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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 10

9 januari 2017

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

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

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

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

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

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

Deadline volgende SportKontakt:

22 januari
  5 februari
19 februari
  5 maart

19 maart
  2 april
16 april
  7 mei
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Van de voorzitter

Nog 1 keer achterom kijken
In de lobby van een hotel in Spanje is 
het schrijven van deze column geen 
onaangename bezigheid, kan ik jul-
lie vertellen. Jammer dat de tempera-
tuur het enigszins laat afweten. Onder 
het genot van een kop koffie, de vijf-
de inmiddels,  is de zondagmorgen hier 
de uitgelezen mogelijkheid voor. Met 
een club mensen nog even terugkijken 
op het vorige jaar. Op de druk bezoch-
te nieuwjaarsreceptie heb ik dat gedaan 
en geconcludeerd dat het een bijzonder 
jaar is geweest met vele hoogtepunten 
en ook vele dieptepunten.
 
Eduard Wittenaar
Ik wil graag nog even terugkomen op 
een zeer tragisch bericht dat wij een 
dag voor Kerst ontvingen. Die zater-
dag gingen er vele geruchten over een 
ongeval waarbij een dode te betreuren 
viel. Uiteraard is de nieuwsgierigheid 
groot, maar als je dan later hoort dat 
het Eduard Wittenaar betrof, dan staat 
de wereld stil. Dit kan niet waar zijn. 

ceptie een box ontvangen waarin wer-
kelijk alles zat gearchiveerd wat met 
deze actie te maken heeft gehad. Het 
is een box die eigenlijk pas over 15 jaar 
weer geopend mag worden, als de ver-
eniging 100 jaar bestaat. Alles keurig 
netjes verpakt in vetvrij papier en geor-
dend. Wat zijn we al vereniging blij met 
die mensen die dit hebben gerealiseerd. 

Trainingskamp 
Zoals aan het begin beschreven ben ik 
het afgelopen weekend een paar dagen 
meegegaan met de selectie naar Spanje. 
Ik heb een aantal weken geleden beslo-
ten dat ik de sfeer wilde proeven. Wat 
mij die dagen is opgevallen, is dat er 
gewoon gewerkt wordt door de selec-
tie. Uiteraard is er tijd voor ontspan-
ning, dit om het groepsproces te stimu-
leren, maar door de selectie is er hard 
getraind en wedstrijden gespeeld om 
het ritme weer terug te krijgen na de 
winterstop. Voor mij een ideale gele-
genheid om te observeren en gesprek-
ken te voeren. Mooi om te vermelden is 
dat de Technische Commissie succes-
sen heeft geboekt met Ramon Hage-
raats en Rob Noordermeer. Beide trai-
ners hebben voor een jaar bijgetekend. 
Dit werd aan de selectie medegedeeld 
in een aparte bijeenkomst.
Het was mooi om te zien hoe dit met 
groot enthousiasme werd ontvangen 
door de selectie, het klonk in ieder geval 
als een slechte persiflage van het West-
lands Mannenkoor. De komende weken 
breken er voor de Technische Commis-
sie weer drukke tijden aan om met de 
gehele technische staf de afspraken te 
gaan maken voor het komende seizoen. 
Ik wens ze hierbij heel veel succes toe.

Contributie
Nu de tweede seizoenshelft weer is aan-
gebroken zal ook het tweede gedeelte 
van de contributie geïnd worden. Aan 
diegenen die het hier betreft het ver-
zoek om te zorgen voor voldoende sal-
do om dit te kunnen doen. Het scheelt 
enorm veel werk voor de financieel 

Zo’n sportman en zo in het leven staan 
met nog een prachtige carrière voor de 
boeg. Wat kan het leven dan snoeihard 
en oneerlijk zijn. Wat staat De Lier dan 
op, als je naar de herdenkingsdienst 
gaat in De Rank. Zeer indrukwekkend 
en emotioneel. Wat hebben de sprekers 
daar geweldige woorden gesproken. 
Ik was onder de indruk van zijn collega’s 
die in een prachtig betoog lieten mer-
ken hoe Eduard was. 
Indien de weersomstandigheden het 
toelaten zal op zaterdagmiddag een   
‘in-memoriam-wedstrijd’ door het 5e 
van v.v. Lyra worden gespeeld op veld 1. 
Hier zal Eduard nog een keer worden 
herdacht. Uiteraard wensen wij Natha-
lie, familie, vrienden en kennissen heel 
veel sterkte toe om dit grote verlies te 
verwerken.

Jumbo
Aan alles komt een einde, zo ook aan 
de spaaractie met de Jumbo en de voet-
balplaatjes. Een actie die geweldig is 
geweest. Ik mocht op de nieuwjaarsre-

Met intens verdriet moeten wij plotseling afscheid nemen van mijn Alles, 
onze zoon, mijn broer, schoonzoon, onze zwager en oom

Eduard Joost Wittenaar

De grote Liefde van Nathalie van Os

Delft, 30 maart 1978 De Lier, 24 december 2016

‘Wat was je een mooi fijn mens’

 Nathalie
  Lynn D

 Wieberen en Joke

  Christel en Roland
   Quint
   Yves

 Henk in liefdevolle herinnering en Netty

  Ronald en Petra
   Rick en Roxy
   Frederique
   Isabelle
   Julian

  Frank en Liesbeth
   Bob
   Stijn
   Florine

  Sander en Jetty
   Noël
   Naomi
   Daimy

Eduard is thuis, waar wij deze dagen als familie bij hem zijn.

We nemen afscheid van Eduard zaterdag 31 december om 10.30 uur in gebouw De Rank, 
Van Weelystraat 2 te De Lier. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren.

De crematie vindt in besloten kring plaats.

Correspondentieadres:
Uitvaartbegeleiding Samen, t.a.v. Nathalie en familie, Kasteelweg 11, 2678 SB  De Lier
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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

Feestdagen die nog lang in ons geheu-
gen gegrift zullen staan.  Het overlij-
den van Eduard Wittenaar was eigen-
lijk wel het meest trieste nieuws dat tot 
ons kwam.  Velen van ons hebben de 
nabestaanden hun medeleven betuigd 
tijdens het afscheid voor de crematie. 
Het verlies viel voor niemand te bevat-
ten. Op verschillende plaatsen is er aan-
dacht besteed aan het verlies van dit 
beminnelijke en vriendelijke mens. Hij 
laat een lege plek achter.

Elders in het blad wordt aandacht 
besteed aan het trainingskamp van de 
selectie en is de nieuwjaarstoespraak 
van de voorzitter gepubliceerd. Deze re
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lkeer is het totale verhaal opgenomen. 
Dat doet recht aan de onderwerpen 
die Sjaak in zijn verhaal heeft genoemd. 
Hopelijk levert het trainingskamp  een 
mooi resultaat op in de vorm van aan-
trekkelijke wedstrijden, veel voetbal ple-
zier en veel kijkplezier.

Zowaar een paar dagen waarop we last 
hadden van koning winter. Hopelijk zet 
dit niet door en kunnen we na de win-
terstop weer volop aan de bak. Voor 
2017 wens ik u graag, ook namens 
Patrick, een gezond en sportief jaar toe.

Jan Vink

manager en de ledenadministratie. Ook 
voor diegenen bij wie het de eerste keer 
niet gelukt is, willen we vragen om hier 
even naar te kijken. Het niet betalen van 
de contributie betekent ook: niet meer 
spelen. Dat moet je voor jezelf niet wil-
len en zeker niet voor de vereniging. 
Neem hierin je verantwoordelijkheid.

Jubileumjaar
Ik heb al eerder gezegd en geschre-
ven dat 2017 een jubileumjaar voor de 
vereniging is. Er zijn een groot aantal 
ideeën geopperd, niet alles zal gereali-
seerd kunnen worden. We willen graag 
zien dat er iedere maand een activiteit 
zou kunnen plaatsvinden, dit kan groot 
zijn of klein. De gedachten is om voor 
ieder wat wils te organiseren. De eer-
ste activiteit is zaterdag 14 januari. Het 
is voor veel mensen een stuk Westland-
se mentaliteit om het biertje uit de fles 
te drinken. Het zogenaamde “biertje op 
de pijp”. Uiteraard willen we als vereni-
ging deze  traditie in ere houden. Na de 
oefenwedstrijd van de selectie tegen 
Verburch wordt een onvervalste derde 
helft ingezet met een DJ erbij. Een pri-

ma aangelegenheid om het thuisfront te 
melden dat het “iets” later wordt. Voor 
de jeugd is er al een dag eerder een 
prachtig evenement. Net als vorig jaar 
gaan we op vrijdag 13 januari een FIFA 
Tournement organiseren in de kantine. 
Vanaf 19.00 uur barst het voetbalgeweld 
los. Het is trouwens voor toeschouwers 
erg leuk om naar te kijken en om te zien 
hoe behendig de jeugd met een spel-
computer om kan  gaan.

