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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 12

6 februari 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:

19 februari
  5 maart
19 maart
  2 april

16 april
  7 mei
21 mei
4 juni
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Van de voorzitter

Winter
Het meest besproken onderwerp van 
de afgelopen periode was ongetwijfeld 
de nieuwe president van Amerika, maar 
dagelijks worden de weersomstandig-
heden bij de koffiemachine vele malen 
besproken. De kenners zijn er van over-
tuigd dat deze winter in de boeken zal 
worden bijgeschreven als kwakkelwin-
ter. Ik ga daar dan maar in mee, temeer 
omdat ik niet gecharmeerd ben van 
kou. Iets wat de vorige voorzitter ook 
heeft. Wellicht dat dit bij het profiel van 
een voorzitter hoort, maar ik sta nu een-
maal liever langs de lijn met 20 graden 
boven nul dan net boven het vriespunt. 
Zo voorspellen de weerkundigen dat er 
weer een vorstperiode aankomt. Dat 
zal ongetwijfeld gaan betekenen dat de 
vorst de velden induikt en de wedstrij-
den niet door kunnen gaan. Zo wordt 
er een scheef beeld in de competi-
ties getrokken. Het is niet anders , want 
moeder natuur kun je niet sturen. Een 
paar weken geleden werd er een avond 
georganiseerd door de KNVB in onze 
kantine met als onderwerp de compe-
titie later aan te vangen en een langere 
winterstop. Niet alleen voor mij de kou-
kleum, maar het zou wel beter zijn voor 
alles. Wellicht dat ze het wijze advies 
gaan overnemen, maar er zijn enige 
combiverenigingen (met o.a. cricket) 
die hier op tegen zijn. Het is een kwestie 
van afwachten. 

Lief en Leed
Ik was afgelopen zaterdag getuige van 
een gesprek van één van de dames van 
de commissie Lief & Leed. Ze was getipt 
om ergens een kaart naar toe te sturen, 
echter ze had geen juist adres ontvan-
gen en hierdoor liep dit enige vertra-
ging op. De dames van Lief & Leed wil-
len graag snel en adequaat handelen, 
hierbij is het van belang dat men volle-
dig wordt geïnformeerd.  Heeft u een tip 
voor de commissie Lief & Leed dan is 
een mail naar vrijwilligers@vvlyra.nl vol-
doende. Graag willen ze ook de reden 
waarom men aandacht van deze com-

Lyra aangeboden voor het vele werk dat 
Maurice heeft gedaan bij de dames om 
de vele pijntjes te bestrijden. Doordat ik 
als voorzitter daar binnen liep leek het 
erop dat dit afgesproken was. Niets is 
minder waar en ik vind de geste van de 
dames van v.v. Lyra enorm leuk en werd 
zeker gewaardeerd.

Vrijwilligersavond 11 februari 2017
Ik ga er vanuit dat we deze avond in 
onze agenda hebben opgeschreven om 
samen met je partner gezellig naar de 
vrijwilligersavond te komen. Alle vrijwil-
ligers worden, zich zonder aan te mel-
den, op deze avond verwacht en wor-
den bedankt voor hun tomeloze inzet 
in het afgelopen jaar. De tip voor deze 
avond is om vooraf niet teveel te eten.

Hallo Jumbo, hier wederom v.v. Lyra
Tijdens de nieuwjaarstoespraak heb 
ik voorzichtig al een tipje van de sluier 
opgelicht dat we in 2017 wederom een 
actie met de Jumbo gaan doen. Dit keer 
geen voetbalplaatjes maar we gaan pun-
ten sparen. Deze actie is niet alleen voor 
onze vereniging bedoeld, maar zoals we 
begrepen hebben zijn er vier verenigin-
gen in De Lier die hier aan mee doen. 
Nu gunnen we onze collega sport-
vrienden het allerbeste, maar met alle 
sport-respect dat we hebben, wij graag 
een beetje meer dan zij. Dat is toch 
onze winnaarsmentaliteit. 
Wat is de bedoeling van deze mooie 
actie bij de Jumbo. Vanaf 8 februari krij-
gen we bij onze boodschappen punten. 
Bij de punten zit een activeringscode 
welke geactiveerd moet worden op de 
website. Op deze wijze kunnen we als 
vereniging sparen voor trainingsmateri-
aal voor o.a. de jeugd. Dit is mooi mee-
genomen en een prachtige actie van de 
Jumbo. De actie loopt tot 14 maart. We 
zullen er regelmatig aandacht aan beste-
den.

