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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 9
12 december 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 Vacant  kantinezaken@vvlyra.nl
Vrijwilligerszaken Herman van Duijn 06-23116106 vrijwilligers@vvlyra.nl 
  
Samenstelling jeugdcommissie   
Jeugdvoorzitter. Hans van der Mark 06-53696648 vandermarkhans@kpnmail.nl
   Jeugdvoorzitter@vvLyra.nl
Vice Jeugdvoorzitter Bonno Harmsen 06-24248284 bharmsen@kabelfoon.nl
Jeugdsecretaresse Colinda Luijendijk 06-14357565 luyendijk30@kabelfoon.nl
Wedstrijdsecretaris A en B jeugd Arie Solleveld 06-25038929 ariesolleveld@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris C jeugd Mark v/d Lugt 06-54245108 markvdlugt@gmail.com
Wedstrijdsecretaris D jeugd Dennis Meijndert 06-46761466 d.meijndert@kpnplanet.nl
Wedstrijdsecretaris E jeugd Mark Schuurmans 06-21804331 mark@gsmontage.nl
Wedstrijdsecretaris F jeugd Ina Schouwstra 06-24480286 inaschouwstra@gmail.com
Wedstrijdsecretaris Mini f-jes Susan Paauwe 06-12399444 pspaauwe@kpnmail.nl
Wedstrijdsecretaris Dames/Meisjes Vincent Roeleveld 06-41428471 Vroeleveld@hotmail.com
                 Ondersteunend door: Mandy Zonneveld 06-15427418 mandy_zonneveld_92@hotmail.com
Wedstrijdsecr. onderelftallen Senioren Vincent Roeleveld 06-41428471 Vroeleveld@hotmail.com
Toernooicommissie Ronald v/d Berg 06-23506858 toernooicommissie@vvlyra.nl
 Monique van Dijk 0174-528854 vvlyra.jeugdtoernooien@gmail.com
 Marjan Buijs 06-12563447 
 Rita Heijdra 06-23201892 
Scheidsrechterscommissie Remco Broekhuizen 06-30659391 scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
 Johan van der Wel 06-11739809 scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
Algemene wedstrijdzaken Rien de Vos 06-14435393 mcdevos@kpnmail.nl
Penning meester Esther van der Mark 06-23332314 vandermarkesther@kpnmail.nl
Gastvrouwen Fenne Binnendijk 06-24218126 f.binnendijk@hotmail.com
 Tessa Dukker 06-46217195 tessadukker@gmail.com
 Jessica Langerak 06-83142890 
Activiteitencommissie   
Algemeen email adres   activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Angelique Herrewijnen 06-13191757 liek_79@hotmail.com
Commissielid Jacqueline Ammerlaan 0174-540569 ammer123@caiway.nl
Commissielid Astrid van Kal 0174-540788 astridvk@kpnmail.nl
Commissielid Anja v/d Weerd 06-33729707 marco-anja@caiway.nl
Commissielid Roxan Verduyn 06-27150909  roxanverduyn@hotmail.com

Afdeling Futsal   
Contactpersoon Lennard Robbemond 06-27249416 futsal@vvlyra.nl
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Inleverdata kopij voor Sportkontakt
Kopij voor Sportkontakt moet uiterlijk op zondag 20.00 uur binnen zijn.

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

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

8 januari
22 januari
  5 februari
19 februari

  5 maart
19 maart
  2 april
16 april
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Van de voorzitter

De laatste van het jaar 2016
We zijn inmiddels alweer halverwege de 
laatste maand van het jaar. Voor vele is 
voetbal enigszins naar de achtergrond 
gedrukt vanwege de feestdagen. Uiter-
aard is dit begrijpelijk, maar tevens rea-
liseer ik me terdege dat ik nu de laat-
ste column van het jaar 2016 aan het 
schrijven ben. Een jaar waarin veel is 
gebeurd. Hier ben ik inmiddels al over 
aan het nadenken, want de nieuwjaar-
speech moet binnenkort geschreven 
worden. De eerste zinnen zijn inmid-
dels opgetekend. Hier zal ongetwijfeld 
nog veel verandering in komen. Eerst 
hebben we nog de zeer drukke, maar 
mooie maand voor de boeg.

Jassen voor leiders
Vanaf het begin van dit seizoen zijn 
we over gestapt naar een nieuwe kle-
dingleverancier Klupp. Dat de start niet 
is geworden waar iedereen op gehoopt 
had moge duidelijk zijn. Soms heb je 
zaken niet in de hand. Inmiddels gaat 
het met de leveringen van Klupp een 
heel stuk beter. Het bestuur van v.v. 
Lyra heeft besloten dat aan alle leiders 
van de onder elftallen een nieuwe jas 
ter beschikking wordt gesteld. Inmid-
dels zijn er bijna 50 jassen besteld, die 
aan hen beschikbaar worden gesteld in 
bruikleen. Ben je leider van een onder 
elftal, dan kom je hiervoor in aanmer-
king. De jassen worden genummerd en 
men tekent voor ontvangst van de jas. 
We willen deze graag overhan-
digen op donderdag 5 januari 
2017 tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie. Een mooie aangelegen-
heid om hier elkaar te treffen.