31 januari 2017
Is een datum om in de agenda te zetten 
voor ouders met kinderen in de puber-
teit. In samenwerking met LSO De Lier 
zal er een avond in de kantine georga-
niseerd worden hoe je kunt constateren 
wanneer er een drankprobleem is. Hoe 
constateer je het en hoe ga je daarmee 
om. We weten dat verenigingen gebaat 
zijn bij een hoge kantine omzet, maar 
het moet wel verantwoord zijn. We voe-
len ons als bestuur hier ook enigszins  
verantwoordelijk voor en steunen daar-
om dit initiatief. Exacte datum en aan-
vangstijd zal binnenkort gepubliceerd 
worden. 

Voetbalschool Ton Jenner
Het is enigszins door de feestdagen in 
de vergetelheid geraakt en als medede-
ling door gegeven, maar in februari start 
de voetbalschool van Ton Jenner op 
het sportpark in De Lier. Deze beken-
de voetbalschool zal met oud-profvoet-
baller Julian Jenner hier trainingen gaan 
verzorgen. Voor diegene die een extra 
training op techniek wil volgen een pri-
ma wijze om je techniek bij te schaven. 
Binnen een paar weken alle informatie 
in het Sportkontakt en op de website.

Winterstop
Nog een paar weken en dan gaat het 
tweede seizoensgedeelte weer van start. 
Als de weersomstandigheden het toela-
ten gaan we een mooie periode tege-
moet met leuke wedstrijden. Iedereen is 
weer gemotiveerd en blij als de bal weer 
gaat “rollen”. Ik wil een ieder namens 
het bestuur van v.v. Lyra een gezond en 
sportief 2017 toe wensen.

Tot op het sportpark.
Sjaak Scheffers
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Nieuwjaarstoespraak
Welkom namens het bestuur v.v. Lyra in 
de kantine van v.v. Lyra voor de nieuw-
jaarsreceptie 2017.
Welkom, besturen Stichting Beheer, 
Stichting Steun v.v. Lyra, ereleden, Busi-
nessclub, sponsoren, selectie, trai-
ners en leiders, Technische commissie, 
leden, scheidsrechters, activiteitencom-
missie, rode Brigade, kantinemedewer-
kers, redactie website, wasdames, gast-
vrouwen en gastheren, schoonmakers, 
wedstrijdsecretarissen en alle vrijwilli-
gers die we vergeten zijn om op te noe-
men.

Ik noem bewust al deze mensen omdat 
men vaak denkt dat een voetbalvereni-
ging zomaar een club vrijwilligers is die 
een vereniging in de lucht houdt. Ik ben 
nu veertien maanden voorzitter van 
deze prachtige vereniging en ben er al 
veel langer van overtuigd dat dit bij v.v. 
Lyra absoluut niet het geval is. In mijn 
optiek is v.v. Lyra een bedrijf welke door 
veel vrijwilligers gerund wordt. Deze 
vrijwilligers geven en besteden een zeer 
groot deel van hun vrije tijd aan de club 
van hun hart.
In mijn eerste toespraak, vorig jaar, 
heb ik aangegeven dat terugkijken niet 
mijn sterkste kant is en dat ik veel lie-
ver vooruit kijk. Wederom ben ik door 
derden overtuigd dat dit traditie is bij de 
vereniging.
Het jaar 2016 is een wirwar geweest van 
sentimenten, teleurstellingen, diepte- 
en hoogtepunten.

•	 We	 zijn	 als	 vereniging	 geconfron-
teerd met trieste familieomstandig-
heden, welke er hard hebben inge-
slagen.

•	 Er	zijn	teleurstellingen	geweest	bij	het	
selectievoetbal dat teams zijn gede-
gradeerd.

•	 Helaas	kon	Heren	1	het	net	niet	bol-
werken in het vorige seizoen om nog 
een periodetitel te pakken.

•	 Er	is	afscheid	genomen	van	een	aan-
tal trainers om diverse redenen.

•	 Kunstgrasvelden	 bij	 v.v.	 Lyra.	 Een	
mooi onderwerp om jaarlijks terug te 
keren bij de nieuwjaarsspeech. Is het 
wel of niet veilig om op te voetballen. 
Gelukkig heeft de RIVM nu hier een 
uitspraak over gedaan. Overigens lig-
gen de bewuste korrels niet bij onze 

vereniging. Wel blijft de inferieure 
kwaliteit van onze kunstgrasvelden 
een issue voor het komende jaar en 
ligt er bij Beheer een zware taak voor 
dit onderwerp. De gesprekken met 
de gemeente verlopen hierin zeer 
professioneel en met respect naar 
elkaar toe. Echter is er nog geen dui-
delijkheid wanneer het eindresultaat 
te vermelden valt.

Op bestuurlijk niveau zijn er wijzigingen 
geweest. Raymond van Hooft besloot 
om na ruim 10 jaar zijn functie als pen-
ningmeester op te geven en plaats 
te maken voor een nieuwe financieel 
manager. We zijn als bestuur enorm 
blij met Dick van der Pijl en dat we van 
zijn tijd en know how gebruik mogen 
maken. 
Ook Joop Vis heeft zijn bestuurlijke taak 
door werkomstandigheden neerge-
legd. De tijd die hij hiervoor nodig had 
was niet te combineren met zijn werktij-
den. Gelukkig is Joop Vis op zaterdag als 
gastheer aanwezig en met zijn ervaring 
kunnen we gerust de kantine een kwar-
tiertje aan hem overlaten. De functie 
van Joop is nu in delen gesplitst en we 
zijn blij dat Fred Barz hier nu een grote 
bijdrage in heeft.

Trots zijn we op de vrijwilligers die op 
zaterdag de kantine bemensen. Uiter-
aard zijn we op zoek naar vrijwilligers 
die hier eens in de paar weken hun bij-
drage willen leveren aan deze mooie 
club. De rol van Joop Vis op bestuurlijk 
niveau is nog niet ingevuld en wordt tij-
delijk waargenomen door Herman van 
Duijn. Graag zien we hier ook invulling 
in, maar is het moeilijk om hier de juis-
te persoon voor te krijgen en dat heeft 
tijd nodig.
We hebben sinds een aantal maanden 
de commissie Lief & Leed. Zij geven 
aandacht aan familiaire zaken, in welke 
vorm dan ook. Ellen van Duijn en Tru-
dy Binnendijk zorgen op perfecte wij-
ze dat er aandacht aan wordt besteedt. 
Echter zij moeten wel gevoed worden 
met informatie als er bij iemand iets 
speelt. Het emailadres hiervoor is vrij-
willigers@vvlyra.nl.

Een sportief hoogtepunt voor de vereni-
ging kwam door een onverwacht tele-

foontje uit Rotterdam: “Of we tegen 
Feyenoord willen voetballen.” Ik dacht 
in eerste instantie dat we in de maling 
werden genomen, echter dit was niet 
het geval. Wat er dan in de vereniging 
gebeurt is met geen pen te beschrij-
ven. Een  grote schare vrijwilligers staat 
op om te helpen. Er zijn mensen die 
hebben er van wakker gelegen, wel-
licht terecht, maar weet dat we  als v.v. 
Lyra een ongekende prestatie hebben 
geleverd. Niet alleen voor je zelf, maar 
voor de club, De Lier en het Westland. 
Ze weten nu in Rotterdam wie we zijn 
en wat we kunnen. En  dit zal altijd van 
pas komen. De wedstrijd was één gro-
te reclame voor de club. De uitslag niet, 
maar dat is niet belangrijk. De foto’s 
spreken voor zich en de herinneringen 
worden nooit meer uitgewist.

