-
strijd. Zij waren vandaag om 08.30 uur 
de gastheer van WIK JO11-4. Onze 
meisjes spelen in de 10e Klasse maar 
hebben helaas nog geen punten kun-
nen vergaren. Onder leiding van onze 
clubscheidsrechter J. Lemckert werd de 
wedstrijd gespeeld. Met opgestroopte 
mouwen streden onze meisjes voor elke 
meter. Zou het vandaag dan toch gaan 
lukken om de eerste punten te pakken? 
Helaas WIK was vandaag net iets sterker 
en mochten hierdoor de drie punten 
mee naar huis nemen. Meisjes volgende 
week gaan we het weer proberen.

Om 12.30 uur stond Lyra JO17-3 (B3) 
klaar op veld 6. De tegenstander FC 
`s-Gravenzande JO17-5 was de tegen-

stander. Lyra staat bij het begin van de 
wedstrijd op een gedeelde 7e plek met 
de tegenstander van vandaag FC `s-Gra-
venzande daar net boven. Deze wed-
strijd is dus belangrijk om te winnen. 
Bij winst klimmen we in ieder geval een 
plekje omhoog op de ranglijst. Onze 
clubscheidsrechter Arie Solleveld blies 
om 12.30 uur voor het begin van de 
wedstrijd. De wedstrijd ging gelijk op, 
kansen waren er aan allebei de kan-
ten. Hierdoor was het dus niet raar dat 
aan het einde van de wedstrijd er een 
gelijke stand op het score bord stond. 
Helaas kon Lyra door dit gelijke spel niet 
een plekje klimmen in de competitie. 
Dan maar de drie punten zien te pak-
ken in de volgende wedstrijd tegen Den 
Hoorn uit.

Als laatste op de dag mocht ik zelf als 
clubscheidsrechter Lyra 9 fluiten. Zij 
waren vandaag de gastheer van Del-
tasport 4. Lyra was gebrand op een 
goed resultaat om hiermee de aanslui-
ting te houden in de competitie. Helaas 
was Deltasport vandaag scherper dan 
Lyra en wisten zij de wedstrijd met 2–3 
te winnen. 

Na deze wedstrijd is het dan einde-
lijk tijd om even rustig wat te drinken in 
de kantine. Genietend van een broodje 
kaas en een drankje laat ik de hele dag 
nog even de revue passeren. Wat een 
bedrijf is Lyra dacht ik, we mogen hier 
best wel trots op zijn. Ik ben in ieder 
geval blij dat ik hier mijn steentje aan bij 
mag dragen. Om 18.30 uur fiets ik met 
een tevreden gevoel naar huis.

Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,
Hans van der Mark.
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Nog meer elftallen in het nieuw gestoken
JO11-3 en JO11-4 in het nieuw gesto-
ken door Aannemingsbedrijf Koks-
hoorn en Leen van den Akker Tim-
merbedrijf.

Niet alleen de stoomboot van Sinter-
klaas is kortgeleden aangekomen, ook 
de boot van kledingleverancier Klupp. 
Na de A1, B1 en de minipupillen was 
het vandaag de beurt aan de E3/4 uh 
de JO11-3 en JO11-4. Rond de klok van 
08:30 uur heette voorzitter Sjaak Schef-
fers de aanwezigen en in het bijzonder 
Ivo Kokshoorn en Leen van den Akker, 
welkom.

In zijn zoektocht naar informatie over 
beider bedrijven stuitte Sjaak op het 
feit dat zij beide niet over een web-
site beschikken. Doe maar gewoon dan 
doe je meer dan gek genoeg is het mot-
to en mond op mond reclame doet de 
rest. Aannemingsbedrijf Kokshoorn 
bestaat al ongeveer 75 jaar. Opa Koks-
hoorn begon met het bouwen van hou-
ten kassen en huizen en in de loop van 
de tijd is het aanbod veranderd naar ver 
en nieuwbouw van woningen. Vakman-
schap, betrouwbaarheid en service daar 
staat het bedrijf bekend om. 