Hallo Jumbo 
hier nog eenmaal v.v. Lyra
De actie van de Jumbo met de 
voetbalplaatjes nadert zijn ein-
de. Je hoort al heel veel men-
sen die hun boek vol hebben. 
Iedere zaterdag komen de sta-
pels “dubbele” op tafel met 
zelfgemaakte lijsten van diege-

ne ze nog niet hebben. Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik hier ook aan heb mee-
gedaan en het nog erg leuk vind ook. Ik 
heb een heleboel namen bij gezichten 
geleerd en dat is alleen al erg leuk. Het 
heeft de vereniging nog weer dichter 
bij elkaar gebracht. Prachtig om te zien 
hoe jong en oud hier mee bezig zijn. Ik 
kan jullie vertellen dat het voor beide 
partijen geen windeieren heeft gelegd. 
De actie zal ongetwijfeld nog geëvalu-
eerd worden. Op 23 december is er in 
de kantine nog een ruilavond om ieder-
een in de gelegenheid te stellen om hun 
boek vol te krijgen. Dat is voor iedereen 
de doelstelling. 

Voetbalschool Ton Jenner en 
keeperschool Arjan van der Kaaij
Er wordt al een hele tijd over gespro-
ken en we kunnen het nu wel definitief 
vermelden dat vanaf februari 2017 deze 
heren met hun voetbalscholen training 
komen geven op v.v. Lyra. Iets waar we 
als vereniging heel blij mee zijn. Voor 
diegene die naast de reguliere trainin-
gen bij v.v. Lyra nog extra willen bijleren, 
en wie wil dit nu niet, is dit een mooie 
gelegenheid. Niemand minder dan Juli-
an Jenner, voormalig profvoetballer, zal 
deze trainingen gaan verzorgen bij onze 
vereniging. In de eerstvolgend Sport-
kontakt en op de website zal binnen-
kort de informatie staan die je hiervoor 
nodig hebt.

Agenda
Iedere donderdag is het `bijprateǹ  op 
de vereniging. Zo had ik een sessie met 
Herman van Duijn over de activiteiten 
voor de komende weken. Dit schreven 
we even op een kladblaadje om het ver-
der uit te werken. Ik vond de reactie van 
Herman wel heel toepasselijk. Hij keek 
naar het blaadje en zei: “Best veel.” Dat 
is het ook voor de komende periode. 
Verderop in het Sportkontakt staat een 
opsomming van alle activiteiten ver-
meld.

Nieuwjaarsreceptie
Op donderdag 5 januari 2017 wordt 
in de kantine de nieuwjaarsreceptie 
gehouden van v.v. Lyra. Vanaf 19.30 uur 
is de kantine geopend voor alle leden, 
vrijwilligers en BC-leden en sponso-
ren om elkaar de beste wensen voor 
het nieuwe jaar uit te spreken. Zo rond 
20.00 uur zal de nieuwjaarspeech wor-
den gehouden met uiteraard daarbij 
een toast op het nieuwe jaar. Het is u 
allen vrij om daarbij te zijn en we reke-
nen op een hoge opkomst. Tevens zul-
len op deze avond de leidersjassen wor-
den uitgereikt. Een reden temeer om te 
komen.

Verkeerd rijden
In de vorige uitgave heb ik aandacht 
besteed aan de offday die de selectie 
had bij UVS in Leiden. Hierin schreef ik 
dat het zeer rustig was tijdens de terug-

rit en de enige die je hoor-
de het navigatiesysteem was. 
Hoe anders was het afgelo-
pen zaterdag. We gingen met 
een danig zelfvertrouwen naar 
Rijswijk dat je er vanuit ging 
dat het heel moeilijk zou wor-
den tegen de koploper. Hoe 
anders werd het op deze don-
kere zaterdag in december. 
Vol vlijt en overgave werd de 
tegenstanders bestreden, die 
hier duidelijk geen rekening 
had gehouden. Met heel veel 
passie en strijdlust werd voor 
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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

Het is december en voor u ligt het aller-
laatste clubblad van 2016. Veel teams 
hebben al winterstop, en voor een aan-
tal teams staat er nog een laatste wed-
strijd op het programma. Het eerste 
elftal is al klaar en hebben op de laat-
ste speeldag hele goede zaken gedaan. 
Met 13 punten staan ze nog steeds niet 
waar ze willen, maar het is wel een heel 
stuk beter dan wanneer ze niet hadden 
gewonnen. 

Het is ook goed om te lezen dat de spe-
culaaspoppenactie weer zo een suc-
ces is gebleken. Dat helpt de ver-
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eniging weer verder. Wat de vereni-
ging ook steeds verder helpt is het feit 
dat er meer lijn is gekomen in het vrij-
willigerbeleid. Alle vrijwilligers mogen 
een kleinigheidje ophalen bij de jeugd-
bestuurskamer, en velen hebben dat 
ook gedaan. Het is voor het eerst dat 
ik een lijst heb gezien waarin iedereen 
genoemd werd. Als je daar doorheen 
gaat besef je je wel dat we de vereni-
ging met heel veel mensen draaiende 
houden. Goed dat er nu extra aandacht 
is om te zorgen dat iedereen bedankt 
wordt. 

iedere vierkante centimeter voetbal-
veld gestreden. De meegereisde trouwe 
supporters konden hun ogen niet gelo-
ven. Waarom nu wel. Eindelijk viel het 
muntje eens de goede kant op.  Moe 
gestreden viel men elkaar na afloop in 
de armen. Wat een geweldig gezicht en 
een ontlading. De sfeer in de bestuurs-
kamer bij de tegenstanders was van 
dien aard dat we besloten om het biertje 
op het sportpark te drinken. Een uitge-
laten sfeer in de auto zorgde ervoor dat 
we enigszins verkeerd zijn gereden. Hoe 
kan het verkeren.