Na 17 jaar als trouwe kledingleverancier 
voor de vereniging te hebben gefun-
geerd werd er vorig jaar afscheid geno-
men van Beltona. Het was tijd voor iets 
nieuws. Na een gedegen voorbereiding 
kwam Klupp uit de bus als nieuwe leve-
rancier. Dat dit niet zonder slag of stoot 
is gegaan moge duidelijk zijn. De leve-
ringen konden niet op tijd geleverd wor-
den en dit zorgde ervoor dat we in de 
maand november nog sponsorshirts 
stonden uit te reiken. Normaal gebeurt 
dit bij 20 graden en nu bij 6 graden. 
Inmiddels verlopen de leveringen enigs-
zins op schema en zijn we als relaties 
aan elkaar gewend. De servicegraad van 
Klupp is goed en eventuele reparaties 
worden opgelost. Een groot woord van 
dank hierbij is voor Colinda Luijendijk 
en Bonno Harmsen die hier ongelooflijk 
veel tijd in hebben gestoken.

Nu we het toch over kleding hebben 
willen we als bestuur melden dat er een 
besluit is genomen voor trainers en lei-
ders van niet selectie-elftallen. We wil-
len als bestuur dat ook zij in de outfit 
van onze vereniging zichtbaar zijn. Hier-
voor zijn jassen beschikbaar welke zij 
dragen op wedstrijddagen. Door Stich-
ting Steun is een planning opgesteld 
wanneer zij de jassen beschikbaar stel-
len. 

Contributie blijft al jaren een sleutel-
woord binnen de vereniging. Iedereen 
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weet dat als men lid wordt van een ver-
eniging contributie moet betalen. Van 
deze contributie wordt een substantieel 
gedeelte van de kosten betaald. 

Deze kosten lopen nog steeds op door 
zaken die moeilijk te beïnvloeden zijn. 
We hebben de service dat men kan kie-
zen voor automatische incasso en dat 
zelfs in twee keer. Het enige waar men 
dan voor moet zorgen is dat er voldoen-
de saldo op je bankrekening staat. Ja,  
ook in het bestand staan fouten, waar-
door het verkeerd gaat, maar dat komt 
o.a. door onjuiste informatie die we krij-
gen om erin te zetten. We hebben het 
vermoeden dat men geen idee heeft 
hoeveel tijd door de financieel mana-
ger en de ledenadministratie hieraan 
besteed wordt. Tijd die men heel graag 
ergens anders aan de vereniging wilt 
besteden. Zijn er veranderingen in de 
persoonlijk gegevens, dan moet dit bij 
de ledenadministratie gemeld worden. 
Niet betalen is ook niet meer spelen en 
dit zijn er heel wat. Hiermee benadeel je 
niet alleen jezelf, maar ook je team en 
dus v.v. Lyra.

Nog zo’n sleutelwoord binnen de ver-
eniging is het fietsenrek en hoe men de 
fiets of scooter neerzet bij de ingang. 
Aankomen rijden met je scooter en 
deze op het bruggetje neerzetten en 
nergens meer naar omkijken. We zijn 
een sportvereniging waar we op een 
gemiddelde zaterdag ongeveer duizend 
bezoekers hebben. Hier kan altijd iets 
gebeuren, waarbij een ambulance nodig 
is met spoed. Het zal net jij zijn die deze 
hulp nodig heeft en je hebt je scooter 
daar zo neergezet. Denk hier eens over 
na. Binnen de vereniging wordt hier al 
lange tijd over nagedacht, maar wie de 
juiste oplossing heeft mag het ons ver-
tellen. Discipline is volgens ons het 
sleutelwoord. Discipline om 10 meter 
extra te lopen ontbreekt.

Hallo Jumbo hier v.v. Lyra. Een fenome-
nale actie was het sparen van  voetbal-
plaatjes in de laatste twee maanden van 
het jaar. De zaterdagmorgen was druk 
gevuld met het  ruilen van voetbalpla-
tjes. Aan de tafels zaten drommen met 
mensen met elkaar druk in gesprek met 

lijsten en stapels dubbele plaatjes. Voor 
zowel de vereniging als voor de Jum-
bo heeft deze actie geen windeieren 
gelegd. Wellicht is er binnenkort weer 
een actie met de Jumbo waarbij op een 
andere wijze voor de vereniging een bij-
drage van hen te verwachten is. Ook 
bij de actie hebben we de hulp van de 
leden en familie nodig.

Ook in 2016 hebben we gevraagd om 
zoveel mogelijk Sinterklaaspoppen te 
verkopen. Ieder jaar denk je weer dat de 
rek eruit is, maar ook in het afgelopen 
jaar zijn we met de verkoop uiterma-
te tevreden. Hoewel er een daling was 
bij de verkoop bij bedrijven, was er een 
behoorlijke stijging in de verkoop bij de 
leden. Hierdoor was de bijdrage nage-
noeg gelijk ten opzichte van 2015. Wel-
licht met nog iets meer inspanning en 
dat alle elftallen meedoen, is een nog 
hoger resultaat haalbaar.

Als we het over acties hebben moeten 
we ook de activiteitencommissie noe-
men. Heel veel tijd en energie steken de 
dames vol overgave in al hun activitei-
ten. De lijst is te lang om te benoemen, 
maar vaak voetbal gerelateerd en een 
reclame voor de vereniging. Vind je het 
leuk om hier ook eens wat vrije tijd aan 
te besteden. Uitbreiding is altijd wense-
lijk.

Vorig jaar heb ik in mijn eerste nieuw-
jaarsspeech lovende woorden geuit 
over de samenwerking met Stichting 
Beheer en Stichting Steun. Ook dit jaar 
wil ik dit benoemen, omdat de samen-
werking meer dan uitstekend is. In over-
leg worden de punten benoemd en daar 
actie op genomen. V.v. Lyra wil dan ook 
beide stichtingen bedanken voor hun 
tomeloze inzet in het afgelopen jaar. We 
gaan er vanuit dat deze samenwerking  
zo blijft, want er is nog genoeg te doen. 
Stichting Steun gaat inmiddels de posi-
tieve conjuctuur van de economie mer-
ken gezien de groei bij BC, waar de tel-
ler inmiddels op 54 staat. V.V, Lyra is 
een uitstekende plaats om te netwerken 
en nieuwe relaties aan te gaan. Ook dit 
jaar zal Stichting Steun er alles aan doen 
bijeenkomsten te organiseren in een 
ongedwongen sfeer. Denk hierbij aan 
o.a. de haringparty en de jeu de boules 
avond met de selectie. Al is de laatste 
een initiatief van de selectie.

Het laatste stukje 
van een mooi project
Het is al even geleden maar op 23 december was er een ruilavond op lyra. Jumbo 
had voor iets lekkers gezorgd en we stonden klaar voor ontvangst. We hadden 
eerst de tussenwand dicht gelaten. Er zullen vast niet veel mensen komen. Haha, 
dat liep wel even anders. Al na 10 minuten moest de wand weer open. Die avond 
hebben we met elkaar een hoop mensen blij kunnen maken. Zijn er nu nog men-
sen die hun boek nog net niet vol hebben dan kunnen ze een mail sturen naar 
astridvk@kpnmail.nl
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Trainersgilde van de vereniging is wel-
licht een onderwerp dat ik eerder in 
deze toespraak had moeten benoemen, 
maar de actualiteit van de dag heeft 
me ingehaald en dat is de reden waar-
om ik dit nu benoem. Aan het begin 
van het seizoen zijn we met nagenoeg 
een volledig nieuwe trainersgilde en 
staf begonnen. Alleen Hans Beukema 
is gebleven, maar krijg die maar eens 
weg. Vol verwachting zijn we  het sei-
zoen gestart na een uitstekende voor-
bereiding. Zoals we allemaal weten is 
het maken van doelpunten een uitda-
ging en dus ook het vergaren van pun-
ten. Veelal viel het muntje in de laatste 
minuten van de wedstrijd de verkeer-
de kant op. Dan kom je op de ranglijst 
te staan op een plaats waar je niet wilt 
zijn en begint men te morren. Uiteraard 
hebben we dit gehoord, maar er veel 
aan veranderen valt niet mee. Dragen-
de spelers die langdurig geblesseerd 
zijn en als dan ook nog eens de beoog-
de spits moet stoppen met voetballen, 
dan is dit zeer teleurstellend. Niet alleen 
voor de vereniging, maar ook voor Jan 
van de Berg. Ook in het trainersgilde 
is de nodige tegenslag geweest. Michel 
Breur moest vanwege veranderde werk-
zaamheden zijn functie opgeven. Ook 
bij de dames2 is een mutatie geweest. 
Hans Meeuwisse besloot om zijn taken-
pakket in te leveren. Gelukkig werd deze 
vacature snel ingevuld. We zijn Hans 
enorm dankbaar dat hij de vereniging 
heeft geholpen met het vervangen van 
Rob Noordermeer die getroffen werd 
door lichamelijk ongemak. Gelukkig is 
Rob weer volledig hersteld en zal hij na 
de winterstop zijn werkzaamheden weer 
hervatten. Na het vertrek van Michel 
Breur heeft assistent trainer Laurens 
Sandell de verantwoordelijkheid op zich 
genomen voor het tweede elftal voor 
zolang nodig. Er wordt op dit moment 
nog steeds gekeken naar een passen-
de oplossing. De actualiteit van de dag 
is dat afgelopen dinsdag met Laurens de 
afspraak is gemaakt dat hij het seizoen 
met het tweede elftal afmaakt. Laurens 
heeft aan de TC laten weten dat hij na 
dit seizoen ons gaat verlaten om hoofd-
trainer te worden van D.V.V. Delft. Een 
ambitie die hij al lange tijd geleden heeft 
uitgesproken aan ons. Uiteraard wensen 
wij hem daar heel veel succes bij. We 
danken de TC voor de vele extra uur-
tjes die al deze mutaties teweeg hebben 
gebracht.

