
pagina 1

Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 11

23 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:

  5 februari
19 februari
  5 maart
19 maart

  2 april
16 april
  7 mei
21 mei
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Van de voorzitter

Koning Winter
Ik ben blij dat ik geen weerman bent, 
want vaak zit je ernaast. Ik had het hier-
over met mijn collega en die vertel-
de me dat hij er wel graag naast zat. Ik 
kan jullie wel verklappen dat ik deze 
snel doorhad en kon een glimlach niet 
onderdrukken. Het is een beetje kwak-
kelen de laatste dagen met het weer. 
Overdag een mooie zon en in de nacht 
lichte vorst. Hierdoor kwam er hal in 
de grond en dat is gevaarlijk om op te 
voetballen en is ook niet goed voor 
het veld, waardoor er schade aan het 
veld kan ontstaan die erg langdurig 
kan zijn. Vrijdagmiddag kwam dan ook 
het bericht om alles op natuurgras er 
van af te halen. Voor deze week is het 
ook maar weer even afwachten hoe de 
weersomstandigheden zich ontwik-
kelen. De KNVB heeft bij v.v. Lyra een 
avond belegd voor de voetbalvereni-
gingen uit de omgeving om eens met 
elkaar te overleggen om het begin van 
het voetbalseizoen later te beginnen na 
de zomervakantie. Wellicht is het ook 
een idee om de ouderwetse winterstop 
weer eens uit de kast te halen.

Siem van Mil
Op 6 december ontvingen wij het droe-
ve bericht dat Siem van Mil was overle-
den. Hij is slechts 62 jaar geworden. Hij 
is meer dan 40 jaar lid geweest van onze 
vereniging en speelde o.a. in het eerste 
op zondag. Doordat er in die periode 
geen Sportkontakt is uitgegeven is hier 
per abuis geen melding van gemaakt in 
de eerste uitgave van 2017. Dat is niet 
goed te praten en vandaar dat we er nu 
nog bij stilstaan. Uiteraard wensen wij 
de familie heel veel sterkte en kracht 
toe om dit verlies te verwerken.

Complimenten
Ik wil graag middels deze weg een groot 
compliment maken aan het 5e elftal van 
v.v. Lyra. Voorafgaand aan hun wedstrijd 
op zaterdag 14 januari werd er stilge-
staan bij het overlijden van hun voetbal-
maatje Edu. Hierbij was de familie aan-

Dokter Lely op 31 januari in de kan-
tine
Het lijkt wel een mededeling voor een 
spreekuur indien men vage klachten 
heeft, maar niets is minder waar. In 
samenwerking met LSO De Lier wordt 
er een avond gehouden voor ieder-
een die het onderwerp aanspreekt. We 
weten allemaal dat drank verkocht mag 
worden aan jongeren vanaf 18 jaar, 
maar iedereen weet ook dat het verkrij-
gen van drank een simpele aangelegen-
heid is en dat jongeren de grenzen van 
drankgebruik niet helemaal kennen. Dat 
dit een landelijk probleem is moge dui-
delijk zijn, dus ook in het Westland en 
dus ook in De Lier. De vraag is hoe je 
dit kunt signaleren, aanpakken en wat 
zijn de gevolgen. Als bestuur van v.v. 
Lyra wordt hierover regelmatig gespro-
ken en kijken we wat we hier aan kun-
nen doen. Ik ga niet schrijven dat er bij 
de vereniging niets gebeurt, want dat 
zou utopie zijn. We zijn er wel alert op 
en als we iets signaleren wordt er inge-
grepen. Op dinsdag 31 januari komt de 
bekende dokter Lely naar De Lier om 
bij ons in de kantine hierover met jul-
lie te praten en te adviseren. Overmatig 
drankgebruik kan bij ieder gezin voor-
komen en is geen sinecure om mee te 
maken. Daarom nodig ik namens LSO 
De Lier iedereen uit om deze avond bij 
te wonen. 

Jubileumjaar
Ik heb er in deze column al regelmatig 
over gesproken dat 2017 een jubileum-
jaar is en dat we iedere maand iets wil-
len organiseren. Zo hadden we voor 14 
januari een “derde helft met flessen-
bier”  bedacht. Het onderwerp staat 
enigszins in een schril contrast met de 
vorige alinea, echter we hebben ook 
heel veel leden waar we wel alcohol aan 
mogen verkopen. De weersomstandig-
heden waren ons niet gunstig verdeeld 
en hebben we het merendeel van het 
programma verplaatst naar zaterdag 28 
januari op verzoek van de bezoekers die 

wezig en dit werd op zo’n geweldige en 
passende wijze gedaan dat dit wel even 
binnenkwam. We hebben de familie tij-
dens de rust in de bestuurskamer ont-
vangen en hebben hier koffie gedron-
ken. Namens de heer W. Wittenaar kre-
gen we aan de vereniging een groot 
woord van waardering en complimen-
ten hoe wij hier mee om zijn gegaan.

Narrow Casting
Het is natuurlijk opgevallen dat er ver-
andering van opmaak is in de kantine 
bij de tv-schermen. Het is nog actueler 
geworden met o.a. meer regionieuws. 
Het is al een keer eerder beschreven 
dat het voor bedrijven erg aantrekke-
lijk is om hier tijdelijk op te adverteren. 
Op een gemiddelde zaterdag komen 
er ruim duizend mensen in de kantine, 
waarvan veel mensen die een bedrijf en 
of een beslissende functie in een bedrijf 
hebben. Zij zien uw reclame regelmatig 
voorbij komen. Het is een nieuwe vorm 
van reclame maken tegen een zeer aan-
trekkelijk tarief. De advertenties kun-
nen van alles zijn, van het aanbieden 
van een actie bij een winkel tot het wer-
ven van personeel toe. Het is een mooie 
gelegenheid voor o.a. de winkeliersver-
eniging in De Lier om hier gebruik van 
te maken. Een mail naar reclamescher-
men@stichtingsteunlyra.nl schept veel 
duidelijkheid. 

Vrijwilligersavond 11 februari 2017
Zoals ieder jaar wil het bestuur van de 
voetbalvereniging al hun vrijwilligers en 
partners bedanken voor de tomeloze 
inzet voor hun club. Deze keer wordt de 
vrijwilligersavond gehouden op zater-
dag 11 februari in de kantine, waarbij de 
inloop is gepland vanaf 19.30 uur. Het 
advies is om vooraf niet teveel te eten, 
want de heren van kantine hebben weer 
iets leuks bedacht, de gehele avond 
door. Het hapje en het drankje wordt u 
aangeboden door het bestuur en wordt 
gelardeerd met een “lekker stukkie 
muziek” van een Lierse DJ.
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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

En we zijn weer begonnen, althans, 
zover koning winter het toe laat. Een 
aangepast programma was het gevolg 
van het feit dat er vorst in de grond zat. 
Erg is dat trouwens niet, iedereen voet-
balt veel liever in mei dan in januari, dus 
hoe meer wedstrijden er naar voren 
worden geschoven hoe beter. Sowieso 
kan je je afvragen waarom we midden in 
de winter moeten voetballen, terwijl we 
er mee stoppen als het net lekker weer 
begint te worden.  
Gelukkig heeft Lyra wel wat vervan-
gende activiteiten gevonden. Zo zijn de 
data van de 7x7 zomeravondcompetitie 
inmiddels bekend geworden en te vin-
den op de site van Lyra. Toch weer een 
goed excuus om in de zomermaanden 
wat aan de conditie te blijven werken, 
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.n
lal lijkt dat niet het belangrijkste op die 

avondjes. 
In deze editie van het sportcontact 
staat een uitgebreide versie van per-
soonlijk, Remco Broekhuizen heeft er 
de tijd voor genomen en dan wordt ze 
een rubriek ook een stuk interessanter. 
Daarnaast vind u de uitnodiging van de 
vrijwilligersavond op 11 februari. Bent 
u actief voor de vereniging, kom ook 
langs! Helaas was de jeugdvoorzitter 
door drukke werkzaamheden niet in de 
gelegenheid zijn rubriek te vullen. Des-
ondanks, wens ik u toch: 

Veel leesplezier,
Patrick Zeestraten 

het drinken van een biertje uit een fles 
tot ware kunst hebben verheven. Indien 
zaterdag wel de wedstrijden doorgaan, 
dan zal de derde helft aanvangen na 
afloop van de wedstrijd en kan de krat 
op tafel worden gezet.