Kerstmis 2016
De laatste regels van het jaar 2016 voor 
het Sportkontakt worden nu geschre-
ven. In deze column wil ik nog een-
maal summier terugkijken op het afge-

lopen jaar. Kijken we naar de actualitei-
ten om ons heen, dan leven we in een 
gekke wereld. We besteden minder aan-
dacht als er ergens een zelfmoordpo-
ging wordt gedaan en gaan we gewoon 
door met ons dagelijkse beslommerin-
gen. We schudden ons hoofd als er een 
politicus schuldig wordt bevonden aan 
bepaalde uitspraken. Of ze nu goed of 
fout zijn. Deze verharding in de samen-
leving zien we ook wel eens terug op de 
sportvelden. Het was een jaar van diver-
siteiten. Vele hoogtepunten konden we 
beleven, maar ook dieptepunten. Zo aan 
het einde van het jaar en vlak voor de 
feestdagen gaan mijn gedachten naar de 
families waar dit jaar trieste omstandig-
heden hebben plaats gevonden. Voor 
het eerst Kerstmis zonder hun gelief-
den. Dit zijn harde tijden en ik wens 

ze hierbij namens de gehele vereni-
ging sterkte toe. Ook voor mensen die 
te maken hebben met familieleden die 
ziek zijn en waarvan de toekomst onze-
ker is. Ik wens hen, ondanks alles, een 
fijn kerstfeest toe met alle mogelijkhe-
den om bij elkaar te zijn. Geniet van de 
kleine dingen en besef dat er op iede-
re dag een herinnering wordt gemaakt. 
Die kans moet men iedere keer grijpen.
Ik wil tenslotte eindigen met een ieder 
fijne Kerstdagen toe te wensen en een 
gezond en sportief 2017. Dit laatste ove-
rigens wil ik een ieder graag persoonlijk 
toe wensen op de nieuwjaarsreceptie 
op 5 januari in de kantine van v.v. Lyra.

Tot op het sportpark
Sjaak Scheffers 

Dan wil ik ook nog even uw aandacht 
vragen voor de aankondiging van de 
nieuwjaarsreceptie. Op donderdag 5 
januari zijn alle geïnteresseerden van 
harte uitgenodigd om het nieuwe jaar 
in te luiden. U leest de uitgebeidere 
omschrijving in het stukje van de voor-
zitter. Daarnaast vindt u weer nieu-
we informatie over de Jumbo-boeken, 
een stuk van de jeugdvoorzitter en het 
geboortekaartje van mijn kleine neef 
Jari. 

Ook namens Jan, veel leesplezier en 
prachtige feestdagen toegewenst. 

Patrick Zeestraten. 

02 DECEMBER 2016
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Lyra 1
Lyra – Valken ‘68     2 – 4.
Aan de uitslag te zien, is het Lyra weder-
om niet gelukt de punten in De Lier te 
houden, maar veel kritiek kunnen we 
ditmaal niet hebben op het spel van 
Lyra, in tegenstelling tot vorige week. 
Lyra heeft uit alle macht geprobeerd 
een goed resultaat nee te zetten, maar 
de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Val-
ken iets beter was dan Lyra. Lyra was 
extra gehandicapt door het ontbreken 
wegens blessures van doelman Tom 
Binnendijk en Gino Bozuwa.
Dat leidde tot de volgende opstelling:
doel Ritchie de Vreeden,
achter:Tim Herbert, Roy Zeestraten, 
Ardi Luijendijk en Rick Voskamp,
midden: Robin Vijverberg, Max v. Delft 
en Bob Zwinkels,
voor: Yasin Ozkok, Thom Kuyvenhoven 
en Sander Harmsen.
 
Vooral in het begin van de wedstrijd 
was het een wederzijds aftasten wat de 
mogelijkheden waren, waarbij voor-
zichtigheid en defensief spelen de 
boventoon voerden. Vlak voordat Val-

ken de leiding 
nam, kreeg San-
der Harmsen 
een mogelijk-
heid te scoren, 
de keeper hield 
hem er van-
af. Een minuut 
later kreeg 
Ritchie  de 
Vreeden een 
hard schot 
niet onder controle en 
uit de rebound kon Valken de 0/1 laten 
aantekenen. Tot aan de rust probeerde 
Lyra het spel wel te verplaatsen, maar 
kon helaas niet genoeg kansen afdwin-
gen om tot scoren te komen.