De Rode Brigade bevindt zich 
in een grijs gebied

missie zou moeten krijgen. Alvast dank 
voor de medewerking en schroom niet 
om een bericht te sturen. Het is vaak 
een klein gebaar met grote positieve 
reacties.

Anton van der Marel
Wederom kregen we als vereniging 
triest familienieuws te horen. Anton van 
der Marel is op 85 jarige leeftijd overle-
den na een kort ziekbed. Over het laat-
ste is hijzelf en de familie dankbaar. Dit 
typeert de man. We kunnen Anton van 
der Marel als een zeer markante man 
omschrijven met een geweldig gevoel 
voor humor en met zeer eigenzinni-
ge uitspraken. De voormalige eigenaar 
van Loonbedrijf van der Marel was een 
ondernemer die de kunst van onderne-
men uitstekend beheerste en een groot 
gevoel van betrokkenheid had voor de 
Lierse samenleving. Dit heeft geresul-
teerd bij v.v. Lyra dat het bedrijf op dit 
moment één van de langst lopende 
sponsorcontracten heeft en daar zijn we 
uiteraard enorm trots op. Een man een 
man, een woord een woord, dat was 
Anton van der Marel. We wensen de 
familie en de direct betrokkenen heel 
veel sterkte toe om dit verlies te verwer-
ken.

Dames danken Adfysio
Soms gebeuren er zaken waarvan je 
denkt dat het afgesproken werk is, maar 
dan berust het op louter toeval. Zoals 
wellicht veel mensen weten heeft mijn 
vrouw een verbindende baan bij Adfy-
sio. Vele telefoontjes worden omgezet in 
afspraken die er weer in resulteren dat 
je van je klachten afkomt. Een moeilijke 
zin, maar zo steekt het wel in elkaar. Zo 
gebeurde het, dat ik vorige week even 
bij haar langs ging op de praktijk aan de 
Hoofdstraat. Wat schetst mijn verbazing 
dat bakker Sander Langerak daar stond 
in gesprek met Maurice van Veldhooven 
met in hun midden een immens grote 
taart. 
Deze taart werd door de dames van v.v. 
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Van de redactie
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Sportpark ‘De Zweth’Veilingweg 26, 2678 LN  De LierTelefoon: (0174) 51 36 77Afgelastingen: (0174) 51 66 77

WWW.VVLYRA.NL

Omdat Patrick en ondergetekende 
samen de redactie doen, ben je één 
keer in de vier weken aan de beurt om 
de stukjes die jullie inleveren, te corri-
geren en door te sturen naar Picom. 
Sommige stukken zien wij ook niet 
omdat die rechtstreeks naar Picom ver-
stuurd worden. De mail is gekoppeld 
aan ons privé adres, dus moet je veer-
tien dagen mail doorsnuffelen om niets 
te vergeten. Dat betekent ook dat er een 
risico is dat sommige mail voor spam 
kan worden aangezien. Het geeft dus 
elke keer ook weer een heel gedoe. Zie 
ik ook de mailtjes weer die je regelma-
tig krijgt; Fritz Lampe (wijn), Jos Beeres 
(wijn), Visdeal, Jumbo Koornneef, De 
Telegraaf enz. Ik vraag me dan wel eens 
af wat een ander zou denken. Een vis-
sende dronkelap die zijn boodschappen 
bij de Jumbo doet en zo dom is om de 
Telegraaf te lezen? Ik wil het niet weten 
ook. Want ik kan mij nauwelijks voor-
stellen dat een ander niet wordt verrast 
met allerlei mail waar je niet altijd op zit 
te wachten. Bijkomstigheid van de voor-
uitgang neem ik maar aan.