En dat geldt ook voor het timmerbe-
drijf van Leen van den Akker. Leen “tim-
mert” (hij maakt hem gewoon) al zo’n 9 
jaar aan de weg met als hoofdactiviteit 

interieurbouw. Beide families zijn geen 
onbekenden voor de vereniging. Zowel 
Ivo als Leen waren begenadigde voet-
ballers en hun kroost gaan  straks op de 
voetbal, Koos Kokshoorn, of zitten al op 
de voetbal Tom en Max van den Akker. 
Naast dat Leen als voetballer actief is 
voor LYRA, is hij dat ook als trainer en 
leider. Mooi dat vaders trainer en/of lei-
ders worden van onze elftallen en onze 
elftallen ook sponsoren, meende Sjaak 
Scheffers. Zonder sponsors zou de ver-
eniging en zeker de contributie er heel 
anders uit zien. 

Sjaak had zijn voorwerk goed gedaan en 
de “Jumbo” pagina van de jongens goed 
bestudeerd. Hij concludeerde dat het 
allemaal stoere mannen waren en met 
o.a. Finn Winkelman, Frank Wollendorst 
en Sverre Vliegenthart, mooie namen 
bezat maar dat bijv. de “typische” West-
landse naam van Zwinkels ontbrak. 

De JO11-3 staat momenteel keurig 
tweede in hun poule. Koploper Westlan-
dia staat 3 punten voor en is nog bin-
nen bereik. Vandaag staat er een zwa-
re pot tegen Loosduinen JO11-1 op het 
programma.

De JO11-4 heeft het wat moeilijker en 
staat 8ste op de ranglijst. Vandaag moe-
ten zij tegen KMD JO11-3 die 2de staan. 

We hopen dat het nieuwe shirt net een 
extra duwtje in de rug geeft en dat de 
zes punten vandaag worden binnen 
gesleept. Maar bovenal, wees trots op 
het shirt en jullie sponsors, wees spor-
tief en maak vooral plezier. De vereni-
ging is trots en blij met deze sponsors.
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Let op: datum ruilbeurs is gewijzigd!
De voetbalplaatjes actie is in volle gang. 
De boeken raken inmiddels al lekker vol 
en er wordt volop geruild in de kantine 
van Lyra, op schoolpleinen en thuis bij 
vriendjes en vriendinnetjes. 
Zo ook in de jeugdcommissiekamer 
waar jong én oud tijdens wedstrijdda-
gen hun lijstjes met nog te sparen plaat-
jes meenemen om te kunnen ruilen. 

En wat dacht je van Lyra 7 dat na de 
wedstrijd in de kleedkamer de boeken 
uit hun tassen haalden om vervolgens 
fanatiek te gaan plakken? Mooie foto, 
mannen! 

Onder de spaarders zaten een paar ech-
te toppers. Justin Hoogenraad en Milou 
de Vreede van de F-selectie zijn de eer-
sten die het voetbalplaatjesboek van 
Jumbo al vol hebben! De leiding van de 
F-selectie had voor de eerste twee spe-
lers of speelsters die hun boek vol had-
den een mooie voetbal beloofd. Een 
mooie actie!

Justin Hoogenraad en Milou de Vreede 
zijn de F-selectiespelers, 

die als eerste het voetbalplaatjesboek 
van Jumbo compleet hebben!

Er ging hier wel een prijs aan vooraf. De 2 spelers of speelsters van de F-selec-
tie (F1 tm F4), die als eerste hun voetbalplaatjesboek compleet hadden, kon-
den een mooie hangemaakte voetbal winnen. Woensdag j.l. hebben zij de bal in 
ontvangst genomen. Justin en Milou, van harte gefeliciteerd. 

Met het sparen van de plaatjes wordt 
het stapeltje dubbelen ook groter. Om 
iedereen toch de mogelijkheid te geven 
om het boek vol te krijgen wordt een 
ruilbeurs in de kantine van Lyra georga-
niseerd. 