KNVB verandert het jeugdvoetbal
Wat is het geweldig als grote instanties 
luistert naar hun vele leden en welke 
macht zij hebben. Dit is het en je staat 
voor een voldongen feit. Ook de vele 
inloopavonden zijn achteraf een far-
ce gebleken. De ruimte krijgen om je 
mening te geven en in het achterhoofd 

hebben dat het allang besloten is. Ik ga 
niet zeggen dat de verandering slecht is 
voor het jeugdvoetbal, meer aan de bal, 
pingelen, passeren en de kans om te 
scoren. Dit vind ik prima. Waar ik per-
soonlijk echter veel moeite mee heb dat 
je een persbericht lees waarin staat dat 
dat de meerderheid heeft gekozen. Ik 
heb de meerderheid op de informatie-
avond bij ons niet gehoord. Zeker niet 
over de periode waarin het ingevoerd 
zou worden. De KNVB zou er verstandig 
aan doen de veranderingen met ingang 
van het seizoen 2018 – 2019 in te laten 
gaan. 

Geen jeugdscheidsrechters meer, 
maar spelbegeleiders langs de kant. Ik 
ben o.a. benieuwd naar de reactie van 
ouders. Dit is één van de facetten van 
de verandering. Daarbij komt voor veel 
verenigingen de investering die ze moe-
ten doen voor extra materiaal. Bij ons 
valt dit mee, omdat we als club al veel 
materiaal hebben. Ik ben heel benieuwd 
hoe zich dit gaat ontwikkelen. 

Tot op het sportpark
Sjaak Scheffers.

Berichtje van de commissie “Lief en Leed”
Sinds oktober zitten wij, Trudy en Ellen, in de commissie “Lief en Leed”van Lyra. 
De afgelopen periode hebben we diverse mensen kunnen verblijden met een kaart-
je als blijk van medeleven, opkikkertje en felicitatie.
Ook in het nieuwe jaar worden we weer graag door jullie op de hoogte gehouden 
zodat we de betreffende mensen kunnen verblijden met een attentie.

Groetjes Trudy en Ellen
Emailadres:  sbindijk@kabelfoon.nl en  vrijwilligers@vvlyra.nl
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De jongens tegen de meiden:
Knappe meiden, lang haar en techniek!
Op zaterdag 14 januari was het einde-
lijk zover, eerdere geplande duels tus-
sen de C1 van Lyra met een team van 
dames van ADO uit den Haag werden 
om diverse redenen afgezegd of afge-
keurd. Onze jongens hadden zich ver-
heugd op deze wedstrijd, vooral presti-
ge stond op het spel: verliezen van mei-
den van hun eigen leeftijd of net iets 
ouder, daar konden ze niet mee thuis 
komen. 
Een harde januari wind stond uit het 
noordwesten en was guur, de tempera-
tuur was net boven nul, iedereen langs 
de lijn had zijn kraag zo hoog mogelijk 
opgetrokken. Binnen de lijnen viel mij 
op dat de dames uit Den Haag gewoon 
met korte mouwtjes speelden, was dit 
een voorbode?

  

Sommige jongens waren toch wel onder 
de indruk van deze voetbalsters. Na 
afloop werd mij verteld dat één van de 
middenvelders van ons al vroeg in de 
wedstrijd een compliment kreeg omdat 
hij zo’n lekker geurtje bij zich droeg, 
over vrouwelijke charmes en geoorloof-
de voetbalintimidatie gesproken, weer 
eens iets anders!
Het eerste deel van de eerste helft ging 
het gelijk op. De Haagse dames waren 
zeer behendig qua aanname, techniek 
en spelinzicht: een lust voor het oog. 
Ook onze jongens lieten zich bij tijd en 
wijle verleiden tot goed tegenspel. Vol-
gens één van de vaders van onze jon-
gens, een rasechte Hagenees en ADO-
fan van het eerste uur, waren deze mei-
den niet voor de poes en waren ze allen 
geselecteerd uit heel Zuid-Holland. De 
dames scoorden als eerste 0-1 net voor 
rust. Zij lieten onze jongens het laatste 
deel van de eerste helft behoorlijk hun 
lange paardenstaart zien en gingen met 

de wind flink in hun 
rug rusten. 

Na rust waren de rollen omgedraaid, 
onze jongens gooiden alle schroom van 
zich af en lieten de dames nog maar 
weinig ruimte voor een tegenaanval. 
Ook geholpen door de harde noord-
wester stonden wij al gauw op 2-1. Na 
nog een aantal mooie aanvallen werd de 
eindstand uiteindelijk 4-1 voor Lyra.

Al met al een hele leuke wedstrijd en 
uiterst sportief gespeeld van twee kan-
ten, proficiat! Als dit een voorproefje 
was voor hoe damesvoetbal in Neder-
land op termijn de top wil halen dan is 
er weer hoop!

Een vaste fan, nu ook van het dames-
voetbal.

Aanstaande zaterdag, 28 januari, 
speelt Lyra 1 haar eerste thuiswedstrijd in 2017.

Een goede reden voor een 

3e helft
Dus na afloop van de wedstrijd niet gelijk naar huis, 

maar naar de kantine voor een drankje, 
lekkere muziek en wellicht een hapje.
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Lyra vrouwen selectie weer op Nederlandse bodem
Op donderdag 5 januari werd er om 
9.15u verzameld op Rotterdam Airport. 
Met ruim 35 vrouwen en de staff werd 
rond 11.30u afgereisd naar Barcelona. 
Aangekomen in het zonnige Barcelo-
na (15˚C) werd de busrit naar Salou 
vervolgd. Tijdens de busrit werd het 
programma uitgedeeld en werden de 
kamerindelingen en teams voor de spel-
len bekend gemaakt. Zo werd de groep 
verdeeld in Noord, Oost, Zuid en West 
en stond een heus Expeditie Robinson 
spel voor het gehele trainingskamp cen-
traal!
Rond 15.30u kwamen we aan op de 
accommodatie Cambrills Park. Om 
16.15u stond gelijk de eerste training op 
het programma. Op 10 minuten loop-
afstand van de accommodatie kwa-
men we op het Complex Esportiu Fut-
bol Salou. Met vier grasvelden en vier 
kunstgrasvelden een mooie locatie voor 
onze trainingen! Na de training werd er 
nog een snelle pitstop gemaakt bij de 
Lidl en konden we op de accommodatie 
gelijk aansluiten voor het avondeten, uit 
een buffet kon ieder wat ‘lekkers’ kie-
zen.
Na het eten was er tijd voor een kor-
te bespreking met de staff en werd de 
avond vervolgd met vrije tijd waar veel 
spelletjes werden gespeeld tot de late 
uurtjes.