Als vrijwilliger van deze vereniging bent 
u weer van harte uitgenodigd voor de 
vrijwilligersavond, 11 februari is het 
weer zover. Ik neem aan dat onze voor-
zitter tijdens die bijeenkomst wel de 
gelegenheid te baat zal nemen om ons 
toe te spreken en de uitgesproken waar-
dering zal onze, precies, waardering 
weer weg kunnen dragen. Niettemin is 
zo’n avondje natuurlijk altijd gezellig en 
uw komst wordt zeker gewaardeerd. 
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normaal gevoetbald worden en het is 
te bidden dat de selectie wat opgesto-
ken heeft van het trainingskamp. De 
puntendeling bij DSO is in elk geval een 
aardig begin van de tweede competitie-
helft.

Elders in dit blad ook een bijdrage van 
de jeugdvoorzitter over de vernieuw-
de aanpak van het jeugdvoetbal. In dit 
verhaal leest u dat we andere landen in 
Europa volgen. Nu maar eens zien wat 
het straks oplevert.
Voor het overige wens ik u het nodige 
leesplezier.

Jan Vink

Dit kun je tweeledig opvatten, want de 
Rode Brigade zijn vaak mannen die na 
hun arbeidsintensieve carrière zich heb-
ben gestort op een carrière als vrijwilli-
ger bij v.v. Lyra en hebben ook vaak grijs 
haar. Deze link naar de Rode Brigade 
bedacht ik me toen ik dit aan het schrij-
ven was, maar het is niet hetgeen wat ik 
hierbij bedoel. Het is veel bezoekers van 
het sportpark opgevallen dat het bij ons 

altijd schoon en verzorgd eruit ziet. Dat 
hebben wij aan hen te danken. De afge-
lopen periode hebben zij de verfkwast 
en de verfroller ter hand genomen en 
alle muren door het hele gebouw aan 
de onderzijde voorzien van een mooie 
grijstint en een vernislaag eroverheen. 
Zo blijft alles netjes eruitzien en is het 
voor hen gemakkelijker te onderhou-
den. Vele uurtjes zijn zij hier mee bezig 

geweest om op hun knietjes deze klus 
te klaren. Veel gekreun bij het opstaan, 
dit was niet van de vijftig tinten grijs, 
maar het kwam van de versleten knie-
en. Heren heel hartelijk dank voor de 
werkzaamheden in de afgelopen peri-
ode. Ook jullie zijn “een club mannen” 
die goud waard is voor de vereniging.
Tot op het sportpark

Sjaak Scheffers

William Vincent blijft bij Lyra
William Vincent (Trainer VR1) zal ook komend seizoen 
aan vv Lyra verbonden blijven.

William is al een aantal jaren actief binnen onze club en is 1 van de drijvende 
krachten binnen de afdeling dames en meisjesvoetbal. In goed onderling over-
leg is het aflopende contract met 1 seizoen verlengd. De TC is blij dat William 
ook komend seizoen actief zal zijn bij vv Lyra
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Lyra verdient een punt bij sv DSO

De start van de tweede competitiehelft 
begon voor LYRA uit bij DSO in Zoeter-
meer of eigenlijk Benthuizen. Op het 
koude sportpark Bentwoude wist LYRA, 
tegen een voetballend beter DSO, een 
punt uit de wedstrijd te slepen. Trainer 
Ramon Hageraats startte met de volgen-
de basis elf:
Ritchie de Vreeden, 
Dennis Voskamp, Rick Voskamp, Lau-
rens van Marrewijk, Nick Mast
Gino Bozuwa, Robin Vijverberg, Max 
van Delft
Yasin Ozkok, Bob Zwinkels, Sander 
Harmsen