2017 zal ingaan met verandering in 
spelvormen bij jeugdvoetbal. De KNVB 
neemt eind deze maand de beslissing 
wanneer dit gaat gebeuren. Het dwin-
gende advies aan de KNVB is om dit 
niet het komende seizoen in te laten 
gaan, maar de verenigingen ruim de tijd 
te geven om hun voorbereidingen te 
treffen. De veranderingen hebben o.a. 
grote gevolgen voor het scheidsrech-
terkorps. Meer wedstrijden vraagt meer 
leiding en daar ontbreekt het aan. Dit 
is slechts één van de redenen om het 
advies over te nemen.

Ook binnen onze vereniging zijn er uit-
dagingen voor o.a. het faciliteren van 
de trainingen. Met de huidige indeling 
is men niet onverdeeld gelukkig en we 
willen graag de trainingsmogelijkheid 
uitbreiden en of verbeteren. Inmiddels 
wordt hier naar gekeken om de tijden 
her in te delen en te zoeken naar trai-
ners die hier hun bijdrage aan willen 
geven. Indien men hier zich toe geroe-
pen voelt is Vincent Roeleveld de aan-
gewezen persoon hiervoor.

Binnen het damesvoetbal is er ook een 
uitdaging de komende periode. Door 
blessures, zwangerschappen en tijde-
lijke buitenlandse avonturen is het bij-
na onmogelijk geworden om nog drie 
dameselftallen op de been te houden. 
Voordat hier een besluit in wordt geno-
men, wordt er nog één mogelijkheid 
bekeken en als dit geen tastbaar resul-
taat oplevert gaan we terug naar twee 
elftallen.

Vorig jaar is een delegatie van het 
bestuur naar een avond van de KNVB 
geweest om te discussiëren over Nor-
men & Waarden en hoe hier mee om 
te gaan binnen de vereniging. Hier-
uit bleek dat onze vereniging  goed is 
georganiseerd, maar dat we waakzaam 
moeten zijn voor excessen. We hoe-
ven  niet altijd de braafste jongen van 
de klas te zijn op het veld, maar res-
pectvol omgaan met de tegenstander 
en scheidsrechter is een omgangsvorm 
die bij  het bestuur hoge prioriteit heeft. 
In december is een brief verstuurd naar 
alle trainers en leiders om vooraf en na 
afloop bij iedere wedstrijd de tegenstan-
der en de scheidsrechter een hand te 
geven. 

DRANK. Een woord van slechts vijf let-
ters. Veel verenigingen moeten het van-
daag  de dag van de omzet in de kan-
tine hebben. Ook drank is hierbij een 
belangrijk onderdeel. Drank is ook een 
probleem bij de jeugd in onze samen-
leving. Hoe gaan we daar als vereni-
ging mee om en hoe signaleren we een 
drank of drugsprobleem op onze ver-
eniging. Niet door onze ogen te sluiten. 
Ook hier moeten we elkaar in bescher-
men. Op 31 januari is in samenwerking 
met LSO De Lier een avond georgani-
seerd waarbij dokter Lely aanwezig zal 
zijn die vertelt hoe hier mee om te gaan. 
We vinden het als bestuur van onze 
voetbalvereniging een taak om hier aan-
dacht aan te besteden.

Vanaf februari is het de bedoeling dat 
de voetbalschool van Ton Jenner zijn cli-
nics gaat geven op sportpark de Zweth. 
O.a. oud profvoetballer Julian Jenner zal 
hier wekelijks te vinden zijn om training 
te geven. Daarbij is het de bedoeling om 
met ingang van het volgende seizoen 
ook op de woensdagmiddag iets te gaan 
doen voor de vereniging. Details moe-
ten nog worden ingevuld. Op zondag 
23 april zal wederom een clinic worden 
georganiseerd voor onze jongste voet-
ballers onder leiding van jeugdtrainers 
van Juventus. Een dezer dagen zal de 
inschrijving beginnen voor deze leuke 
en leerzame dag.

Tot slot nog één onderdeel te benoe-
men. 2017 is een jubileumjaar voor de 
vereniging. We bestaan 85 jaar en we 
zijn inmiddels 50 jaar gehuisvest op 
sportpark de Zweth. We willen daar een 
mooi jaar van maken. Over het gehele 
jaar zullen er activiteiten plaats vinden. 
Dit kan klein zijn, maar ook een paar uit-
gebreid.
Maar activiteiten voor elkaar en met 
elkaar. Dit alles om de grote saamho-
righeid van de vereniging te waarbor-
gen en te verstevigen. Hier zijn mensen 
voor nodig om deze projecten te organi-
seren. Ik nodig een ieder hiervoor van 
harte uit om daar aan deel te nemen.

Ik begrijp dat iedereen nu heel graag 
aan een drankje wil en daarom toost ik 
namens het bestuur van v.v. Lyra op een 
gezond, sportief en succesvol 2017.
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Lyra-week bij de Zee Toren
Heb je in de voorjaarsvakantie (27 februari tot 6 maart) niks te 
doen dan biedt de Zee Toren je 3 prachtige deals aan. Je kan kie-
zen uit de escape room, een goochel workshop of buksschieten. 

Escape room
De Zeetoren die in Hoek van Holland is gemaakt door de Duitsers 
in de Tweede Wereld oorlog. Nu kan jij erin! Maar of je er nog uit 
komt ... dat ligt aan jou. Lukt het jullie?

Normaal €17,50 p.p. nu voor Lyra leden slechts € 8,75 p.p

Goochel workshop 
Een kleine goochelshow van circa 15 minuten. Workshop van 75 
minuten. 3 trucs om mee naar huis te nemen

Normaal € 19,50 p.p. nu voor Lyra leden slechts € 8,75 p.p

Buksschieten
Duur van de activiteit: 1 uur (incl. instructie) Eigen instructeur, 
U begint met schieten op een target (kaart), daarna schiet u op de 
eenden (deze zijn uiteraard nep)
LET OP: VOOR DEZE ACTIVITEIT MOET U MINIMAAL 18 JAAR ZIJN! 

Normaal €15,00 p.p. nu voor Lyra leden slechts € 8,75 p.p

www.zeetoren.nl
De Zeetoren
Helmweg 7
3151 HE info@zeetoren.nl
Hoek van Holland
0174-383415  

Trainers Ramon Hageraats en Rob Noordermeer 
verlengen contract bij LYRA

Op het trainingskamp in Fuengiro-
la Is er overeenstemming bereikt met 
onze hoofdtrainer Ramon Hageraats 
om het contract, dat einde van dit sei-
zoen afloopt, met een jaar te verlengen. 
Ondanks dat de resultaten tot nu toe 
wat tegenvallen, is de TC uiterst tevre-
den over het functioneren van de trai-
ner. De TC is ervan overtuigd dat deze 
werkwijze en de goede samenwerking 
met de spelersgroep uiteindelijk resul-
taat gaat opleveren. 
Ook het contract van Rob Noordermeer 
(trainer vv Lyra 3) is met een jaar ver-
lengd. De TC is ook erg tevreden over 
de progressie van het 3e elftal en de 
ontwikkeling van de jonge spelers in het 
3e elftal. 
De TC is blij dat Ramon en Rob ook vol-
gend jaar werkzaam zijn bij vv Lyra. 
 