Op dag twee werd iedereen om 8.30u 
aan het ontbijt verwacht, want van 
9.00u – 10.00u stond de eerste binnen-
training alweer op het programma. Aan-
sluitend werd ook gelijk de veld training 
afgewerkt waarna we om 12.30u gelijk 
konden lunchen. 
’s Middags vertrokken we met de groep 
naar het strand waar verschillende spel-
len voor ons stonden uitgezet. Met die 
vier groepen Noord, Oost, Zuid en West 
werd gestreden om het goud!
Na het strand vonden er beoordelings-
gesprekken plaats over de eerste sei-
zoenshelft en was het weer tijd voor het 
avondeten. Ook werd er nog een Expe-
ditie Memory spel gespeeld tussen die 
vier teams. 
’s Avonds was het tijd voor de welbe-
kende ‘ontgroening’ voor de nieuwelin-
gen bij Lyra. De dertien groentjes wer-
den in twee teams verdeeld en moesten 
een Haka tegen elkaar voorbereiden. 

Hier hadden ze een creatief samen-
spel op bedacht, waardoor de teams 
een gezamenlijke Haka vertoonden. 
Na het optreden stond er nog een ont-
groeningsbeerpong klaar, waar in plaats 
van bier verschillende opdrachten in de 
cups zaten. Dit leverde natuurlijk veel 
gelach op en leuke foto’s. Aansluitend 
werd met de gehele groep een meer-
keuze vragenspel gedaan waarbij pun-
ten gekoppeld zaten aan een vraag. De 
vier teams konden zo weer goud win-
nen voor het Expeditie Robinson spel. 
Na de spelletjes ging een groot gedeelte 
nog naar de plaatselijke bar op het park 
waar het poolen erg populair was.

Na deze sportieve ochtend gingen we 
verder met een andere sportieve acti-
viteit, namelijk paintballen. De dames 
konden hier kiezen tussen twee groe-
pen, namelijk de ‘harde’ groep bikkels 
en de ‘softere’, verstandige groep bik-
kels. Na de strijd tussen alle teams werd 
de schade bij de speelsters opgemaakt. 
Hierbij was Puck met stip de nummer 
één schietschijf van de dag. 
Afgepeigerd gingen we weer terug naar 
de accommodatie om te eten. Na het 
eten was het tijd voor een leuke avond 
stappen in Salou! Met taxi’s vertrokken 
we richting het centrum, wat meer leek 
op een spookstad, naar een plek waar 
nog net een paar uitgaansgelegenheden 
open waren. Met de hele groep begon-
nen we in de sportbar Shooters en rond 
het nachtuur konden we door naar de 
discotheek Enjoy Salou. 
De laatste dag moesten we na het ont-
bijt klaarstaan met onze hardloopschoe-
nen aan. Waar de meesten bang waren 
voor een duurloop, viel het gelukkig 
alles mee. Met een wat kortere, aan-
gename loop kwamen we gelijk bij het 
allerlaatste Expeditie Robinson spel aan, 
waarbij de uiteindelijke winnaar bekend 
werd gemaakt. 

Na het spel hebben we onze spullen 
gepakt en gingen we met de bus naar 
Barcelona. In Barcelona hebben we 
nog wat vrije tijd gekregen voordat we 
naar het vliegveld vertrokken. De Ram-
blas, Sagrada Familia en verschillende 
terrasjes en winkels zijn nog snel even 
bezocht. 
In de bus naar het vliegveld hadden de 
speelsters nog een mooi verzonnen lied 
voor de staff in elkaar gezet. Want zon-
der Sander, Vince, Jay en Rob hadden 
we nooit zo’n trainingskamp gehad.  
Hierbij dan ook een heel groot com-
pliment voor de staff die met z’n vie-
ren een geweldig programma in elkaar 
hebben gezet. Hierbij vooral de tijd en 
energie die ze aan het Expeditie Robin-
son spel hebben gestoken waardoor er 
gedurende het hele trainingskamp door 
de groep werd gestreden en samenge-
werkt. Het was een top trainingskamp!
Aanstaande zondag 15 januari staat de 
eerste oefenwedstrijd op het program-
ma tegen HSV Duno om 14.45u in Den 
Haag. Wij zijn er klaar voor!

Op dag drie begonnen we weer om 
8.30u aan het ontbijt. Om 9.30 stond 
weer een binnentraining gepland. Deze 
begonnen de vier teams met een rollen-
spel. Hierna werd nog getraind en heeft 
vrouwen 2 speelster Jessica een spin-
ning les gegeven. Ook waren de buik-
spieren aan de beurt tijdens een lesje 
core.
De veldtraining stond in het teken van 
een oefenwedstrijd. Deze werd tussen 
vrouwen 1 en 2 gespeeld. Ook werd er 
nog 20 minuten tussen de teams Zuid, 
West en Noord, Oost gespeeld.  
Na de wedstrijd konden we gelijk weer 
aansluiten bij de lunch. Na de lunch 
werd er een voetvolley-toernooi gehou-
den met drie damesteams en een staff 
team. Na een felle strijd en spannende 
rally’s kunnen we er helaas niet onderuit 
en moeten we de staff feliciteren als de 
nummer 1 van het toernooi. Maar goed, 
de speelsters moeten het natuurlijk van 
iemand leren ;-)
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Lyra 2 – Honselersdijk 2 (zaal) 3 – 4 
De derde wedstrijd van de topsport-
week was voor de competitie tegen 
Honselersdijk 2. Ditmaal traden wij thuis 
aan in de Hofstede in Maasland. Pie-
ter en Fla waren weer van de partij Ray-
mond (vakantie) en Niels (geblesseerd) 
ontbraken.
Lyra speelde de 1e helft verdienstelijk 
en al na 2 minuten leidde dat tot de 1e 
kans maar Fla kon net niet bij de voor-
zet van Martijn. Een minuut later raak-
te Martijn de paal, maar in de 4e minuut 
was het dan toch raak toen hij bal in de 
verre hoek tikte 1-0. In de 5e minuut 
moest Dave twee keer reddend optre-
den op schotten van Honselersdijk en 
bracht de lat nog een keer redding. Uit 
een vrije trap in tweeën scoorde Hon-
selersdijk in de 9e minuut de 1-1-. Hon-
selersdijk werd beter maar Dave bracht 
in een minuut twee keer knap redding 
op schotten van Honselersdijk. Aan de 
andere kant scoorde Martijn wel uit een 
een-tweetje met Sander 2-1. Aan beide 
kanten volgende vervolgens enkele kan-
sen maar zowel Dave als de keeper van 
Honselersdijk hielden hun doel schoon. 
De laatste twee minuten voor rust lever-
de echter nog goals op voor Honselers-
dijk na een een-tweetje 2-2 en voor Lyra 
door een schot van Pieter na een pass 
van Sander. De ruststand was derhalve 
3-2.
Over de 2e helft kunnen wij kort zijn. 
Lyra liep niet zonder bal en creëer-
de weinig kansen en scoorde dus ook 
niet meer. Vier minuten na rust maakte 

Honselersdijk de 3-3 nadat zij al enke-
le gevaarlijke aanvallen hadden gecre-
eerd. Lyra kreeg daarna nog wel enkele 
kansen via Martijn en Sander maar het 
was Honselersdijk die op 3-4 kwam. In 
de 42e minuut belande het eerste schot 
nog op de paal maar daarna was het 
helaas wel raak. Lyra begon nog aan een 
klein slot offensief maar verder dan een 
schot van Sander op de keeper leidde 
dit niet. Honselersdijk kreeg vlak voor 
tijd nog een goede kans maar die belan-
de op de paal. Lyra scoorde de 2e helft 
dus niet en Honselersdijk wel, zodat 
Lyra met een 3-4 nederlaag naar huis 
werd gestuurd. Geen beste wedstrijd, 
maar een gelijkspel had zowel volgens 
de tegenstander als scheidsrechter toch 
wel verdient geweest. Nu een weekje 
rust en dan mag Lyra ditmaal op dinsdag 
wederom thuis (in de Buitenhof, Delft) 
aantreden tegen Stanga 12.