Na de rust kon Valken de 0-1 voor-
sprong uitbouwen naar 0-2 waardoor 
het leek dat Lyra een verder kansloze 
wedstrijd ging spelen. Maar daar dacht 
Thom Kuyvenhoven anders over, want 
na een assist van Sander Harmsen wist 
hij de 1-2 te scoren. Zou er dan toch 
nog een resultaat inzitten. In de 76e 

minuut werd ander 
Harmsen gewisseld voor Stef 
Koene,Lyra probeerde uit alle macht de 
gelijkmaker te forceren en kreeg daarbij 
het deksel op zijn neus, Valken scoorde 
de 1-3. Kort daarna kreeg Bob Zwinkels 
geel wegens commentaar op de leiding. 
Robin Vijverberg en Ardi Luijendijk kre-
gen later ook geel van scheidsrechter 
Honsbeek, die voor Valken 4 gele kaar-
ten in petto had. Vlak voor tijd kreeg 
Lyra , tot veler verrassing een penal-
ty, waaruit Thom Kuyvenhoven de 2-3 
scoorde. Wederom werd uit alle macht 
geprobeerd de gelijkmaker te produce-
ren, maar de geboden ruimte gaf Valken 
de gelegenheid om in het eindsignaal 
de 2-4 te maken. 

Een grote teleurstelling, want Lyra had 
geprobeerd de huid zo duur mogelijk te 
verkopen.
Een 12e plaats in de rangschikking is 
nou niet bepaald een plaats die meni-
geen bij Lyra voor het begin van de 
competitie in gedachten had. Lyra 
speelt a.s. zaterdag de laatste wedstrijd 
voor de winterstop tegen koploper Te 
Werve in Rijswijk, een koploper die gis-
teren verloor van HVC!! Uw steun is 
daarbij van harte welkom.
 
Lyra 2 won knap met 3-0 van Katwijk 3.

Te Werve – Lyra  0 – 2.
Lyra behaalde gisteren een klinken-
de 0-2 overwinning op de koploper Te 
Werve uit Rijswijk. Dat was vooraf nou 
niet bepaald iets waarop iedereen had 
gerekend, maar daarom niet minder 
welkom. De kennis vooraf was dat Te 
Werve een aantal zeer vaardige voetbal-
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lers heeft, die individueel een wedstrijd 
zouden kunnen beslissen. Lyra stelde 
daar tegenover een onverzettelijkheid 
en secure verdedigende arbeid tegen-
over, waardoor er bij de tegenstander 
irritatie ontstond en als zo vaak pro-
beren om via een individuele aktie de 
wedstrijd te beslissen.
Als later van Te Werve zijde wordt 
gezegd dat Te Werve maar 4 keer tus-
sen de palen heeft geschoten, dan is 
het niet vreemd dat Lyra aan het lang-
ste eind trok. Want met gevaarlijke uit-
vallen probeerde Lyra de defensie van 
de tegenstander te bestoken, iets dat 2 
keer lukt op een prima tijdstip.

In de 21e minuut schoot Max v. Delft de 
0-1 hard binnen na een assist van Bob 
Zwinkels en in de 45e minuut schoot 
Thom Kuyvenhoven de 0-2 binnen na 
goed voorbereidend werk van Sander 
Harmsen.
Daarmee was de eindstand al bereikt, 
hoewel Te Werve in de tweede helft van 
alles probeerde om de stand te veran-
deren. Lyra moest steeds meer terug, 
maar goed verdedigend werk hield Lyra 
op de been. Ritchie de Vreeden hield 
keurig de 0, daarbij goed ondersteund 
door Tim Herbert, Rick Voskamp, 
ArdiLuijendijk en Nicky Mast. Het mid-
denveld bestond uit Robin Vijverberg, 

Max v. Delft (die geel kreeg) en Bob 
Zwinkels, Aanvallend moesten Yasin 
Ozkok, Thom Kuyvenhoven en Sander 
Harmsen de tegenstander bezig hou-
den. Jesse Boateng verving in de twee-
de helft nog Thom Kuyvenhoven, maar 
de 3 punten gingen mee naar De Lier. 
De goed leidende arbiter v.d. Maat uit 
Alphen a/d Rijn had een gele kaart over 
voor Max v. Delft en een speler van Te 
Werve. Lyra kan de winterstop in met 
een fijn gevoel: ze zijn het winnen nog 
niet verleerd!! Lyra 2 verloor in Wasse-
naar met 3-1 van SVC’08 2. In de win-
terstop gaat de selectie van Lyra op trai-
ningskamp naar het Spaanse Malaga.
 

Tutor 6 – Lyra 2 zaal: 1-4 
Lyra trof vrijdagavond voor de 2e keer 
dit jaar de hekkensluiter: de studenten 
van Tutor. Na een vrijdagavond wed-
strijd volgt traditioneel een stapavond 
maar eerst moesten wij de punten nog 
proberen binnen te halen.
Pieter ontbrak vandaag wegens een ziek 
kind en Fla moest darten. Zij werden 
vervangen door Martijn Boers, zodat wij 
met één wissel starten.
Tutor was meer in balbezit, maar deed 
daar net als in de heenwedstrijd te wei-
nig mee. Veel schoten naast en over (al 
dichterbij goals dan de vorige keer) en 
als ze al binnen de palen kwamen red-
de Dave. Lyra creëerde uit twee goede 
counters twee goede kansen in de 3e 
en 6e minuut maar scoorde niet. In de 
tegenaanval kon Tutor twee keer vlak-
bij goal uithalen, maar Dave redde goed. 