TC vv Lyra
Rob Noordermeer Ramon Hageraats
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Lyra F1 behaalt de 4e plaats 
tijdens het Westlands Kampioenschap zaalvoetbal
Etienne Buijs en zijn mannen moes-
ten het in de poulefase opnemen tegen 
Westlandia, Maasdijk en ‘s-Gravenzande.
 
De 1e wedstrijd tegen het sterke West-
landia begonnen de jongens wat 
onwennig en werd uiteindelijk met 2-1 
verloren. De 2 e wedstrijd tegen Maas-
dijk was het verschil tussen beide teams 
erg groot en werd met 5-0 eenvoudig 
gewonnen. Om naar de volgende ron-
de te gaan moest de laatste poulewed-
strijd tegen ‘s  Gravenzande gewonnen 
worden. Ook deze wedstrijd werd door 
de F1 gewonnen door prachtig samen-
spel met liefst 4-0 en een plek in de vol-
gende ronde was een feit. De volgen-
de tegenstander was GDA. Door GDA 

Na een voorsprong van 1-0 kreeg het 
betere Lyra in de laatste minuut onnodig 
een tegentreffer te verwerken en moest 
het penaltyschieten uitkomst brengen.
Hierin was Velo de betere en helaas 
geen finale. Dan de strijd om de 3e 
en 4e plek tegen Verburch, die dit sei-
zoen met een sterke lichting evenals 
Velo in de Hoofdklasse 1 speelt. Helaas 
werd deze wedstrijd met 1-0 verloren. 
Dit betekende voor Lyra F1 met 4 eer-
stejaars pupillen een 4e plaats. Een 
prachtig resultaat waar de kerels en vv 
Lyra trots op mogen zijn. Leider Etien-
ne, Coen, Sem, Dave, Finn B., Finn 
S., Daan, Jens, Justin en Mika van har-
te gefeliciteerd met dit goede resultaat 
ondanks het mislopen van de finale.

met 3-0 te verslaan was een plaats in de 
halve finale veilig. In halve finale tegen 
Velo. Dit werd een wedstrijd waar nog 
even over nagepraat werd. 

Lyra F4 bezoekt 
de Kuip in Rotterdam

De dames en de kerels 
van de F4 hebben zaterdag 
6 januari  samen met alle 
vaders de Kuip in Rotter-
dam bezocht. Onze 1e jaars 
F-pupillen kregen gedurende 
2 uur een rondleiding. Wat 
is er niet mooier om met je 
eigen team in de dug-out van 
Feyenoord te zitten. Zij kre-
gen als afsluiting een vragen-
boekje en een pen kado mee 
naar huis. Zowel de kinderen 
als de vaders hebben er  erg 
van genoten.
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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 ver-
haaltje op de site. 
Dan kunnen jullie dit avontuur nog een keer herbeleven.

Activiteitencommissie

Kerstklaverjassen
Een avond met 36 koppels. We begon-
nen om 20:00 uur met koffie en een 
kerstkoekje. En na het trekken van een 
tafelnummer kon de eerste boom begin-
nen. Tijdens de avond konden de spe-
lers een lot kopen voor de loterij met 
prijzen die o.a. gesponsord waren door 
Lierse middenstanders. Dank daarvoor! 
De opbrengst van de loterij gaat naar 
de activiteitencommissie, hiervoor kun-
nen we weer leuke dingen organiseren. 
Er werden lekkere hapjes geserveerd en 
het was erg gezellig. 
Eerste zijn geworden Maarten van Kan 
en Steven Voet met 5884 punten. 
De hoofdprijs van de loterij werd 
gewonnen door Martin de Bruin. 
De uitslagen staan op de lyrasite.

Fifatournement
Aanstaande vrijdag is het weer zover. Wie wordt de winnaar 
van het tournement 2017. We starten om 19.00 uur en de 
deur is open om 18.30 uur. Wees op tijd. Toeschouwers zijn 
natuurlijk altijd welkom om de FIFA spelers aan te moedi-
gen!!!

Wij hopen jullie tijdens onze activiteiten te verwelkomen
Met vriendelijke groeten,

De activiteitencommissie.

Activiteitenagenda:
Fifatournement                   13 januari
Familieweekend                   9 en 10 juni
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Oliebollenloop
Op de laatste zaterdag van het jaar heb-
ben 219  mensen aan de oliebollen-
loop meegedaan. Rond 12.00 kwamen 
de eerste mensen binnen om zich in te 
schrijven . Na het start sein, gegeven 
door  de  Sjaak Scheffers, kon er gelo-
pen worden. De tuk tuk van de Tuinde-
rij reed voorop zodat de route duidelijk 
was. Na 9.01 minuten kwam Daan Kaar-
semaker over de finish. Bij de dames 
was dit Jaimy van Veldhoven  in een tijd 
van 10.01.Toen op voor de  5 en 10 kilo-
meter.  Langs het kanaal met de wind 
in de rug was  prettig. Maarten Baker 
mocht zich de winnaar noemen met 
een tijd van 17.43. Bij de dames was  
dit Rozemarijn Ammerlaan met een tijd 
van 21.70 . De 10 kilometer mocht het 
rondje nog een keer doen en  na 36.48 
minuten was er ook daar een winnaar, 
namelijk  Arco Poot. Bij de dames was 
dit Joke Immerzeel in 47.47 minuten.  
Zij was vorig jaar ook de eerste vrouw 
op de 10 km. Volgens ons is het weer 
geslaagd en we willen hierbij alle ver-
keersregelaars en vrijwilligers bedan-
ken, want zonder hun hulp konden we 
dit niet mogelijk maken. 
De uitslagen staan op de lyrasite. 

Gezond en Sportief 2017!



pagina 12

Thee-dienst
2017

Ook dit seizoen vragen wij weer mede-
werking aan de teams om bij toerbeurt 
bezetting te leveren voor het “theehuis”. 
Vorig jaar heeft geleerd dat het goed 
inregelen van de drank en sleutel uitgif-
te veel waardering van de teams ople-
vert.

Het verzoek is je vooral pro-actief aan 
te melden bij de leider van jullie teams. 
Dit vergemakkelijkt de taken voor een 
ieder. Een dienst van 2,5 uur moet voor 
een ieder te doen zijn. De diensten zijn 
als volgt ingedeeld:
 1.  08:00 tot 10:30 uur      
 2.  10:30 tot 13:00 uur       
 3.  13:00 tot 15:30 uur
Wij zijn er van overtuigd als wij deze 
diensten goed kunnen invullen, we de 
kleedkamers mooi en schoon kunnen 
houden. En, in geval van vandalisme, 
de verantwoordelijken aanspreken en 
beboeten.
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         
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
15-apr C3 JO15 3
22-apr C3 JO15 3

Bardienstrooster 2017

Schema 2017 Lyra-ledendienst 
Wat goed is moet je niet veranderen dus ook in dit seizoen plannen we weer de 
ledendienst in. Het rooster voor de ochtenddienst is iets gewijzigd ten opzichte 
van vorig seizoen. Over het algemeen zijn er nu twee ouders per dienst nodig en 
is er ook hulp nodig in de eerste dienst van 07:30 uur. Op 14 en 21 januari zijn de 
ouders van de JO11 1 aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO11 1 het verzoek 
om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de MO13 1 (MD1) bedankt voor het draaien van de diensten van 
afgelopen periode.

Datum         Team            
14-jan 07:30 - 10:00 uur E1 1 JO11 1
14-jan 10:00 - 13:00 uur E1 2 JO11 1
21-jan 10:00 - 13:00 uur E1 1 JO11 1
28-jan 07:30 - 10:00 uur E2 1 JO11 2
28-jan 10:00 - 13:00 uur E2 2 JO11 2

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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FietsIk heb een heren fiets merk batavus gevonden in fietsen stalling bij Lyra. Deze stond er al een paar maanden.  Dus de eigenaar kan zich melden.telefoon 0172514979
H A VERKADE

Uitnodiging
Voor ouders van jeugdleden, trainers en 
begeleiders van jeugdteams, belangstellenden

Sport en alcohol: 
daar scoor je geen punten mee!

Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alco-
hol verhoogd naar 18 jaar. Desondanks hebben we er 
in het Westland en dus ook in De Lier veelvuldig mee 
te maken dat door minderjarigen toch alcohol wordt 
gedronken. NOC*NSF is actief betrokken bij het 
terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren op 
sportverenigingen. In samenwerking met kinderarts 
Dr. Nico van der Lely en diverse sportbonden organi-
seert NOC*NSF een voorlichtingsavond over alcohol 
op dinsdag 31 januari bij v.v. LYRA.
Het doel van deze avond is de aanwezigen meer 
bewust te maken van de schadelijke gevolgen van 
alcoholgebruik door jongeren. Dr. Nico van der Lely 
laat zeer gedreven en op begrijpelijke wijze zien wat 
overmatig alcoholgebruik doet met de ontwikkeling 
van jongeren en hun brein. Hij maakt daarbij gebruik 
van zijn onderzoeken en zijn dagelijkse ervaringen 
op alcoholpoli’s in Nederland. Ook staat hij samen 
met NOC*NSF stil bij de invloed die alcohol heeft op 
sportprestaties.
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn 
bij deze informatieve en inspirerende bijeenkomst.

Waar: 
v.v. LYRA, Sportpark De Zweth, Veilingweg 26 De Lier

Wanneer: 
Dinsdagavond 31 januari 2017, 19.30 tot 21.00 uur

Aanmelden: 
(Gewenst) per email naar alcoholensport@nocnsf.nl, 
vóór 15 januari. Graag erbij vermelden dat het om de 
voorlichting van 31 januari bij v.v. Lyra gaat.

Kosten: Gratis
Sportieve groet,
Namens het bestuur van het LSO De Lier
Lodewijk Kesselaar (vz) Adriaan Dekker (penningm.) 
Huib van Horssen (secr.)
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Agenda-puntjes
De aankondigingen in dit 
Sportkontakt op een rij:

Dinsdag 31 januari:
Avond van LSO over het constateren van een drankprobleem:
Sport en alcohol: daar scoor je geen punten mee!
Voor ouders van jeugdleden, trainers en begeleiders van jeugdteams en belangstellenden.

Vrijdag 13 januari:
FIFA 17 toernooi



pagina 15

Persoonlijk  -  Ron Smits
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  4 januari 1991
Woonplaats:  De Lier
Partner:  Relatie met Fleur                                                                                                                            
Familie:  Mijn ouders Kees en Yvonne en zus Sandra
Opleiding:  HBO Commerciële Economie   
Beroep:  Werkzaam op de afdeling transport bij Green Partners 
Hobby’s:  Voetbal en tennis   
Sport: Voetbal en tennis
Clubs:  VV Lyra en L.T.C. ‘t Loo
Functie bij de club:  Speler van Lyra 6
Merk tenue:  Beltona

Slechtste sportaccommodatie: Wanica Star
Idool:  Sjaak Swart
Auto:  Geen
Krant:  AD
Weekblad:  VI  
Boek:  Geen Genade van Andy van der Meyde
Radio:  Q-Music 
Radiopresentator:  Mattie en Wietze  
Televisie:  Voetbal Inside
TVpresentator: Johnny de Mol
Analyticus:  Co Adriaanse
Zanger:  Mike Waser
Zangeres:  Adele 
Band:  Darkraver en The Outsiders
Acteur:  Jeroen van Koningsbrugge
Actrice:  Chantal Janzen           
Film:  De Marathon
Eten:  Gratin dauphinois van mijn Belgische 

schoonmoeder
Niet te eten:  Vis in alle soorten en maten
Drank:  Mojito 
Niet te drinken:  Shotjes
Uitgaan:  Festivals
Beste eigenschap:  Betrouwbaar 
Slechtste eigenschap: Ongeduldig 
Karakter:  Sociaal en loyaal tegenover mijn vrienden 

en familie
Bewondering voor:  Mensen die enorm positief blijven na 

persoonlijke drama’s
Trots op:  Mijn ouders                                          
Hekel aan:  Mensen die liegen
Bijgeloof:  Geen
Ergernis:  Sylvana Simons, iedereen mag best een 

mening hebben maar de manier waarop 
gaat mij een beetje te ver 

Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: Gudelj, om 
te vragen waarom die niet op de bank wil 
zitten. Ik heb er namelijk nooit zo’n moei-
te mee

Vakantie:  Zon, zee, strand en cocktails
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: 
 De vele terroristische aanslagen.
Dit wil ik nog kwijt:  -

Merk schoenen:  Nike
Trainers:  In de jeugd veel trainers gehad. Helaas nu 

te weinig op het trainingsveld te vinden
Beste trainer:   Arie Solleveld, veel van geleerd binnen en 

buiten het veld
Positie:  Middenveld
Sterke punten:   Overzicht en passing
Zwakke punten:  Ondanks mijn lengte slecht kunnen kop-

pen
Hoogtepunt:  Twee keer op rij de dubbel winnen met 

Lyra 6
Dieptepunt:  Geen persoonlijke dieptepunten meege-

maakt
Mooiste wedstrijd:  De bekerfinale van 2015/2016
Mooiste doelpunt: tegen ’s Gravenzande twee jaar geleden 

schoot ik na een slechte uittrap van de 
keeper vanaf 40 meter over hem heen 

Andere sporten:  Tennis
Mooiste overwinning: De bekerfinale van 2015/2016 en de 

daarbij behorende terugreis in de Kwibus 
met de vele meegereisde supporters

Grootste teleurstelling:  De finale van het penaltybokaal ver-
liezen

Ambities:  Met Lyra 6 de derde keer op rij kampioen 
worden

Tatoeage:  Geen
Clubman/vrouw:  Alle scheidsrechters die belangeloos alle 

wedstrijden in goede banen leiden
Favoriete LYRA speler: Vincent van Adrichem
Westlandse speler:  Sandra Smits
Nationale speler:  Wesley Sneijder  
Internationale speler: Luis Suarez
Regio club:  VV Lyra
Nationale club:  Ajax
Internationale club: Ajax
Mooiste wedstrijd: De kampioenswedstrijd van Ajax tegen 

Twente in 2011. Na zeven jaar eindelijk 
weer een titel    

Mooiste doelpunt: Dennis Bergkamp op het WK van 1998 
tegen Argentinië. De pass van De Boer, 
de aanname en afwerking van Bergkamp, 
alles klopte 

Mooiste sportaccommodatie: De oude kantine van Lyra, mis-
schien niet de mooiste maar wel de gezel-
ligste
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Hierbij het eerste stukje van de jeugd-
voorzitter van 2017. Allereerst wil ik 
iedereen een gezond en sportief 2017 
wensen. Ik hoop dat we in goede 
gezondheid onze wedstrijden op sport-
park de Zweth mogen voetballen. 

Oliebollenloop.
Ook dit jaar ( eigenlijk de laatste dag van 
het afgelopen jaar ) heeft de activiteiten-
commissie weer de jaarlijkse hardloop-
wedstrijd van Lyra georganiseerd. Deze 
wedstrijd werd dit jaar op oudejaarsdag 
gelopen dus was het logisch dat de loop 
dit jaar tot oliebollenloop werd omge-
doopt ( dit even op zijn Cruyffiaans ). 
Ondanks de kou waren er toch nog vele 
lopers op dit evenement afgekomen. De 
afstanden welke men kon lopen waren 
3, 5 en 10 kilometer. Volgens de activi-
teitencommissie was er dit jaar iets min-
der animo voor de 3 kilometer maar wel 
meer voor de 5 en de 10 kilometer.  De 
verkeersbegeleiders hebben ook dit jaar 
er weer voor gezorgd dat alle deelne-
mers veilig het parcours konden lopen. 
Verkeersregelaars namens de activitei-
tencommissie bedankt voor jullie steun. 
Na de oliebollenloop was er in de kan-
tine gezorgd voor heerlijke oliebollen 
en een herinnering aan deze loop. Acti-
viteitencommissie bedankt voor jullie 
inzet het was ook dit jaar weer geweldig 
georganiseerd. 