Stanga 12 – Lyra 2 (beker) 6 – 2 
De tweede wedstrijd in deze week was 
een bekerwedstrijd in Den Haag tegen 
Stanga. Een gewijzigde samenstelling 
t.o.v. maandag, want vandaag miste wij 
Dave, Niels en Pieter. Fla was wel weer 
bij de selectie maar nog niet fit genoeg 
voor veel speelminuten. Zij werden ver-
vangen door 1e elftalspelers Robin, Jel-
le en Sander.
Deze wedstrijd was de wedstrijd van 
de gemiste kansen. Lyra kreeg kans na 
kans onder andere een bal voor open 
goal naast (Jim) en op de paal (Robin). 
Zoals zo vaak valt de goal dan aan de 
andere kant; Stanga tekende via een 
intikkertje in de 8e minuut voor de 1-0.  
Lyra bleef daarna doorgaan met kansen 
creëren maar Sander en Martijn hadden 
het vizier niet op scherp en vonden de 
keeper of paal op hun weg. Twee minu-
ten voor rust tekende Stanga voor de 
2-0 doordat Lyra niet scherp genoeg 
was in de dekking. Martijn kreeg voor 
rust nog twee kansen maar hij raakte de 
paal en de keeper (lobje). 
In de eerste minuten van de 2e helft 
kregen Martijn en Assaf goede kansen, 
maar zij scoorde niet. Stanga scoor-
de via een frommel goal wel, 3-0. Het 

verzet van Lyra was daarmee gebroken 
en binnen 10 minuten scoorde Stanga 
nog drie keer wat een 6-0 tussenstand 
betekende. Martijn lukte het in de 15e 
minuut niet om met een lob de aanslui-
tingstreffer te maken, maar één minuut 
later lukte hem dat na een mooie com-
binatie wel, 6-1. Twee minuten later 
onderschepte een speler van Stan-
ga de bal met zijn hand waardoor Stan-
ga 5 minuten met een man minder ver-
der moest. Lyra scoorde al snel 6-2 van 
Martijn en er leek weer hoop. Sander 
schoot in 21e minuut nog tweemaal op 
de paal maar de overtal situatie lever-
de verder geen goals meer op. De wed-
strijd eindigde dan ook in 6-2 en dat 
betekende dus het einde van het beker-
avontuur van Lyra 2.       

Met sportieve groet,
Lennard Robbemond,

Coach Lyra zaal 2
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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         

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 28 januari en 4 februari zijn de 
ouders van de JO11 2 aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO11 2 het verzoek 
om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO11 1 (E1) bedankt voor het draaien van de diensten van afgelo-
pen periode.

Datum         Team            
28-jan 07:30 - 10:00 uur E2 1 JO11 2
28-jan 10:00 - 13:00 uur E2 2 JO11 2
4-feb 10:00 - 13:00 uur E2 2 JO11 2
11-feb 07:30 - 10:00 uur E3 1 JO11 2
11-feb 10:00 - 13:00 uur E3 2 JO11 3
18-feb 10:00 - 13:00 uur E3 2 JO11 3
25-feb 07:30 - 10:00 uur E4 1 JO11 4
25-feb 10:00 - 13:00 uur E4 2 JO11 4

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 willen 
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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Graag willen wij, als bestuur van vv Lyra, alle vrijwilligers en hun partner
 uitnodigen voor de jaarlijkse vrijwilligersavond

als dank voor jullie tomeloze inzet voor Lyra.
De feestavond is op 11 februari aanstaande. Welkom vanaf 19.30 uur.

Er wordt uiteraard gezorgd voor een drankje, maar ook een lekker hapje!
De avond wordt muzikaal omlijst door een bekende Lierse DJ.

Graag tot dan.
Bestuur vv Lyra.

We vinden het 
geweldig 

wat je doet!

Vrijwillig
ers 

worden niet b
etaald.

Niet o
mdat ze 

waardeloos zijn

maar omdat ze 

onbetaalbaar zijn.

Vrijwilliger zijn
is vrijwilligmaar niet vrijblijvendis verbondenmaar niet gebondenis onbetaalbaar

is niet te koop
is positief denken
is positief doen

met als enig doelvoor jezelf en de andereen goed gevoel
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6 januari, 3:30 op de parkeerplaats 
verzamelden de matadoren om te 
vertrekken richting het zonnige 
Málaga. Na enige vertraging vanwe-
ge een tranquillo tempo van Dencho 
zijn we alsnog vertrokken met in 
totaal 12 stafleden en 33 teamleden. 
Op het vliegveld in de vertrekhal nog 
onze balkunsten getoond en de nodi-
ge cafeïne ingenomen zijn we dan 
toch echt vertrokken.

Dag 1
Tijdens de vlucht is de algemene ken-
nis getest met het spel 30 seconds. Zo 
is Mikeos erachter gekomen dat Paris 
Saint Germain geen grote voetbal-
club is in Spanje, aardbeien op slag-
room gespoten worden en dat Doe-
ke geld over kan maken met een 
e-reader. Verbazingwekkend genoeg 
kon Dencho de hele vlucht slapen 
ondanks het continue geouwehoeros 
van Laurens Sandaal. Verder zonder 
enige problemen geland in Malaga en 
doorgereisd naar Fuengirola. Prima 
appartementen, een gesloten zwem-
bad, uitzicht op een heikraan en 
menig andere aanwezige voetbalclubs, 
die Rick Voskamp juist inschatte als de 
spelmaker en nummeros 10 van Lyra 
1. ‘s Middags heeft iedereen zijn vrije 
middag sportief ingedeeld met een 
potje paddelen (mix tus-
sen tennis en squash) of 
zich uitgeleefd in de gym. 
Na het lopend buffet was 
het tijd voor een deel 
van de ontgroening in de 
vorm van een playback-
show. Zo stalen Laurens 
en Sjoerd de show met 
het nummer Why Em 
Sie Ee. Zo liep de avond 
langzaam ten einde en 
werd er nog een borrel 
gedronken in het hotel.

Dag 2
Vroeg uit de veren 
voor het ontbijt, waar-
na het tweede elftal 
vertrok richting het 
stadion van de plaat-
selijke VV. Hier speel-
de het tweede de 

voorwedstrijd tegen Imperial Nacional, 
de tegenstanders bleken op voorhand 
oud-profs te zijn, maar dit was inmid-
dels vergane glorie. Zo was de stand 
halverwege al opgelopen naar een 
voorsprong van 0 tegen 5. Een hoog-
tepunt in deze eenzijdige eerste helft 
was de befaamde Schouwstra scorpi-
on-kick die desondanks niet resulteer-
de in een doelpunt. In de tweede helft 
was het spelbeeld niet veranderd en 
liep de stand verder uit naar 12, 13 of 
14-0 in het voordeel van Lyra. De doel-
puntenmakers kunnen terug gevonden 
worden op teletekst pagina 853. Verde-
re benoemingswaardigheden waren de 
goal van Kevin (jaja je leest het goed), 
de panna bij Doeke waarbij de Spaanse 
delegatie een staande ovatie gaf en de 
twee-kannen-debuutgoal van Stef van 
der Wel, welke zijn waarde als 17-jarige 
kleine jongen heeft bewezen.