A-junior Laurens van Marrewijk mocht 
vandaag zijn competitie debuut maken 
voor LYRA 1 en deed dat niet onverdien-
stelijk. De wedstrijd die onder leiding 
stond van scheidsrechter Ed Pieterman 
begon met een minuut stilte, ter nage-
dachtenis aan het overlijden van Wim 
Andriessen jr, oud trainer van DSO in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw. De 
wedstrijd begon enerverend met twee 
grote kansen, gelijkelijk verdeeld over 
beide teams. De secondewijzer had nog 
geen rondje afgelegd toen Kevin Mbem-
ba vanaf links aan mocht leggen voor 
een schot, zijn inzet ging, gelukkig voor 
LYRA, voorlangs. Nog geen minuut later 
kwam de bal uit een voorzet van Sander 
Harmsen voor de voeten van Max van 
delft, hij aarzelde geen moment en zijn 
schot werd via een arm? van een ver-
dediger van DSO geblokt. Na 5 minu-
ten stond de 1-0 op het bord. Spits 
Dennis van den Berg verlengde een 
pass op de doorgelopen Jay Weber en 
hij zette DSO op een voorsprong. DSO 
was in deze fase baas en LYRA kwam 
er niet aan te pas. In de 13de minuut 
kroop LYRA door het oog van de naald. 
Keeper Ritchie de Vreeden beoordeel-
de een diepe bal verkeerd maar kon dit 
nog net voor de doellijn herstellen. De 
wedstrijd was zo’n 25 minuten onder-
weg toen LYRA wat meer vat op het spel 
kreeg. Robin Vijverberg wist spelma-
ker Jay Weber goed te neutraliseren en 
haalde hiermee een angel uit het aan-
valsspel van DSO. Veel kansen creëerde 
LYRA niet maar het spel van LYRA leid-
de wel tot een 6-tal corners. De eerste 

5 zorgden voor weinig tot 
geen gevaar maar num-
mer 6, op slag van rust, 
wel. De indraaiende cor-
ner van Nick Mast werd 
door Bob Zwinkels keu-
rig ingekopt en de 1-1 
was een feit. Dat was 
toch wel even lekker-
der thee drinken.

Na de rust was de eer-
ste kans voor LYRA. 
Yasin Ozkok brak uit 
over rechts en zijn 
voorzet werd ternau-
wernood door San-
der Harmsen gemist. 
De wedstrijd, die 
niet echt goed was , 
bleef spannend tot 
aan het eind. LYRA 
moest alle zeilen 
bijzetten om zich 
onder de druk van 
DSO uit te voet-
ballen. Het leverde DSO best wel 
wat kansen op om opnieuw op voor-
sprong te komen maar goed keepers 
werk van Ritchie de Vreeden of het 
vizier niet helemaal zuiver bij de DSO 
voorwaartsen zorgden ervoor dat DSO 
niet meer wist te scoren. LYRA kon daar 
behoudens een kans voor Bob Zwin-
kels (naast) niet veel tegenover stellen.  
Trainer Hageraats gebruikte alle drie 
zijn wissels om het gelijke spel over de 
streep te trekken. Ashwin Scheffers, 
Jesse Boateng en Ardi Luijendijk kwa-
men respectievelijk Nick Mast, Lau-
rens van Marrewijk en Sander Harmsen 
vervangen. Scheidsrechter Pieterman 
bestrafte in de slotfase zowel Rick Vos-
kamp als Max van Delft met een gele 
kaart. Na 92 minuten vond de scheids-
rechter het voldoende en blies het laat-
ste fluitsignaal. Over de gehele wed-
strijd bezien mag LYRA best wel tevre-
den zijn met het behaalde punt. 

Volgende week, als Koning Winter weg-
blijft tenminste, speel t LYRA weer een  
uitwedstrijd en wel tegen RCL.

Opsporing verzocht
We weten niet wie?
Een aantal weken geleden heeft 
een alleraardigste dame geholpen 
in de theeruimte bij het schenken 
van thee en limonade.
Deze dame gaf aan dat ze bij een 
apotheek werkt en bereid was om 
de koffers van de EHBO na te kijken 
en bij te vullen. We weten alleen 
niet wie deze dame is en willen 
graag met haar in contact komen 
om samen met haar dit te bespre-
ken.
Zou deze dame met ons contact op 
willen nemen of weet iemand wie 
deze dame is dan graag even een 
bericht naar Jan van den Bos. 
Bellen kan ook naar nummer: 
06 – 53 11 69 06.
Alvast dank voor de medewerking

Jan van den Bos
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Lyra 2 pakt een punt bij Valken ‘68
Het tweede team van Lyra heeft een 
punt over gehouden aan de uitbeurt 
bij Valken ’68. De 2-2 eindstand was 
er eentje waar vooraf niet voor werd 
getekend, maar die na afloop toch met 
gejuich ontvangen werd.