Er volgden nog enkele kansen over en 
weer, waarvan een één-op-één in de 
12e minuut van Martijn, die hij miste. 
Een minuut later was het wel raak: Mar-
tijn scoorde na een mooie pass van 
Niels de 0-1. In de 16e minuut de mooi-
ste actie van de wedstrijd: Martijn kon 
de bal niet in het doel krijgen, maar 
schoot hem wel netjes door de basket 
die boven de goal hing, helaas geen drie 
punten voor dit kunststukje. Een minuut 
later voorkwam Dave de gelijkmaker 
toen drie Tutorianen op zijn goal afkwa-
men maar hun meerdere in Dave moes-
ten erkennen. Het laatste wapenfeit was 
een goed uitgespeelde vrije trap van 
Tutor die echter naast de goal belandde. 
Zo werd de rust bereikt met 0-1.
Na rust scoorde Martijn al na twee 
minuten nadat hij zich goed vrijspeel-

de de 0-2. De moed zonk Tutor daar-
na in de schoenen, al bleven zij stug 
aanvallen. Het was echter Lyra die via 
Assaf (naast) en Martijn (goede redding 
keeper) de kans op 0-3 kreeg. Tutor zet-
te daar in de 35e minuut pas een schot 
op de paal tegenover. Lyra antwoor-
de met o.a. een goede één-twee tussen 
Niels en Assaf. Assaf stuitte echter op 
de keeper. Tien minuten voor tijd moes-
ten Dave en later Jim redding brengen 
op goede schoten van Tutor. Het was 
echter Lyra die een minuut later de wed-
strijd besliste. Een geniale pass van ach-
teruit van Raymond zette Niels alleen 
voor de keeper en hij faalde niet: 0-3. 
Lyra kreeg daarna nog enkele goede 
kansen, maar het duur tot de 47e minuut 
tot een goede een-twee tussen Assaf en 
Martijn door die laatste werd afgerond 
0-4. Langzaam ging het besef leven dat 
de 0 kon worden gehouden iets was 
ongeveer één keer per drie jaar lukt bij 
zaalvoetbal. Eén minuut voor tijd redde 
Tutor echter de eer door uit een uitge-
speelde aanval de 1-4 aan te tekenen.
Daarna werd koers gezet naar de 
strandtent die als kantine fungeert bij 
Tutor en was het nog lang gezellig in het 
Delftse nachtleven. 

Met dank aan  onze topchauffeur Assaf.

Met sportieve groet,
Lennard Robbemond,

Coach Lyra zaal 2
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Speculaaspoppenactie 2016
Sinterklaas is alweer achter de rug en de 
Kerstman klopt alweer aan de deur. Een 
goed moment om nog even terug tekij-
ken op de speculaasactie van 2016. 
De angst was dat de speculaasactie 
wat zou ondersneeuwen bij het geweld 
van de JUMBO voetbalplaatjesactie 
maar niets was minder waar. In totaal 
zijn er ruim 4.200 poppen aan de man 
gebracht! We kunnen toch weer spre-
ken van een ontzettend mooi resultaat 

voor de club. We kunnen weer trots zijn 
met z’n allen. De speculaasactie blijkt 
goed gewaardeerd te worden door de 
burgers van De Lier en ver daar bui-
ten (Den Helder was het verste adres 
dit jaar). Alle verkochte speculaaspop-
pen van de Speculaaspoppenactie van 
dit jaar zijn uitgedeeld en waarschijnlijk 
vele al opgegeten. Die bij ons smaakten 
in ieder geval prima.  
Zoals elk jaar, waren er ook nu bij de 
jeugd een paar prijswinnaars. De mees-
te poppen waren dit jaar verkocht door 
Michelle Verheij en Timo Zwinkels was 
bij de meeste adressen langs geweest. 
Zowel Michelle en Tim hebben inmid-
dels een leuk prijsje ontvangen. 
Bij de senioren elftallen waren de mees-
te poppen verkocht door de spelers van 
LYRA 1 en LYRA7. De hierbij behorende 
prijs wordt nog geregeld. Klasse man-
nen! 
Via deze weg willen wij iedereen die een 
bijdrage heeft geleverd aan deze actie 
hartelijk danken voor hun inzet. We 
hopen volgend jaar weer op jullie steun 
te kunnen rekenen. 

Namens Stichting Steun vvLYRA
Patrick en Martin

Een mooie plaats in de jeugdbestuurskamer
Het heeft even geduurd, maar einde-
lijk hangt het shirt in de jeugdbestuurs-
kamer van Mike van Ruijven. Een mooi 
moment afgelopen zaterdag, want de 
eeuwige glimlach en zijn onnavolg-
bare positiviteit brengt heel wat men-
sen in vervoering.  Mike heeft zijn shirt 
beschikbaar gesteld aan de vereniging. 
Hierop staan de handtekeningen van 
Feyenoord, waar hij groot fan van is. 
Deze handtekeningen zijn op het shirt 
gezet tijdens zijn verblijf in het zieken-
huis. Het was een `huiswerkopdracht` 
van Sjaak Scheffers. 
Sjaak nam het shirt met veel plezier in 
ontvangst en gaf het een mooie plek in 
de jeugdbestuurskamer waar Mike vol 
trots bij poseerde. 