Hierna trad het eerste elftal op tegen 
derde-divisionist VV Dongen. Zij dach-
ten een gemakkelijke middag te heb-
ben, maar Lyra toonde zich als een 
waardige tegenstander. Na de 1-0 ach-
terstand maakte Lyra gelijk door een 
corner van Nick, die goed werd inge-
kopt door Jesse, maar uit de rebound 
wist Bob de bal over de doellijn te wer-
ken. Het getoonde spel zag er van-

uit Lierse kant goed uit, waar-

bij Lyra als een team streed tegen een 
beter voetballend Dongen. Vlak na 
rust scoorde Dongen 2-1 en dat deed 
Lyra de das om. Zo liep de stand uit 
naar 4-1. Het doelpunt waarbij Robin 
een perfecte steekbal gaf op Sander 
welke hieruit scoorde kon het tij ech-
ter niet keren. Dongen wist hierna 
zichzelf staande te houden en bestem-
pelde hun overwinning met een vijfde 
doelpunt. Eindstand 5-2.

Na de wedstrijden was er tijd om even 
lekker te ontspannen. Menig spe-
ler dook nog even zijn bed in, waar-
bij andere spelers onder het vermaak 
van een kaartspelletje de wedstrijden 
nabeschouwden. Vervolgens zijn we 
met een kleinos ommetje beland bij 
Mister Wok. Met een flinke taalbarrie-
re wist iedereen toch een hapje eten 
te bemachtigen. Na het eten zijn we 
de historische binnenstad van Malaga 
gaan verkennen en zo kwam dag 2 ten 
einde

Dag 3
De wekker mocht deze ochtend een 
uurtje later gezet worden, desalniet-
teminnos was dat nog steeds te vroeg 
voor sommige spelers. Hierna volgde 
een rustig uitlooprondje en tevens de 
warming-up voor het voetvolleytoer-
nooi. Team 1 kwam als winnaar uit de 
strijd, zelfs Rob Noordermeer kon met 

Lyra selectie naar Malaga
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zijn uitmuntende spel team 1 niet van 
de titel weerhouden. 

Direct hierna zijn we vertrokken naar 
Gali-Gali voor een Nederlandse lunch 
met een Spaanse touch. Tot onze ver-
assing hadden wij een privé optreden 
van drie Spaanse senorita’s, zij dans-
den de flamengo voor ons. Uiteraard 
moest er van onze kant ook gedanst 
worden, Nicky en John L waren de uit-
verkorenen die deze taak met verve 
hebben uitgevoerd. 

Voor het avondeten stond het tweede 
deel van de ontgroening op het pro-
gramma. Hierbij zijn een aantal spe-
lers op de proef gesteld en officieel 
verwelkomt bij de selectie. Met name 
Peet Kagenaar was hier verdraaid 
gelukkig mee. 

Als laatste deze dag hadden we een 
heerlijk lopend buffet, met als afslui-
ting een voetbalquiz. Deze quiz werd 
geleid door Ramon Ten Brink en werd 
in principe individueel gespeeld. Uit 
het heetst van de strijd kwamen Ardi 
en John L als winnaar uit de bus. Om 
11 uur werd de hotellounge gesloten 
door het barpersoneel en dat was het 
moment om rustig naar de kamers te 
vertrekken, welteruste.

Dag 4. 
We zijn aangekomen bij de een na 
laatste dag en iedereen beseft dat het 
trainingskamp er bijna opzit. Vandaag 
stond er op het programma, een trai-
ning voor het tweede elftal en voor het 
eerste een wedstrijd tegen BVCB. Lau-
rens ging aan de slag met het tweede 
elftal, zij gingen nog een keer er vol 
tegen aan. Sjoerd en Wim namen de 
niet fitte spelers onder hun hoede en 
lieten de geblesseerden flink zweten.

Hierna volgde de wedstrijd tegen 
tweede klasser BVCB, die wedstrijd 
ging gewonnen met 1-0. Verder waren 
er weinig hoogtepunten om te benoe-
men, behalve dan het uitstekende 
spel in de eerste 20 minuten. De goal 
van Lierse kant werd gemaakt door 
Maxos van Delft. De overwinning werd 
gevierd bij het hotel, met een heer-
lijk biertje en kaartspelletjes langs het 

zwembad. Verder stond er deze middag 
tot het avondeten niks op het program-
ma. De nodige rust werd genomen om 
vervolgens bij het skatecafe een hele 
pollo met patat te gaan eten. Dit bleek 
een hele opgave en daarom werden de 
teams met het kaartspel 30 seconds 
ook ingedeeld op wie wel of niet een 
hele kip op had. Na onze buik vol gege-
ten te hebben vertrokken we met de 
bus naar cafe de Babbelaar in Carihue-
la. Hier sloten we de laatste avond met 
de gehele selectie en staff af. Als laatste 
deze avond was er nog enige commo-
tie in het hotel. Ritchie en Marc hadden 
confettikanonnen die nog even getest 
moesten worden. Dit is voor zowel spe-
lers als staff en begeleiding niet onop-
gemerkt gebleven. Zo was de laatste 
avond voorbij en moesten we ons gaan 
voorbereiden op het vertrek van mor-
gen.

Dag 5
Na de laatste avond doorgebracht te 
hebben in cafe de babbelaar, gingen 
de wekkers weer vroeg. Zoals gewoon-
lijk elke ochtend begonnen we met het 
ontbijt, waarna we met de koffers en 
opgeruimde kamers ons moesten mel-
den in de lobby. Vanuit ons hotelos ver-
trokken we met de hele groep richting 
het stadion van Malaga club de futbol. 
Aangekomen bij La Rosasera kregen we 
een stadiontour en we sinds toen alle 
verhalen/informatie van de historie tot 
het heden weten. Ook werden er door 
sommige spelers en staff nog een shirt-

je gescoord in de fanshop. Hierna kre-
gen we ongeveer 4 uur lang de tijd om 
ons te vermaken in Malaga centrum. 
Eerst werd er in kleine groepen een 
hapje gegeten en daarna werd er actie 
ondernomen. Menig speler huurde 
een segway, om zo in kortos tijd de 
mooie plekken van de stad te ontdek-
ken. Anderen beklommen de berg, 
pakten een terrasje of gingen een pot-
je voetballen op de boulevard in de 
haven.

Na deze activiteiten vertrokken we 
naar het vliegveld, waar we om 19:30 
naar ons koude kleine landje zou-
den vliegen. Voor sommigen van ons 
was dit bijna niet het gevallos, de ver-
trektijd werd aangezien voor de boar-
ding tijd. Uiteindelijk vloog toch ieder-
een mee terug en landden we een half 
uurtje later dan gepland op Schiphol.

Wij willen iedereen bedanken die het 
mogelijk hebben gemaakt om dit trai-
ningskamp voor elkaar te krijgen. 

Groetjes van de Selectieos.
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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 verhaaltje op de site. 
Dan kunnen jullie dit avontuur nog een keer herbeleven.