De datum van deze ruilbeurs is gewij-
zigd. De nieuwe datum wordt nu vrij-
dagavond 23 december van 18:30 uur 
tot 20:00 uur. 
Dus schrijf ‘m in je agenda en kom 
naar Lyra voor de ontbrekende plaat-
jes! Alvast één tip: leg je plaatjes vast op 
volgorde, dit is makkelijker om te ruilen.

Boek al vol en plaatjes over? Lever deze 
dan graag voor 21 december in de kan-
tine in. Hier staat vanaf 1 december een 
doos bij de bar waar je de plaatjes in 
kan doen. Deze zullen we sorteren en 
gebruiken voor de ruilbeurs. We gaan 
proberen iedereen zijn/haar boek vol te 
krijgen!

De bestelde mokken, posters en sleu-
telhangers zijn ook binnen. Woensdag-
avond 30 november zijn deze uitge-
deeld bij Lyra en kunnen de Sinterklaas-
zak in. 
Succes met het sparen van de plaatjes!
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Wedstrijdprogramma

Senioren     
LYRA 10  Schipluiden 7 20:15   

Senioren Zaal     
Tutor 6  LYRA 2 21:00 TU-Hal Delft
OACN-Boys VR1  LYRA VR2 20:00 Oert, Den  Spijkenisse 
      
Senioren     
LYRA 1  Valken’68 1 14:30   W. Honsbeek
LYRA 2  Katwijk 3 12:00   W.J.  Boer 
LYRA 3  FC ‘s-Gravenzande 5 14:30   Z.  Sahiti
Maasdijk 3  LYRA 4 12:30 11.30  
Kethel Spaland 4  LYRA 5 14:30 13.30  
VELO 2  LYRA 6 11:00 10.00  
LYRA 7  Honselersdijk 6 12:30   
LYRA 8  CWO 6 14:30   
FC ‘s-Gravenz. 13  LYRA 9 12:30 11.30  
LYRA 10  Honselersdijk 8 12:30   
LYRA 11  KMD 8 12:30   
Duindorp sv 3  LYRA 12 14:30 13.30  
LYRA 13  VDL 7 14:30   
      
Vrouwen      
DSVP VR1  LYRA VR1 15:00 Via Trainer  
HVC’10 VR1  LYRA VR2 12:45 11.45  
LYRA VR3  KMD VR2 14:30   
LYRA MO17-1  VELO MO17-1 12:30   
LYRA MO17-2  FC ‘s-Gravenz. MO17-2 10:30   Speler Lyra 13
SVH MO15-1  LYRA MO15-1 12:15 11.15  
HVC’10 MO15-1  LYRA MO15-2 09:30   
LYRA MO13-1  Full Speed MO13-1 09:30   Speler Lyra 7
      
LYRA JO19      
LYRA JO19-1  Quick JO19-2 14:30   A.  de Held
KMD JO19-2  LYRA JO19-2 14:30 13.30  
FC ‘s-Gravenz. JO19-7 LYRA JO19-3 13:30 12.30  
      
LYRA JO17      
Vredenburch JO17-1 LYRA JO17-1 10:15 Via Trainer  
VDL JO17-1  LYRA JO17-2 10:15 9.15  
Den Hoorn JO17-5  LYRA JO17-3 14:00 13.00  
LYRA JO17-4  FC ‘s-Gravenz. JO17-7 12:30   
LYRA JO17-5  Honselersdijk JO17-3 10:30   Speler Lyra 3
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  Concordia JO15-1 10:00   H.A. van Blitterswijk 
LYRA JO15-2  PPSC JO15-1 11:00   
LYRA JO15-3  Schipluiden JO15-2 10:30   Speler Lyra 8
LYRA JO15-4  VELO JO15-5 08:30   Speler Lyra 2
LYRA JO15-5  Naaldwijk JO15-3 10:00   Speler Lyra 10
VELO JO15-8  LYRA JO15-6 12:30 11.30  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