Op steenworp afstand van de Theater-
hangaar hoopten de toeschouwers op 
een mooie voorstelling van het voorlaat-
ste Valken ’68 tegen het vier plaatsen 
hoger geklasseerde Lyra. De Lierse aan-
hang werd niet bepaald getrakteerd op 
een geruststellend begin. In een slappe 
openingsfase was de bal die Ashwin in 
een Valkenburgse moestuin schoot let-
terlijk het hoogtepunt aan Lierse zijde. 
Valken begon beduidend beter creëer-
de wat kansen en raakte al snel de paal. 

Lyra’s frontsoldaten Marc den Toom en 
Erwin Zeestraten luidde na exact een 
kwartier spelen een iets betere fase 
in. Johnny Vermeer legde de bal per-
fect achter de rood- gele verdediging 
en Marc hield oog voor Erwin die de bal 
lekker afrondde. Lyra had in de periode 
na de goal wat vaker de bal, maar nooit 
echt voor lang. Een schot van Erwin 
(voorlangs) en de bereidwillige Stef Koe-
ne (over) waren spaarzame mogelijkhe-
den. Stef moest een mislukte actie vlak 
voor rust herstellen en deed dat iets te 
enthousiast, wat hem geel opleverde.

Na de thee verhoogde Valken de druk 
op de Lierse goal. Na vijf minuten was 
het al raak; een vrije trap die tegen de 
paal werd gepoeierd, was in de rebound 
goed voor 1-1. Het startsein voor de 
thuisploeg om in een hogere versnelling 
te gaan spelen. Het leverde goeie kan-
sen op, maar Tom Binnendijk onder-
scheidde zich meermalig. Wat een luxe 
om twee uitstekende keepers in de 
selectie te hebben. 

In een poging het speelbeeld te veran-
deren bracht Laurens Kevin van Velden 
voor Jos vd Berg, die in z’n laatste actie 
uit een corner de enige Lierse kans in 
de 2e helft kreeg. Verder was het Val-
ken dat de klok sloeg, de 2-1 hing meer 
en meer in de lucht. De verdienste-
lijk debuterende Bas vd Hoeven veeg-
de nog een bal uit de goal toen Tom 
geklopt was, maar dat bleek uitstel van 
executie. Een minuut na Lyra’s laatste 
wissel (Dennis voor Mark) werd Tom op 
randje buitenspel geklopt; 2-1.

Met nog twintig minuten op de klok 
voelde gelegenheidsaanvoerder John-
ny z’n hamstring klappen, het maakte de 
jacht op 2-2 niet eenvoudiger met tien 
man. Waar de 3-1 meer voor de hand 
lag, ontpopte Stef zich tot reddende 
engel. Na een heerlijke inspeelpass van 

Raymond Akker draaide Stef op randje 
zestien weg van z’n man om de keeper 
in de verre hoek kansloos te laten.

Twee minuten later konden de armen 
in de lucht, beseffend dat dit toch een 
winstpuntje was. Vorige week misschien 
eentje te weinig, nu eentje te veel. Het 
verschil met Valken blijft 4 punten, dat 
is de grootste winst. 

Opstelling Lyra
Tom Binnendijk
Mark Dukker(Dennis Schouwstra), Bas 
vd Hoeven, Johnny Vermeer, Ashwin 
Scheffers
Raymond vd Akker, Jos vd Berg (Kevin 
van Velden), Glenn Vanhove, Stef Koene
Marc den Toom, Erwin Zeestraten

Schema meelopen Lyra 1 
Datum team  tegenstander
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

Activiteitenagenda:

Familieweekend              
9 en 10 juni
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Zaalvoetbal:
Lyra 2 – Stanga 9
Lyra mocht (thuis) in Delft, in de Buitenhof 
sporthal, aantreden tegen het paarse Stanga. 