Activiteitencommissie

FIFA-tournement
Dit jaar weer  PlayStation 4  FIFA ’16 
gametoernooi op lyra. Abel en Daan 
van fifatournament reden vanuit Gouda 
om de boel klaar te zetten.Op 8 scher-
men spelen 2 kids een voetbalwed-
strijd tegen elkaar. Eerst de voorron-
de. 63 kinderen werden verdeeld in 14 
pouls. Die speelde ieder 3 wedstrijden. 
Werd je 1e van je poule dan mocht je 
door naar de 8e finale. In de voorron-
des werden er 96 potjes gespeeld. Dun-
can van Rodijnen had de meeste doel-
punten (13) gescoord in de poulefa-
se. Leon van Rijn kreeg de minste doel-
punten tegen (1). Achter in de kantine 
stond het FIFA Tournamentphotobooth 
opgesteld. Je kon op de foto met jouw 
idool en in de beste positie. Foto’s hier-
van volgen nog. Mike, Tim, Leon,  Flo-
ris, Tijmen, Max, Joeri en Robin voch-
ten in de kwartfinale voor een volgende 
ronde. Halve finale werd gespeeld door 
Tim, Floris, Max en Joeri. Max en Flo-
ris haalden helaas de finale niet, maar 
mochten wel de troostfinale selen. Deze 
werd gewonnen door Floris. Dan de 
finale, het werd uitgevochten door Tim 
de Graaf en Joeri de Hoog. Alle stoelen 
werden in de juiste positie gezet zodat 
iedereen deze bloedstollende finale kon 

meemaken. De nodige oohh en aahh 
werden geroepen maar de uiteindelijke 
winnaar  van  FIFA toernement 2017 is 
Tim de Graaf geworden. In totaal zijn er 
112 wedstrijdjes gespeeld en zijn er 369 
doelpunten gevallen. Wat was dit een 
super gaaf evenement. Van de eerste tot 
de allerlaatste minuut zagen we de jon-
gens met plezier in hun ogen.

Activiteitenagenda:Familieweekend              9 en 10 juni
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Persoonlijk  -  Remco Broekhuizen
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  3 April 1996
Woonplaats:  De Lier
Partner:  Vrijgezel                                                                                                                                                                    
Familie:  Hans (vader), Edith (moeder), Sander (Broer) + Sabine (Schoonzus) en 

Lianne (Zus)
Opleiding:  MBO. Verder nog steeds in de leer.
Beroep:  Werkzaam in het Productieproces van assimilatieverlichting voor 

Agrolux Nederland
Hobby’s:  Fluiten van voetbalwedstrijden, naar Ajax en Darten.  
Sport:  Voetbal(Scheidsrechter) en binnenkort Fitness weer oppakken.
Clubs:  LYRA

alweer zo tijd geleden, zou mezelf haast 
gaan afvragen of ik wel echt gevoetbald 
hebt. 

Grootste teleurstelling: Sommige dingen wat ik eerder op een 
bepaald voetbalvlak heb gedaan en niet 
heb mogen waar kunnen maken.

Ambities:  Ik heb het erg naar mijn zin bij Lyra. Dus 
heb voor mezelf besloten om lekker te 
blijven doen wat ik nu doe. Ik heb nu 4 
scheidsrechtersdiploma’s een vijfde zou 
er nog weleens bij kunnen komen. Ik heb 
weleens overwogen om het roer om te 
gooien en te stoppen met fluiten en ande-
ren dingen in het voetbal te gaan doen. 
Gelukkig is het daar nooit van gekomen, 
omdat ik het fluiten van wedstrijden veel 
te leuk en mooi vind en toch ook liever 
meer met scheidsrechters wilde doen. 
Hierdoor heb ik nu een hele mooie func-
tie binnen Lyra, wat ik met heel veel ple-
zier doe. Dus mijn ambitie is gewoon nog 
heel lang bij Lyra blijven als scheidsrech-
ter, maar ook als scheidsrechtercoördina-
tor en wie weet nog meer...... ?

Tatoeage: Misschien ooit, moet wel een bijzondere 
betekenis hebben.

Clubman/vrouw:  Hans van der Mark en Rien de Vos
LYRA speler:  Yasin Ozkok
Westlandse speler:  Marko van der Knaap
Nationale speler:  Lasse Schöne
Internationaal:  Luis Suarez
Regio club:  LYRA
Nationale club:  Ajax
Internationale club:  Manchester United
Mooiste wedstrijd:  Ajax – FC Barcelona (2-1) 
 Champions League 26-11-2013
Mooiste doelpunt inter/nationaal: 1-0’ Ismaïl Aissati tijdens 

Ajax – PSV (25-03-2012) 
Mooiste sportaccommodatie: VV LYRA
Slechtste sportaccommodatie: vv DVO’32
Idool: Pierluigi Collina
Auto:  Honda en Suzuki
Krant:  AD
Weekblad:  Heb ik niet
Boek:  Geen interesse in.

Functie bij de club:  Scheidsrechter en 
 Scheidsrechterscoördinator 
Merk tenue:  Erima en Adidas
Merk schoenen:  Nike
Trainers:  Zo lang geleden dat ik het niet meer weet.
Beste trainer:  Arie Solleveld
Positie:  Was een middenvelder
Sterke punten:  Ik ben altijd onpartijdig 
 (als scheidsrechter)
Zwakke punten:  Ik ga te vaak en te veel discussie met 
 spelers aan (als scheidsrechter)
Hoogtepunt:  24 uur voetballen voor KWF Kankerbe-

strijding, ik heb hierbij dus 24 uur lang 
gefloten bij WFB in Ouddorp, waardoor er 
37.100 euro opgehaald is en overgemaakt 
kon worden naar het KWF. Ik hoop dat dit 
evenement ooit nog eens georganiseerd 
mag worden, wie weet in het Westland?

Dieptepunt:  Heb weleens een wedstrijd gefloten waar 
de ziektes over het veld heen en weer 
geroepen werd en daardoor die wed-
strijd uit de hand was gelopen en helaas 
heb moeten staken. Zoiets is voor mij 
een dieptepunt, die ik graag nooit meer 
wil mee maken en dat ook helemaal niet 
meer in het voetbal mag gebeuren.

Mooiste wedstrijd: Kampioenswedstrijd: Westlandia B2 – 
VDL B1 (3e Klasse) mogen fluiten voor 
veel publiek, vuurwerk/sfeer en spanning 
waarin VDL met 0-1 won door een toege-
kende strafschop, waarin 3 gele kaarten 
en 1 rode kaart viel. Er zat echt van alles 
op en aan. Door de nederlaag werd West-
landia geen kampioen, omdat het op pun-
ten en doelsaldo gelijk kwam. Er moest 
een beslissingswedstrijd gespeeld wor-
den, uiteindelijk werd Westlandia later 
toch nog in die beslissingswedstrijd kam-
pioen.

Mooiste doelpunt:  Tja, ik heb ooit 1x gescoord maar helaas 
in het verkeerde doel. Dat zegt al genoeg 
over hoe ik als voetballer was.

Andere sporten:  Darten, Tennis, Formule 1, Wielrennen, 
(IJs-)hockey.

Mooiste overwinning: Kan me niet meer herinneren. Dit is 
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Radio:  Slam.FM
Radiopresentator:  Rob Groen (Radio de Glazenstad)
Televisie:  Sport, Soap, en Reality series.
Tvpresentator:  Johnny de Mol
Analyticus:  René van der Gijp
Zanger:  Bijna alles uit Top 40
Zangeres:  Ook bijna alles uit Top 40
Band:  Kensington
Acteur: Johnny Depp
Actrice:  Abbey Hoes  
Film:  Titanic
Eten:  Nasi en Groenekool schotel
Niet te eten:  Kip Tandoori en Zuurkool
Drank:  Cola Zero en Ice Tea
Niet te drinken:  Chocomel en Bitter Lemon
Uitgaan:  Van alles wat
Beste eigenschap:  Positief blijven
Slechtste eigenschap: Geduldig zijn
Karakter:  Sociaal
Bewondering voor: Mensen die in de zorg (incl. Ziekenhuis) 

werken
Ontroerd van:  Alle aanslagen en oorlogen in de wereld, 

maar ook bekenden die overlijden en 
mensen die te horen krijgen dat ze ern-
stig ziek zijn en niet meer lang te leven 
hebben.