Namens de gehele vereniging heel har-
telijk dank, Mike!
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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

Bijna vol…
 
Je ziet het al een beetje om je heen: ging je eerst met je boek en een klein bakje op 
pad om te ruilen, kloppen nu mijn nichtje, neefje en buurmeisje aan met een gro-
tere bak dubbele plaatjes en een lijstje met daarop de laatste namen. Het is grappig 
om te zien dat voor de één het laatste plaatje moeilijk te vinden is en voor de ander 
juist die persoon 10x in zijn stapel terug komt. Sommigen hebben zelfs het gevoel 
dat het laatste plaatje voor in het boek niet gedrukt is. Voor mij is dit mijn eigen 
buurman John Lagerwerf. Terwijl alle 776 plaatjes in het boek minimaal 1000 keer 
gedrukt zijn. 
Op dinsdag 20 december worden de laatste pakjes uitgedeeld bij de Jumbo. Is je 
boek al vol en heb je nog dubbele exemplaren, dan vragen we om die in de bak op 
de bar in de kantine te werpen. Die plaatjes gebruiken we dan weer als ruilmiddel 
voor de ruilbeurs op 23 december tussen 18:30 en 20:00. Dan gaan we proberen 
elkaar te helpen om alle boeken vol te krijgen. En misschien vind ik dan alsnog mijn 
buurman wel ;-)

Nieuwjaarsreceptie
donderdag 5 januari 2017

19.30 uur
u bent van harte welkom!
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Elftal 
in het nieuw gestoken

Lyra JO19-2 
Vv Lyra JO19-2 wint van KMD JO19-2 
en houdt aansluiting met de kop van de ranglijst.

 Lyra begon slordig en niet geconcen-
treerd aan de belangrijke derby tegen 
KMD. Bij winst kon Lyra afstand nemen 
van KMD vijf punten afstand nemen en 
direct de tweede plaats behouden in de 
vierde klasse.
KMD scoorde binnen 5 minuten de 1-0. 
Pim Boekestijn scoorde de gelijkmaker 
in het laatste kwart van de eerste helft. 
Nog in hetzelfde kwart scoorde KMD de 

2-1 en 3-1. Na de rust kwam Lyra beter 
uit de startblokken. De mannen van 
trainer coach Martin de Jong maakten 
in de tweede helft een inhaalslag door 
een goal van Pim Boekestein en Zinte 
van den Akker. Na de 3-3 domineerde 
het team van Lyra. Door nog een tref-
fer van Zinte van den Akker kwamen 
de jongens op een 3-4 voorsprong. In 
de laatste 5 minuten scoorde Coen van 

Paassen de 3-5 en de overwinning was 
een feit. Een groot compliment voor het 
team, coach Martin en leider Ed. Helaas 
moest Martin na de eerste helft huis-
waarts keren voor een Sinterklaasfeest. 
Volgende week speelt Lyra JO19-2  de 
thuiswedstrijd tegen koploper ‘s Gra-
venzande JO19-5.
 

Groet van een enthousiaste ouder.



pagina 10

Schema 
meelopen Lyra 1 
Datum team  tegenstander
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
Woensdagmiddag  30 november was 
een drukte van jewelste. Op de kunst-
velden werden de jo11 spelers  door 
elkaar  gehusseld  voor het sinter-
klaastoernooi. En in het gebouw was er 
een sinterklaasmiddag voor de jo9 en 
mini’s. Spelletjes, zwarte pieten en een 
bezoek van sinterklaas. Allemaal ingre-
diënten voor een geslaagd feest. We 
willen alle hulp bedanken voor de inzet 
deze middag  TOP! Zonder de vrijwilli-
gers geen super leuk sinterklaasfeest! 
De foto’s  zijn te zien op de site

Klaverjassen
Op 16 december is er  weer kerstklaver-
jassen voor koppels op lyra. Een avond 
vol gezelligheid in kerstsfeer. 3 bomen 
kaarten en als afsluiter de beroem-
de loterij met een flitsende  hoofdprijs. 
Schrijf je als koppel  via de site kos-
ten per koppel  10 euro We starten om 
20:00 uur, de zaal gaat  om 19:30 uur 
open.

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.

Activiteitenagenda:Sinterklaas   
30 november

Kerstklaverjassen  
16 december 

Oliebollenloop  
31 december

Fifatournement                   13 januari
Familieweekend                   9 en 10 juni



pagina 11

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         
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
25-mrt C1 JO15 1
1-apr C2 JO15 2
8-apr C2 JO15 2

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 17 december  en 7 januari zijn 
de ouders van de MO13 1 aan de beurt. Aan de begeleiding van de MO13 1 het 
verzoek om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO13 8 (D8) bedankt voor het draaien van de diensten van afge-
lopen periode.