Dave, Niels en Jim ontbraken door ziekte, blessu-
re en werkzaamheden, maar werden vervangen door 

Roy (keeper) en Kappie.
Stanga begon direct met drukzetten, waar Lyra niet goed mee om kon gaan. 
Lyra creëerde veel kansen, maar kwam toch na 6 minuten 0-1 achter. Veel bal-
len van Lyra belandde bij de keeper en na 13 minuten scoorde Stanga hun 
2e doelpunt. Nog geen minuut later nam Martijn de bal achter zijn standbeen 
mee en scoorde 2 meter vanaf de achterlijn tegendraads in de linkerkruising, 
1-2.
5 minuten later maakte Stanga er 1-3 van. Na een hoekschop van Stanga, 
gooide Roy de bal diep, waar Martijn de bal op Fla afspeelde, die helaas net 
miste.
Lyra kreeg een vrije trap, die wederom in de handen van de keeper belandde. 
Met nog 3 minuten in de eerste helft te gaan scoorde Stanga nog 2 keer, waar-
door Lyra 1-5 achter de rust in ging.

De 2e helft was net begonnen en Martijn vond de zijkant van het net. Na 38 
minuten maakte Martijn de 2-5. Lyra creëerde meer kansen, maar ook die gin-
gen er niet in. Later in de wedstrijd stuitte een schot van Fla af van de keeper, 
waarna Martijn de bal het goal in kon koppen. Helaas kopte hij ook een 
schoen mee en moest Martijn het veld af met een bloedneus. Met nog een 
paar minuten te spelen scoorde Stanga nog 2 keer, waardoor de eindstand op 
3-7 kwam.

Assistent coach Lyra 2 zaal
Michelle Adegeest

Zaalvoetbal: 
VNI 2 – Lyra 2
Deze week speelden wij op vrijdag-
avond tegen het Zoetermeerse VNI. Bij 
Lyra ontbraken Assaf en Jim zij werden 
vervangen door Sander, Roy en Martijn 
zodat wij met acht man startte. 
Het spel van VNI was duidelijk de gro-
te sterke spits in spelen en dan kijken 
of hij kan draaien en inschieten. Dit was 
soms moeilijk te bespelen. Al  kwam 
deze spits Roy niet voorbij, met ande-
re spelers had hij minder moeite. Deze 
speler maakte dan ook bijna alle goals 
voor VNI. 
In de fris gewassen shirts (of toch niet) 
kwam Lyra al na twee minuten op ach-
terstand na een schot van de zijkant van 
voornoemde spits. Dave redde vervol-
gens een paar keer goed op verrader-
lijke schoten. Het 1e schot op doel van 
Lyra betekende gelijk de 1-1 door Fla die 
met het lelijkste doelpunt van de avond 
ook de 1-2 aantekende. De keeper liet 
tot twee keer toe de bal los en Fla tik-
te hem in. Zoals Fla later zelf aangaf had 
hij beter na deze actie kunnen stoppen, 
want daarna lukt weinig meer. In de 18e 
minuut mocht de volledig vrij staande 
spits van VNI de 2-2 aantekenen, Mar-
tijn was de speler uit het oog verloren. 
In dezelfde minuut tekende Roy ech-
ter voor de 2-3 door een listig afstands-
schot. Twee minuten later scoorde Niels 
uit een afgeslagen bal de 2-4. Voor rust 
volgde kansen over een weer waarvan 
de grootste voor Sander maar oog in 
oog met de keeper faalde hij. VNI ging 
er af en toe in als veldvoetballers met 
fysiek spel. Een voorbeeld daarvan was 
het doorglijden van een speler van VNI 
met een sliding op Dave. Gelukkig viel 
de schade mee. De ruststand bleef der-
halve 2-4.
Direct na rust maakte VNI met een hard 
afstandsschot de 3-4. Een minuut later 
was de marge echter weer twee door 
een houdbare bal  van Martijn die ach-
ter de keeper verdween. Met weder-
om een hard afstandsschot teken-
de VNI de 4-5 aan. Vervolgens redde 
de keeper van VNI drie keer op rij en 
tekende VNI in de tegenaanval voor 5-5. 
Dit bleek de laatste comeback van VNI 
want uit een individuele actie van San-
der en een mooi een-twee tussen Mar-