Van de jeugdvoorzitter

Nieuwjaarsreceptie op Lyra.
Op donderdag 05 januari was er in 
de kantine van v.v. Lyra de traditio-
nele nieuwjaarsreceptie. Onder het 
genot van een bakje koffie (en later iets 
anders) wensten de leden van de ver-
eniging elkaar de beste wensen. Ook 
hier was goed te zien dat Lyra meer is 
dan een voetbalvereniging en dat moet 
zeker zo blijven. Na de nieuwjaarstoe-
spraak van Sjaak werd het glas geheven 
op 2017 en hiermee was het nieuwe 
jaar dan ook officieel welkom geheten. 

Zaterdag 07 januari.
Vandaag stonden er zowel uit als thuis 
diverse oefenwedstrijden op het pro-
gramma. Helaas had Koning winter hier 
andere bedoelingen mee. De vorst van 
een paar nachten en de sneeuw van 
afgelopen nacht zorgden ervoor dat er 
niet kon worden gevoetbald. Dit was 
aan de ene kant wel balen maar aan de 
andere kant... kwam het misschien nog 

wel lekker uit. Volgende week (14 janu-
ari) beginnen elftallen uitkomende in 
de B-categorie weer aan hun competi-
tie. Hopelijk is Koning winter ons goed 
gezind de aankomende week zodat 
de wedstrijden dan wel door kunnen 
gaan. Wij als jeugdcommissie zijn er in 
ieder geval klaar voor en wat ons betreft 
kan de tweede helft van de competitie 
beginnen. Ik hoop dat een ieder aanko-
mende week weer lekker kan gaan trai-
nen maar houd wel de sociaal media in 
de gaten i.v.m. het weer. Het kan zomaar 
zo zijn dat er door het weer velden wor-
den afgekeurd en dat de training daar-
door zal worden aangepast. 

Als laatste wil ik jullie nogmaals het 
allerbeste toewensen en ik hoop dat jul-
lie lekker uitgerust zijn na deze vakan-
tie (not) zodat er weer volle bak gevoet-
bald kan worden. Ik sluit mijn stukje met 
onderstaand gedicht:

Wensen
Ik droomde deze nacht…

Een Fee had een wens bedacht.
Wensen voor het nieuwe jaar,
werd die droom maar waar!! 

Ik droomde over een heel groot pak, 
waarin ik kleine wensjes stak, 

versierd met glinsters en een ster. 
Voor mensen van hier en mensen van ver.

Een pakje lief zijn voor elkaar, 
een pakje vrede voor het hele jaar. 

Een pakje vol geluk, 
van mijn vriendschap een groot stuk.

Een pakje zonder zorgen, 
onze lieve lach voor elke morgen. 
Een pakje zoentjes voor elke dag, 
waarvan ik er nu drie geven mag. 

Gelukkig Nieuwjaar!!!!

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

2017
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Wedstrijdprogramma

Senioren Zaal    
Stanga 12  LYRA 2 20:00 Hoge Veld  (Den Haag) 
Junioren      
Quintus JO13-1  LYRA JO13-2 19.00 Via Trainer  

Senioren    
LYRA 5  Excelsior M 3 14:30    
LYRA 6  FC ‘s-Gravenzande 7 14:30  
      
Vrouwen      
HVC’10 VR1  LYRA VR2 12:45 11.45  
Scheveningen VR2  LYRA VR3 12:45 11.45  
LYRA MO17-1  Die Haghe MO17-1 12:30   
LYRA MO17-2  Die Haghe MO17-2 12:00    
LYRA MO13-1  SVH MO13-1 10:30    

LYRA JO19 
LYRA JO19-2  PKC ‘85 JO19-1 12:30    
Die Haghe JO19-4  LYRA JO19-3 10:30 9.30  
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  Meerburg JO17-1 14.30    
Zoetermeer JO17-2  LYRA JO17-2 11:15 10.15  
Maasdijk JO17-2  LYRA JO17-3 10:30 9.30  
LYRA JO17-4  ODB JO17-1 13:00   
LYRA JO17-5  Den Hoorn JO17-6 10:30    
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  Ado Den Haag Vrouwen 11.00    
Westlandia JO15-3  LYRA JO15-2 10:00 9.00  
LYRA JO15-3  svWassenaar JO15-1 10:45   
LYRA JO15-4  Die Haghe JO15-2 08:45   
LYRA JO15-5  MVV ‘27 JO15-3 11:00   Speler Lyra 5
LYRA JO15-6  VFC JO15-6 12:30    
      
LYRA JO13      
LYRA JO13-1         
Scheveningen JO13-1 LYRA JO13-2 09:00 8.00   
Naaldwijk JO13-1  LYRA JO13-3 10:30 9.30  
LYRA JO13-4  VFC JO13-7 10:30    Speler Lyra 6
Sp. Monster JO13-3 LYRA JO13-5 09:00 8.00  
Westlandia JO13-6  LYRA JO13-6 11:00 10.00  
HDV JO13-2  LYRA JO13-7 10:00 9.00  
FC ‘s-Gravenz. JO13-8 LYRA JO13-8 10:30 9.30  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-1  Schipluiden JO11-1 08:45   
Quintus JO11-1  LYRA JO11-2 09:30 8.30  
LYRA JO11-3  Quick JO11-5 09:45   Speler JO19-2
Den Hoorn JO11-4  LYRA JO11-4 10:45 9.45  
LYRA JO11-5  Quintus JO11-2 09:45   Speler JO17-1

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

11 januari 2017

Zaterdag
14 januari 2017
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LYRA JO11-6  Die Haghe JO11-8 08:45   Speler JO17-4
LYRA JO11-7  FC ‘s-Gravenz JO11-13 08:45   Speler JO17-5
LYRA JO11-8  RAS JO11-4 08:45   Speler JO15-1
LYRA JO11-9  Sp Monster JO11-7 08:45   Speler JO15-5

LYRA JO9      
LYRA JO9-1  MSV ‘71 JO9-1 09:45   Speelster MO17-1
Scheveningen JO9-3 LYRA JO9-2 10:00 9.00  
LYRA JO9-3  HBS JO9-6 09:45   Speelster MO17-2
LYRA JO9-4  KMD JO9-3 08:45    Speler JO15-3
VDL JO9-5  LYRA JO9-5 10:15 9.15   
VFC JO9-8  LYRA JO9-6 09:45 8.45  
MVV ‘27 JO9-4  LYRA JO9-7 09:00 8.00  
HBS JO9-11  LYRA JO9-8 08:30 7.30  
HBS JO9-12  LYRA JO9-9 08:30 7.30   
Naaldwijk JO9-3  LYRA JO9-10 10:00 9.00  
LYRA JO9-11  Quintus JO9-3 08:45   Speler JO15-6

Senioren Zaal     
LYRA 2  Honselersdijk 2 20:00 Hofstede  (Maasland) 
LYRA VR1  Berkel VR1 19:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
Junioren      
Monster JO19-2  LYRA JO19-1 20.00 Via Trainer  
      
Senioren      
Victoria’04 5  LYRA 8 20:00 19.00  
Senioren       
LYRA 1  KMD 1 20.00   
      
Senioren Zaal     
Westlandia 3  LYRA 1 22:00 Pijl, de  (Naaldwijk) 
LYRA VR2  HBSS VR3 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
       
Senioren      
LYRA 4  FC ‘s-Gravenzande 6 20:00   
        
Senioren      
Wilhelmus 2  LYRA 6 11:45 10.45  
Vrouwen      
LYRA VR2  Sportclub Monster VR2 13:00   
LYRA MO17-1  DHL MO17-1 12:30   
LYRA MO17-2  HVC’10 MO17-1 10:30   
LYRA MO15-1  DWO MO15-1 11:00   
LYRA MO15-2  HVC’10 MO15-1 13:00   
LYRA MO13-1  RKDEO MO13-2 09:00   Speelster VR 2
JO19      
LYRA JO19-1  VVGZ JO19-1 14.30    
LYRA JO19-2  Naaldwijk JO19-2 13:00   
Verburch JO19-3  LYRA JO19-3 14:30 13.30  
JO17      
Laakkwartier JO17-1 LYRA JO17-1 14.30 Via Trainer  
CWO JO17-1  LYRA JO17-2 11:30 10.30  
Quintus JO17-2  LYRA JO17-3 12:00 11.00  
LYRA JO17-4  Loosduinen JO17-2 12:30    
LYRA JO17-5  Leidschenveen JO17-1 10:30    
JO15      
LYRA JO15-1  VFC JO15-1 12.00    
Naaldwijk JO15-1  LYRA JO15-2 12:30 11.30  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