30 november 2016

Zaterdag
3 december 2016

Vrijdag
2 december 2016
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LYRA JO13      
Concordia JO13-1  LYRA JO13-1 09:45 Via Trainer  
LYRA JO13-2  FC ‘s-Gravenz. JO13-3 08:30   Speler Lyra 11
Loosduinen JO13-1  LYRA JO13-3 10:00 9.00  
Honselersdijk JO13-3 LYRA JO13-4 08:30 7.30  
Houtwijk sv JO13-2  LYRA JO13-5 10:15 9.15  
Erasmus JO13-2  LYRA JO13-6 13:30 12.30  
HBS JO13-8  LYRA JO13-7 10:45 9.45  
Honselersdijk JO13-4 LYRA JO13-8 08:30 7.30  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-1  GSC ESDO JO11-1 08:30   
FC ‘s-Gravenz. JO11-2 LYRA JO11-2 08:30 7.30  
LYRA JO11-3  Hercules JO11-2 09:30   Speler JO19-1
Hercules JO11-3  LYRA JO11-4 10:00 9.00  
LYRA JO11-5  Sp. Monster JO11-3 09:30   Speler JO17-4
LYRA JO11-6  Naaldwijk JO11-3 08:30   Speler JO17-5
LYRA JO11-7  VFC JO11-9 08:30   Speler JO15-1
LYRA JO11-8  Sp. Monster JO11-8 08:30   Speler JO15-2
LYRA JO11-9  WIK JO11-3 08:30   Speler JO15-3
VELO JO11-11  LYRA JO11-10M 08:45 7.45  
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  Rozenburg JO9-1 09:30   Speelster VR 3
GDA JO9-2  LYRA JO9-2 10:00 9.00  
LYRA JO9-4  Den Hoorn JO9-8 08:30   Speler JO15-5
FC ‘s-Gravenz. JO9-8 LYRA JO9-6 09:30 8.30  
LYRA JO9-7  HVC’10 JO9-4 09:30   Speelster MO17-1
SVH JO9-7  LYRA JO9-8 08:30 7.30  
Vredenburch JO9-6 LYRA JO9-9 09:45 8.45  
Westlandia JO9-10  LYRA JO9-10 11:30 10.30  
LYRA JO9-11  Maasdijk JO9-3G 08:30   Speelster MO17-2

Senioren Zaal     
LYRA 1  WIA 15 21:00 Zuidhaghe     Den Haag 
      
      
Senioren      
Te Werve 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
SVC’08 2  LYRA 2 12:00 Via Trainer  
Loosduinen 2  LYRA 3 12:00 Via Trainer  
LYRA 4  FC ‘s-Gravenzande 6 14:30   
LYRA 5  PPSC 3 14:30   
LYRA 6  Semper Altius 4 14:30   
FC ‘s-Gravenz. 11  LYRA 7 12:30 11.30  
Maasdijk 5  LYRA 8 14:30 13.30  
Verburch 5  LYRA 10 14:30 13.30  
Honselersdijk 9  LYRA 11 14:30 13.30  
LYRA 12  Scheveningen 7 14:30    
KMD 8  LYRA 13 14:30 13.30  
      
Vrouwen      
LYRA VR1  Brielle VR1 14:30   
FC ‘s-Gravenz. VR2  LYRA VR3 14:45 13.45  
Concordia MO17-1  LYRA MO17-1 16:30 15.30  
KMD MO17-1  LYRA MO17-2 11:00 10.00  
MSV ‘71 MO13-1  LYRA MO13-1 13:30 12.30
    

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

3 december 2016

Woensdag
7 december 2016

Zaterdag
10 december 2016
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JO19      
Verburch JO19-1  LYRA JO19-1 15:00 Via Trainer  
LYRA JO19-2  FC ‘s-Gravenz.JO19-5 12:30   
LYRA JO19-3  Honselersdijk JO19-2 12:00   
      
JO17      
LYRA JO17-1  Die Haghe JO17-1 12:00   
LYRA JO17-2  Full Speed JO17-1 10:30   
LYRA JO17-3  VFC JO17-6 12:30   
KMD JO17-4  LYRA JO17-4 13:00 12.00  
Oliveo JO17-4  LYRA JO17-5 13:00 12.00  
      