Trots op:  Mijn ouders en aantal familieleden                                           
Hekel aan:  Mensen die andere pesten en niet in hun 

waarde laten.
Bijgeloof:  Heb ik niet.
Ergenis:  Dat er zoveel haat en nijd over Ajax wordt 

gezegd en geschreven. Soms heb ik het 
idee dat supporters van andere clubs 
meer met Ajax bezig zijn dan hun eigen 
cluppie. Want moet je soms eens zien 
hoe dat gaat over social media als Ajax 
een keer verliest, een strafschop mee 
krijgt, een niet gegeven rode kaart of dat 
ze met matig voetbal toch weten te win-
nen en ga zo maar door...... Ik vind dat 
ontzettend jammer.

Ergernis:  Ik erger me niet aan bepaalde personen. 
Wel vind ik het heel zorgzwekkend als ik 
als scheidsrechter nog steeds moet mee- 
maken dat respect soms nog wel eens ver 
te zoeken is op de velden en dat je nog 
met regelmaat leest dat scheidsrechters 
in elkaar worden geslagen.

Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: Mark Cala-
way oftewel The Undertaker en dan over 
van alles en wat hebben. Hij is een legen-
de en een held in de WWE Wrestling. 
Helaas gaat die beetje bij beetje afbou-
wen en met zijn 51e leeftijd doet hij 
helaas alleen nog speciale shows. Het zou 
een ontzettend gemis zijn als die een keer 
stopt en daarom hoop ik hem ooit nog 
een keer in actie te mogen zien komen. 

Vakantie:  Zonvakantie, alleen voor mij is 25 graden 
warm zat. Zou ooit nog een keer een reis 

naar Amerika willen maken.
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  Alles wat de 

laatste tijd met Sylvana Simons te maken 
heeft. Is ze nog wel te stoppen? Wanneer 
verdwijnt deze vrouw van alle media en 
uit de politiek. De pietendiscussie heeft 
al veel los gemaakt waardoor deze traditie 
niet meer is zoals het geweest is en wie 
weet wat ze nog allemaal in petto heeft, 
waar we dan weer met z’n allen intrappen 
en veranderen.

Dit wil ik nog kwijt: Ik vind het fantastisch hoeveel vrijwilligers 
zich dagelijks/wekelijks op welke manier 
dan ook zich inzetten voor de vereni-
ging en dat maakt een club zoals Lyra een 
mooie, maar ook grote club. Voor de rest 
wil ik mijn trotsheid nog uitspreken over 
alle scheidsrechters die bij Lyra fluiten, 
jullie zijn een belangrijke factor bij voet-
balwedstrijden, die wekelijks de wedstrij-
den in goede banen proberen te leiden, 
ik neem hier mijn petje voor af. Ik wil ver-
der nog kwijt dat we met de Scheidsrech-
terscommissie goed op weg zijn en dat 
we al heel veel hebben bereikt om Lyra 
in de toekomst een club te maken die rijk 
aan scheidsrechters is. Tot slot wil ik in 
het bijzonder Hans van der Mark bedan-
ken voor alles wat hij heeft gedaan en 
hem complimenteren voor wat hij naast 
zijn jeugdvoozitterschap allemaal doet. 
Als je wat vraagt, dan staat hij altijd voor 
iedereen klaar. De vereniging mag trots 
zijn op zo’n fantastische jeugdvoozitter.
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Bij v.v. Lyra is sponsoring van groot belang voor de club. Stichting Steun v.v. Lyra draagt zorg voor alle sponsoractiviteiten 
van v.v. Lyra. Eén van de mogelijkheden is het plaatsen van een reclamebord langs het hoofdveld. 

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met Herman Hertsenberg, bestuurslid van Stichting Steun v.v. 
Lyra. tel. 06-52696469, of mail reclameborden@stichtingsteunlyra.nl. 

Uiteraard zijn er nog tal van andere mogelijkheden om de club te steunen. 
Kijk hiervoor op www.vvlyra.nl. onder de tab ‘sponsoren’ staan 

alle verschillende mogelijkheden uitvoerig vermeld.

Sponsoring v.v. Lyra

Uw reclame

Agenda-puntjes
Dinsdag 31 januari: Dokter Lely: 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.

Zaterdag 11 februari:
Vrijwilligersavond in de kantine, 19.30 uur

Zaterdag 8 april:
Red and White party
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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  

Badges en ritsen
Binnen de vereniging vangen wij hier 
en daar op dat er wat kleine problemen 
zijn met de ritsen van trainingsbroeken 
en de badges van de nieuwe Klupp kle-
ding. Mocht u een probleem hebben 
dan kunt u de spullen inleveren bij de 
shop. Wij zorgen er dan voor dat het 
probleem zo snel wordt opgelost. De 
shop is elke zaterdagochtend geopend 
van 08.00 tot 12.00uur. Uiteraard kunt u 
ook met al uw andere klachten en pro-
blemen terecht bij de shop.

Speeldata 3e editie bekend 
Zomeravondvoetbal bij v.v. Lyra
Donderdag 13 april  / Donderdag 20 april  /  Woensdag 26 april met aansluitend een feestavond
Donderdag 11 mei  /  Donderdag 18 mei  /   Woendag 24 mei met aansluitend een feestavond
Donderdag 1 juni   /   Zaterdag 10 juni eindmiddag en avond met buffet, prijsuitreiking, dj en optreden

Teams kunnen zich aanmelden bij Vincent Roeleveld. 

7x7
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Wedstrijdprogramma

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   P.H.J. (Peter) Switser 
LYRA 2  Barendrecht 2 12:00   B. (Bilal) Belmkadem 
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 14.30   
MVV ‘27 9  LYRA 9 12:30 11.30  
LYRA 10  Verburch 5 14.30   
LYRA 11  Honselersdijk 9 14:30   
Scheveningen 7  LYRA 12 12:30 11.30  
LYRA 13  KMD 8 14:30   
      
Vrouwen      
LYRA VR1      
Sp. Monster VR2  LYRA VR2 12:30 11.30  
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 12.30   
LYRA JO19-3  Quick JO19-4 12.30
   
JO17      
LYRA JO17-1  MVV’27 JO17-1 12.00     
LYRA JO17-2  Blijdorp JO17-1 10:30   
LYRA JO17-3  Westlandia JO17-4 10.30   
Sp. Monster JO17-3 LYRA JO17-4 12:30 11.30  
DWO JO17-6  LYRA JO17-5 15:00 14.00
  
JO15      
LYRA JO15-1  Blauw- Zwart JO15-1 10.30    
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

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Maandag

23 januari 2017

Dinsdag
24 januari 2017

Vrijdag
27 januari 2017

Zaterdag
28 januari 2017
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JO13      
Spirit JO13-1  LYRA JO13-1 11.15 Via Trainer  
SEP JO13-1  LYRA JO13-2 15.00 14.00  
VELO JO13-3  LYRA JO13-3 13.00 12.00  
LYRA JO13-4  Westlandia JO13-5 08:45   Speler Lyra 2
LYRA JO13-5  Westlandia JO13-4 10.30   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 JO11-10M  Berkel JO11-10 9.30    