14 januari 2017

Maandag
16 januari 2017

Dinsdag
17 januari 2017

Woensdag
18 januari 2017

Donderdag
19 januari 2017

Zaterdag
21 januari 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

21 januari 2017
LYRA JO15-3  KMD JO15-2 11:00    
LYRA JO15-4  HVC’10 JO15-2 08:30    
LYRA JO15-5  Rozenburg JO15-3 10:30    
LYRA JO15-6  Maasdijk JO15-2 12:30    
JO13      
LYRA JO13-1  Poortugaal JO13-1  10.00   
HVC’10 JO13-1  LYRA JO13-2 09:30 8.30  
SVH JO13-2  LYRA JO13-3 13:45 12.45  
LYRA JO13-4  Naaldwijk JO13-2 09:30   
GDA JO13-3  LYRA JO13-5 12:00 11.00   
HBS JO13-6  LYRA JO13-6 10:45 9.45  
GSC ESDO JO13-4  LYRA JO13-7 10:45 9.45  
Schevenin. JO13-5  LYRA JO13-8 13:30 12.30   
JO11      
LYRA JO11-1  Quick JO11-1 08:30   
LYRA JO11-2  Maasdijk JO11-1 08:30   Speler JO19-2
LYRA JO11-3  BMT JO11-1 09:30   Speler JO19-1
VELO JO11-6  LYRA JO11-4 08:45 7.45  
LYRA JO11-5  Wat. Veld GONA JO11-2 09:30   Speler JO17-4
LYRA JO11-6  Verburch JO11-4 08:30   Speelster MO17-2
LYRA JO11-7  Westlandia JO11-8 08:30   Speler JO17-5
LYRA JO11-8  Scheveningen JO11-6 08:30   Speler JO15-5
Den Hoorn JO11-9  LYRA JO11-9 08:30 7.30  
LYRA JO11-10M  Victoria’04 JO11-7 10:30   Speelster MO17-1
JO9      
Westlandia JO9-2  LYRA JO9-1 08:30 Via Trainer  
HVV JO9-4  LYRA JO9-2 09:30 Via Trainer  
LYRA JO9-3  Victoria’04 JO9-2 09:30   Speler JO15-1
LYRA JO9-4  SEP JO9-4 08:30   Speler JO15-3
MSV ‘71 JO9-5  LYRA JO9-5 10:00 9.00  
LYRA JO9-6  Westlandia JO9-6 09:30   Speelster MO15-1
Victoria’04 JO9-3  LYRA JO9-7 09:00 8.00  
GSC ESDO JO9-7  LYRA JO9-8 11:30 10.30  
Wat. V. GONA JO9-4 LYRA JO9-9 09:30 8.30  
Zwaluwen JO9-7  LYRA JO9-10 09:45 8.45  
LYRA JO9-11  Honselersdijk JO9-4 08:30   Speelster MO15-2

Senioren Zaal     
WICO 1  LYRA 1 20:00  Sportcentrum West veld 1 
SEP VR2  LYRA VR2 20:00  Tanthof  (Delft) 
      
Senioren Zaal
LYRA 2  Stanga 9 21:00  Buitenhof (Delft) 
      
Senioren Zaal     
Mazzel Stars VR4  LYRA VR1 19:00  Veur, de (Zoetermeer) 

Senioren      
LYRA 1  Soccer Boys 1 14:30   
LYRA 2  Barendrecht 2 12:00   
FC ‘s-Gravenzande 6 LYRA 4 14:45 13.45  
PPSC 3  LYRA 5 12:00 11.00  
Semper Altius 4  LYRA 6 12:30 11.30  
LYRA 7  FC ‘s-Gravenzande 11 12:30   
LYRA 8  Maasdijk 5 13:00   
MVV ‘27 9  LYRA 9 12:30 11.30  
LYRA 10  Verburch 5 15:00   
LYRA 11  Honselersdijk 9 14:30   

Maandag
23 januari 2017

Dinsdag
24 januari 2017

Vrijdag
27 januari 2017

Zaterdag
28 januari 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Scheveningen 7  LYRA 12 12:30 11.30  
LYRA 13  KMD 8 14:30   
Vrouwen      
Sp. Monster VR2  LYRA VR2 12:30 11.30  
LYRA VR3  FC ‘s-Gravenzande VR2 14:30   
FC ‘s-Gravz.MO17-1 LYRA MO17-1 10:30 9.30  
MVV ‘27 MO17-1  LYRA MO17-2 10:30 9.30  
DSVP MO15-1  LYRA MO15-1 11:00 10.00   
Kagia MO15-1  LYRA MO15-2 10:15 9.15   
FC ‘s-Gravz. MO13-2 LYRA MO13-1 08:45 7.45  
JO19      
LYRA JO19-1  FC Zoetermeer JO19-1 15.00    
LYRA JO19-2  Barendrecht JO19-3 13:15   
LYRA JO19-3  Quick JO19-4 11:30   
JO17      
LYRA JO17-1  MVV’27 JO17-1 12.00     
LYRA JO17-2  Blijdorp JO17-1 10:30   
LYRA JO17-3  Westlandia JO17-4 12:30   
Sp. Monster JO17-3 LYRA JO17-4 12:30 11.30  
DWO JO17-6  LYRA JO17-5 15:00 14.00  
JO15      
JHR JO15-1  LYRA JO15-2 11:00 10.00  
LYRA JO15-3  Den Hoorn JO15-5 10:30   
Quick JO15-5  LYRA JO15-4 16:00 15.00  
LYRA JO15-5  DUNO JO15-4 10:30   Speler Lyra 8
LYRA JO15-6  Sp. Monster JO15-5 12:30   Speler Lyra 10
JO13      
Spirit JO13-1  LYRA JO13-1 11.15 Via Trainer  
SEP JO13-1  LYRA JO13-2 11:00 10.00  
VELO JO13-3  LYRA JO13-3 09:00 8.00  
LYRA JO13-4  Westlandia JO13-5 08:45   Speler Lyra 2
LYRA JO13-5  Westlandia JO13-4 10:00   Speler Lyra 7
Verburch JO13-4  LYRA JO13-6 11:15 10.15  
LYRA JO13-7  Die Haghe JO13-4 08:30    Speler Lyra 11
LYRA JO13-8  Quick JO13-7 10:30   Speler Lyra 13
JO11      
HBS JO11-1  LYRA JO11-1 10:45 Via Trainer  
LYRA JO11-2  Naaldwijk JO11-1 08:30    Speler Lyra 1
Loosduinen JO11-1  LYRA JO11-3 10:00 9.00  
LYRA JO11-4  KMD JO11-3 08:30   Speler JO19-3
Westlandia JO11-5  LYRA JO11-5 08:30 7.30  
GDA JO11-4  LYRA JO11-6 08:45 7.45  
LYRA JO11-7  Maasdijk JO11-3 08:30   Speler JO17-2
HBS JO11-12  LYRA JO11-8 08:30 7.30  
LYRA JO11-9        
LYRA JO11-10M  Berkel JO11-10 12:00   Speelster VR 3
JO9      
Zwaluwen JO9-1  LYRA JO9-1 09:45 Via Trainer  
LYRA JO9-2  Die Haghe JO9-3 08:30   Speler JO19-2
LYRA JO9-3  Excelsior M JO9-2 09:30   Speler JO19-1
Stompwijk JO9-2  LYRA JO9-4 08:45 7.45  
LYRA JO9-5  Maasdijk JO9-2G 09:30   Speler JO17-1
LYRA JO9-6  MSV ‘71 JO9-3 09:30   Speler JO17-3
Excelsior M JO9-5  LYRA JO9-7 09:00 8.00  
LYRA JO9-8  Die Haghe JO9-8 09:30   Speler JO15-3
LYRA JO9-9  SVH JO9-6 08:30   Speler JO15-5
LYRA JO9-10  KMD JO9-6 08:30   Speler JO15-6
FC ‘s-Gravenz. JO9-14 LYRA JO9-11 09:30 7.30  

Zaterdag
28 januari 2017