JO15      
DSVP JO15-1  LYRA JO15-1 11:00 Via Trainer  
GLZ Delfshav. JO15-1 LYRA JO15-2 12:00 11.00  
LYRA JO15-3  SVH JO15-2 10:30   Speler Lyra 4
FC ‘s-Gravenz. JO15-5 LYRA JO15-4 09:00 8.00  
LYRA JO15-5  Honselersdijk JO15-4G 10:30   Speler Lyra 6
LYRA JO15-6  FC ‘s-Gravenz. JO15-7 12:30   Speler Lyra 5
      
JO13      
LYRA JO13-1  VELO JO13-1 10:00   
Den Hoorn JO13-3  LYRA JO13-2 11:15 10.15  
HBSS JO13-1  LYRA JO13-3 10:45 9.45  
LYRA JO13-4  MSV ‘71 JO13-2 08:45   
LYRA JO13-5  HVC’10 JO13-2 10:30   Speler Lyra 12
FC ‘s-Gravenz. JO13-6 LYRA JO13-6 10:30 9.30  
LYRA JO13-7  VELO JO13-6 08:30   
LYRA JO13-8  SVH JO13-5 10:30   Speelster VR 1
      
JO11      
BVCB JO11-1  LYRA JO11-1 12:15 Via Trainer  
LYRA JO11-2  Den Hoorn JO11-3 08:30   Speler JO19-2
Quick Steps JO11-2 LYRA JO11-3 09:00 8.00  
LYRA JO11-4  Honselersdijk JO11-2 08:30   Speler JO19-3
Schipluiden JO11-2  LYRA JO11-5 09:00 8.00  
Loosduinen JO11-2  LYRA JO11-6 09:00 8.00  
LYRA JO11-7  VDL JO11-3 08:30   Speler JO17-3
Gr.WII VAC JO11-15 LYRA JO11-8 08:30 7.30  
SVH JO11-9  LYRA JO11-9 10:45 9.45  
Honselersdijk JO11-3 LYRA JO11-10M 08:30 7.30     
   
JO9      
Schipluiden JO9-1  LYRA JO9-1 10:15 Via Trainer  
LYRA JO9-2  Loosduinen JO9-2 08:30   Speler JO17-1
LYRA JO9-3  Sp. Monster JO9-3 09:30   Speler JO17-2
Wat.Vld GONA JO9-3 LYRA JO9-4 10:45 9.45  
LYRA JO9-5  MVV ‘27 JO9-3 09:30   
LYRA JO9-6  VDL JO9-4 09:30   
Maasdijk JO9-4G  LYRA JO9-7 10:00 9.00  
LYRA JO9-8  SEP JO9-5 09:30   Speler JO15-6
LYRA JO9-9  Verburch JO9-5 08:30   Speler JO15-3
LYRA JO9-10  GDA JO9-8M 08:30   Speler JO15-5
HVC’10 JO9-5  LYRA JO9-11 08:30 7.30  
      
Minipupillen      
vv Naaldwijk  vv LYRA 9.00 8.00

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

10 december 2016
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Senioren Zaal   
Blijdorp 1  LYRA 1 21:00  Wilgenring  Rotterdam
LYRA VR1  Barendrecht VR2 20:00  Zuidhaghe  Den Haag 
 
Senioren     
LYRA 9  FC ‘s-Gravenzande 13 20:00   
Maasdijk VR2  LYRA VR2 20:00 19.00  
      
Senioren Zaal     
LYRA VR2  Ommoord VR1 21:00 Zuidhaghe  Den Haag
      
Senioren      
LYRA 6  Te Werve 2 14:30    
      
JO15      
LYRA JO15-2  Sp. Monster JO15-3 12:30   

JO13      
LYRA JO13-5  Maasdijk JO13-2 10:00   Speler Lyra 6
FC ‘s-Gravenz. JO13-7 LYRA JO13-7 10:30 9.30  
      
JO11      
FC ‘s-Gravenz. JO11-5 LYRA JO11-2 09:30 8.30  

Minipupillen      
vv LYRA  Fc’s-Gravenzande B 9.30      

Maandag
12 december 2016

Woensdag
14 december 2016

Zaterdag
17 december 2016