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 11.30 10.30  
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-Grav.z. JO9-14 LYRA JO9-11 09:30 7.30
  
Minipupillen       
vv LYRA  HVC’10 9.30

Junioren     
VELO JO13-3  LYRA JO13-3 13:00 12.00  
         
Senioren Zaal     
LYRA 1  VCS 3 22:00 Hofstede  (Maasland)
LYRA VR1  MVV ‘27 VR1 20:00 Zuidhaghe  (Den Haag)
     
Senioren Zaal     
HBSS VR4  LYRA VR2 21:00 Sportcentrum West (Rotterdam)
     
Senioren Zaal     
VNI 2  LYRA 2 21:00 Veur, de  (Zoetermeer)
     
Zami       
DSO 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer 
Valken’68 2  LYRA 2 11:00 Via Trainer 
LYRA 4  Naaldwijk 3 14:30   
LYRA 5  Westlandia 4 14:30   
TAC’90 2  LYRA 6 12:00 11.00 
HVC’10 7  LYRA 7 14:30 13.30 

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
30 januari 2017

Zondag
29 januari 2017

Woensdag
1 februari 2017

Vrijdag
3 februari 2017

Zaterdag
4 februari 2017

Zaterdag
28 januari 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

4 februari 2017
Deltasport 4  LYRA 9 11:00 10.00 
LYRA 10  FC ‘s-Gravenzande 14 15:00  
Verburch 6  LYRA 11 12:45 13.30 
KMD 7  LYRA 12 14:30 13.30 
            
Vrouwen     
LYRA VR2  Maasdijk VR2 12:30   
LYRA MO15-1  VOC MO15-1 09:00   
LYRA MO15-2  Overmaas MO15-1 10:30   
LYRA MO13-1  RKDEO MO13-2 09:00
   
JO17     
Papendrecht JO17-1 LYRA JO17-1 10.30 Via Trainer 
Maasdijk JO17-2  LYRA JO17-3 12:15 11.15 

JO15     
LYRA JO15-1  vv Brielle 11.00
  
JO13     
LYRA JO13-5  RKDEO JO13-8 10:00
  
JO11     
Schipluiden JO11-2  LYRA JO11-6 09:00 8.00
 
JO9     
LYRA JO9-9  Delft JO9-2 08:30  
LYRA JO9-11  RAS JO9-3 09:00 
 
MINI Pupillen     
MVV’27  vv LYRA 9.45     

Senioren Zaal    
LYRA VR1  DSVP VR2 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag)  
      
Senioren Zaal    
LYRA 1  Stanga 6 20:00 Schilp, de  (Rijswijk) 
Wippolder 2  LYRA 2 22:00 Wippolder  (Delft) 
LYRA VR2  RS VR2 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
      
Senioren     
RCL 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
RCL 2  LYRA 2 11:00 Via Trainer  
LYRA 3  Honselersdijk 3 14:30   
MVV ‘27 4  LYRA 5 15:00 14.00  
Oosterheem 4  LYRA 6 12:15 11.15  
LYRA 7  Verburch 4 12:30   
LYRA 8  Victoria’04 5 12:30   
Schipluiden 6  LYRA 9 14:30 13.30  
LYRA 10  TAC’90 6 14:30   
LYRA 11  MVV ‘27 10 14:30   
SVC’08 13  LYRA 12 13:30 12.30  
LYRA 13  Excelsior M 6 14:30   
      
Vrouwen      
Oostkapelle VR1  LYRA VR1 12:00 Via Trainer  
Den Hoorn VR1  LYRA VR2 16:00 15.00  
LYRA MO17-1  Concordia MO17-1 12:30    

Maandag
6 februari 2017

Woensdag
8 februari 2017

Zaterdag
11 februari 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
LYRA MO17-2  KMD MO17-1 10:30   Speler Lyra 10
VDL MO15-1  LYRA MO15-1 10:30 9.30   
ASW MO15-1  LYRA MO15-2 11:00 10.00  
LYRA MO13-1  MSV ‘71 MO13-1 09:00   Speler Lyra 7
          
JO19      
LYRA JO19-1  Excelsior M JO19-2 14:30    
FC ‘s-Gravz. JO19-5 LYRA JO19-2 12:45 11.45  
Honselersdijk JO19-2 LYRA JO19-3 12:30 11.30  
JO17      
Wippolder JO17-1  LYRA JO17-1 12:45 Via Trainer  
Full Speed JO17-1  LYRA JO17-2 14:00 13.00  
Kagia JO17-2  LYRA JO17-3 11:30 10.30  
LYRA JO17-4  KMD JO17-4 12:30   
LYRA JO17-5  Oliveo JO17-4 12:00    
JO15      
LYRA JO15-1  HBS JO15-1 11:00    
LYRA JO15-2  GLZ Delfshaven JO15-1 10:30    
SVH JO15-2  LYRA JO15-3 12:15 11.15  
LYRA JO15-4  FC ‘s-Gravenz. JO15-5 10:30   Speler Lyra 3
Honselersdijk JO15-4 LYRA JO15-5 10:45 9.45   
FC ‘s-Gravz. JO15-7     LYRA JO15-6          10:30   9.30 
JO13      
Westlandia JO13-1  LYRA JO13-1 09:00 Via Trainer  
LYRA JO13-2  Den Hoorn JO13-3 08:45    
LYRA JO13-3  HBSS JO13-1 10:30    Speler Lyra 8
MSV ‘71 JO13-2  LYRA JO13-4 10:15 9.15   
HVC’10 JO13-2  LYRA JO13-5 11:00 10.00  
LYRA JO13-6  FC ‘s-Gravenz. JO13-6 10:00    Speler Lyra 10
VELO JO13-6  LYRA JO13-7 09:00 8.00  
SVH JO13-5  LYRA JO13-8 12:15 11.15  
JO11      
LYRA JO11-1        
Den Hoorn JO11-3  LYRA JO11-2 10:30 9.30  
LYRA JO11-3  Quick Steps JO11-2 09:30   Speler JO19-1
Honselersdijk JO11-2 LYRA JO11-4 09:30 8.30  
LYRA JO11-5  VFC JO11-6 09:30   Speelster MO17-1
LYRA JO11-6  Loosduinen JO11-2 08:30   Speelster MO17-2
VDL JO11-3  LYRA JO11-7 10:30 9.30  
LYRA JO11-8  Gr.WII VAC JO11-15 08:30   Speler JO17-4
LYRA JO11-9  SVH JO11-9 08:30   Speler JO17-5
Berkel JO11-11  LYRA JO11-10M 09:45 8.45  
JO9      
LYRA JO9-1  Schipluiden JO9-1 09:30   Speler Lyra 13
Loosduinen JO9-2  LYRA JO9-2 09:00 8.00  
Sp. Monster JO9-3  LYRA JO9-3 11:00 10.00  
LYRA JO9-4  Wat. Veld GONA JO9-3 08:30   Speler JO15-1
MVV ‘27 JO9-3  LYRA JO9-5 09:45 8.45  
VDL JO9-4  LYRA JO9-6 11:30 10.30  
LYRA JO9-7  Maasdijk JO9-4G 09:30    Speler JO15-2
SEP JO9-5  LYRA JO9-8 11:00 10.00  
Verburch JO9-5  LYRA JO9-9 08:45 7.45  
GDA JO9-8M  LYRA JO9-10 10:00 9.00  
LYRA JO9-11  HVC’10 JO9-5 09:00   Speler JO15-4

Minipupillen      
vv LYRA   KMD 9.30   

Zaterdag
11 februari 2017