Datum         Team            
17-dec 07:30 - 10:00 uur MD1 1 MO13 1
17-dec 10:00 - 13:00 uur MD1 1 MO13 1
24-dec 10:00 - 13:00 uur      
31-dec 10:00 - 13:00 uur      
7-jan 10:00 - 13:00 uur MD1 2 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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Agenda-puntjes
De aankondigingen in dit 
Sportkontakt op een rij:

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

Donderdag 5 januari:
Nieuwjaarsereceptie, 19.30 uur

Vrijdag 13 januari:
FIFA 17 toernooi

Nieuwjaars-
receptie

donderdag 
5 januari 2017

19.30 uur

u bent 
van harte 
welkom!
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Persoonlijk – Tom Binnendijk
Door Johan Voskamp.
Geboren:  04-10-1990
Woonplaats:  De Lier
Gezin:  Vriendin Monica en dochter Femm
Beroep:  Team Coördinator afdeling verpakking bij Rijk Zwaan 
Hobby’s:  Voetbal en mijn dochter Femm  
Sport:  Voetbal
Clubs:  vvLyra en MVV’27
Functie bij de club:  Keeper bij Lyra 1
Merk tenue:  Klupp
Merk schoenen:  Adidas
Trainers:  Ibi el-Menkouzi, Arjan vd Kaaij, John de Widt, Dick Bos

Analyticus:   Ronald de Boer
Band:   Kensington
Acteur:  Bruce Willis en Jason Statham         
Film:   Green Mile
Eten:  Prak
Niet te eten:  Lasagna
Drank:  Biertje
Niet te drinken:  Rode wijn
Uitgaan:   Kroeg of gezellig uit eten
Beste eigenschap:  Sociaal
Slechtste eigenschap: Lui
Karakter:  Betrouwbaar
Bewondering voor:  mijn ouders
Ontroerd van:  de geboorte van mijn dochter Femm
Trots op:  Mijn vriendin Monica en dochter Femm                                        
Hekel aan:  Liegen
Bijgeloof:   nee
Ergernis:   Mensen die denken altijd gelijk te heb-

ben.
Vakantie:  Laatste vakantie op Curacao was heel 

best!
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  
 Het overlijden van Fidel Castro
Dit wil ik nog kwijt:  niks

       

Beste trainer:   Dick Bos
Positie:  Keeper
Sterke punten:  Op de lijn en trap  
Zwakke punten:  Conditie
Hoogtepunt:  Kampioen worden in de A1 en met het 

2de elftal
Dieptepunt: Blessures
Mooiste wedstrijd: Beslissingswedstrijd met Lyra A1 tegen 

JAC A1. We waren al in maart kampioen 
geworden, maar toch moesten we een 
beslissingswedstrijd spelen voor promo-
tie naar de hoofdklasse. We speelden 
deze wedstrijd op een mooie zonnige dag 
op neutraal terrein in Den Hoorn. Het was 
lekker druk en wonnen deze wedstrijd.

Mooiste doelpunt:  Moet ik nog maken als keeper zijnde 
Andere sporten:  Formule 1 en darten
Mooiste overwinning: Beslissingswedstrijd Lyra 2 tegen Smits-

hoek 2 voor het kampioenschap. Uiter-
aard gewonnen met 2-0

Grootste teleurstelling:  blessures
Ambities:  Zo lang mogelijk blijven keepen bij Lyra
Tatoeage:  ja
Clubman/vrouw:  Bobo Rien 
Favoriete LYRA speler: Fenne Binnendijk
Westlandse speler:  Fenne Binnendijk
Nationale speler:   Maarten Steekelenburg, Prima comeback 

maakt hij nu!
Internationale speler: Buffon, Groot respect op deze leeftijd 

nog op hoog niveau keepen.
Regio club:  vvLyra
Nationale club:  Ajax
Internationale club: FC Barcelona
Mooiste wedstrijd:  de klassieker tussen Ajax en Feyenoord 

zijn altijd leuk!
Mooiste doelpunt: Doelpunt van van Basten in de finale
Sportaccommodatie: vvLyra
Slechtste sportaccommodatie: MVV’27
Auto:   Ford Fiesta
Krant:  AD
Weekblad:   heb ik niet
Boek:  Te weinig tijd voor
Radio:   Qmusic
Radiopresentator:   Mattie en Wietse
Televisie: Sport en goeie films
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Hierbij dan alweer het laatste stukje 
van jullie jeugdvoorzitter van 2016. Het 
jaar is zoals vele andere jaren weder-
om voorbij gevlogen. Nieuwjaarsdag, 
de eerste kleuren in het voorjaar, de 
Olympische spelen in de zomer en de 
vele wedstrijden welke we in het najaar 
reeds hebben gevoetbald, het is alle-
maal voorbij gevlogen.  Sinterklaas is 
reeds weer in zijn verblijf in Spanje en 
de Kerstdagen staan weer voor de deur. 
Het heeft wel iets, al die lichtjes in de 
huizen. De warmte van de kaarsen en 
de gezelligheid onder de boom. Ik kan 
er echt van genieten. Ook al gaan mijn 
gedachten uit naar al diegene die het 
rondom deze tijd minder hebben. Ik 
hoop en vertrouw erop dat ook voor 
hen een ster zal schijnen deze dagen.

Zaterdag 10 december 2016 
Vanochtend begint mijn dag anders dan 
normaal, door diverse werkzaamheden 
ben ik later dan normaal op de club en 
dat is toch raar. Het is goed om te zien 
dat alles gewoon is opgestart en dat er 
lekker wordt gevoetbald en dat de jon-
gens van de JO19-3 in het thee en limo-
nade hok staan. Toch voelt het nu als 
op de koffie komen. Ik meld me in de 
jeugdcommissie kamer en loop aan-
sluitend naar buiten om te gaan kijken 
bij de diverse wedstrijden. Het is don-
ker en zwaar bewolkt buiten, het blijft 
redelijk donker maar dat hoort bij de tijd 
van het jaar. De vele wedstrijden wor-
den ook vandaag wederom door vele 
clubscheidsrechters gefloten. Al lopen-
de en kijkende naar de wedstrijden zie 
ik dat onze JO13-1 een 2-0 voorsprong 
uit handen geeft en gelukkig nog een 
punt overhoud aan de wedstrijd tegen 
Velo JO13-1. De 3–3 viel laat in de wed-
strijd maar geeft Lyra wel een verdiend 
punt. Lyra JO17-1 speelt op veld 1 tegen 
Die Haghe JO17-1. Deze wedstrijd is 
minder spannend dan vooraf werd 
gedacht. Lyra en Die Haghe stonden 
gezamenlijk op de derde plaats en dus 
was er een spannende wedstrijd voor-
speld. Die kwam er helemaal niet, Lyra 
won vrij gemakkelijk met 6–0 en kwam 

Van de jeugdvoorzitter

door verlies van de nummer een en 
de nummer twee in de competitie met 
deze overwinning op een punt van de 
koploper. Onze Vr1 speelde haar wed-
strijd om 14.30uur tegen de koploper 
Brielle Vr1. De dames stonden met de 
rust met 1–0 voor maar moesten in de 
tweede helft toch een doelpunt incas-
seren waardoor de punten aan het ein-
de van de wedstrijd netjes werden ver-
deeld. Naast deze wedstrijden speelden 
er natuurlijk nog veel meer elftallen van 
Lyra. Onze JO9-10 speelde bijvoorbeeld 
tegen GDA JO9-8m. Ook deze wedstrijd 
kende geen winnaar, de 2–2 uitslag gaf 
allebei de elftallen een punt als belo-
ning voor de enorme inzet. Onze JO11-7 
mocht het opnemen tegen VDL JO11-3 
deze wedstrijd leverde wel een winnaar 
op!!! Lyra mocht na de 5–1 overwinning 
drie punten bij schrijven op hun lijstje. 
Hierdoor komen zij nu op de 9e plek 
in hun competitie.  Op veld 5 speelde 
onze JO13-8 hun partij tegen SVH JO13-
5. Ook deze wedstrijd had Lyra als win-
naar. Lyra JO13-8 won hun wedstrijd 
met 5  2 en klom daarmee naar de 5e 
plek in de 9e Klasse.  Als laatste wil ik 
de jongens van onze JO19-3 feliciteren 
met hun overwinning op Honselersdijk 

JO19-2. Jullie 5–1 overwinning is zeker 
verdiend en jullie kunnen hierdoor nog 
steeds omhoog kijken in de competi-
tie, al is de achterstand wel 8 punten. 
Daarnaast wil ik jullie bedanken voor jul-
lie houding tijdens jullie wedstrijd. Jullie 
zijn echt een voorbeeld voor de club en 
daar ben ik als persoon maar ook zeker 
als jeugdvoorzitter trots op. 

Met de feestdagen en de winterstop 
voor de deur was het toch wel even 
lekker dat onze vlaggenschip Lyra 1 
drie belangrijke punten wist te win-
nen in hun laatste wedstrijd van 2016. 
Drie punten pakken tegen de koploper 
is lekker en hiermee kunnen jullie de 
voorbereiding van de tweede helft van 
het seizoen lekker beginnen. 

Ik wens iedereen een hele fijne Kerst 
toe en ik hoop dat 2017 jullie allemaal 
veel gezondheid mag schenken. Geniet 
van de feestdagen en we zien elkaar 
zeker weer op onze mooie club.

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

Senioren
LYRA 9  FC ‘s-Gravenzande 13 20:00

Senioren
LYRA 6  Te Werve 2 13:00
LYRA 7  HVC’10 7 12:30
LYRA 9  MVV ‘27 9 13:00
   
LYRA VR2  MVV ‘27 VR1 11:30

Junioren
LYRA JO19-2  VDL JO19-1 13:00
LYRA JO15-2  Sp. Monster JO15-3 11:00
LYRA JO13-5  Maasdijk JO13-2 10:30
LYRA JO13-8  Die Haghe JO13-6 10:30
LYRA JO9-3  LYRA JO9-4 10:30
LYRA JO9-5  VFC JO9-7 10:30

   
Minipupillen   
vv LYRA  Fc’s-Gravenzande B 10.30

Junioren
LYRA MO17-2  Fc’s-Gravenz. MO17-2 20.00
 

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Zaterdag
17 december 2016

Maandag
12 december 2016

Maandag
19 december 2016

Nieuwe businessclubleden:

Van der Mark
ketelonderhoud

Fijne feestd
agen!