tijn en Raymond kwam Lyra op 5-7. Een 
rollertje van Martijn betekende vervol-
gens de 5-8. Een goed schot van Ray-
mond belande nog op de lat maar het 
slot akkoord was voor Niels de met een 
schitterende lob tekende voor het mooi-
ste doelpunt van de avond en de 5-9. In 
de slot minuut deed VNI nog wat terug 
zodat de eindstand op 6-9 uitkwam. 
De coach had echter niet goed geteld 
zodat in overleg met de scheidsrechter 
een 7-10 einstand werd genoteerd. Dit 

niet gescoorde doelpunt geven wij daar-
om aan Pieter die als enige van de zeven 
veldspelers niet tot scoren kwam.
In de gezellige kantine van zwembad De 
Veur, die herinneringen terugbracht aan 
het oude zwembad Waterloo, werd de 
wedstrijd vervolgens nog even geana-
lyseerd onder het genot van een drank-
je. Conclusie de aansluiting met de 
middenmoot is gevonden en de shirts 
waren niet gewassen.
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.

Datum Team         
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 11 en 18 februari zijn de 
ouders van de JO11 3 aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO11 3 het verzoek 
om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO11 2 bedankt voor het draaien van de diensten van afgelopen 
periode.

Datum         Team            
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

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

11-feb. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur

07:30 - 10:00 uur Mieke de Bruin Marjan Voskamp

J. van Adrichem Harry Bruinen Marjan Batist

Willeke Hanemaaijer Henk Hofstede Helene v.d. Berg

ouder JO11-3 ouder JO11-3 Karin de Groot

Bibiana Overweter

18-feb. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur

07:30 - 10:00 uur Brigitte Alsemgeest Gerda Faro

J. van Adrichem Stefan Oostdijk Yvonne vd Akker

Anite Rasens ouder JO11-3 Elly Voogt

Fred Barz ouder JO11-3 Marjo Herbert

Henny Voskamp

25-feb. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur

07:30 - 10:00 uur Mieke de Bruin Claudia Eilers

J. van Adrichem Bernadette  Dekker Yvonne v.d. Velden

Irma Grootscholten ouder JO11-4 Silvia van Dijk

Ouder JO11-4 ouder JO11-4 Karin Roelofs

Jolanda v.d. Wel

15:45 - 18:30 uur 18:00 - 20:00 uur

Lyra 8 Vrijwilligers avond !! 

vanaf 19,30 uur.

15:45 - 18:30 uur 18:00 - 20:00 uur

Gr P Prins Eric Vos

Joop Vis

Johan Zuur

Cor Luijendijk

15:45 - 18:30 uur 18:00 - 20:00 uur

Lyra 11 J. Voskamp

T. v/d Meer  2x

R. v/d Ende



pagina 9

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



pagina 10

Het is zondag morgen 29 januari als ik 
mijn laptop open om alvast mijn stukje 
namens de jeugdvoorzitter te schrijven. 
Ik weet dat dit een week te vroeg is maar 
gezien ik volgend weekend niet in de 
gelegenheid ben om te schrijven besluit 
ik om dit nu alvast te doen. Onder het 
genot van een kop koffie en de fina-
le van de Australian open begin ik met 
schrijven. Als ik naar buiten kijk dan zie 
ik dat Koning winter in ieder geval de 
vorst heeft terug getrokken. De afge-
lopen nacht is het duidelijk boven nul 
geweest. De bestrating en het houtwerk 
van de schutting zijn nat  en niet meer 
bevroren zoals de afgelopen week. De 
vorst heeft de afgelopen weken duide-
lijk een stempel gedrukt op de voetbal. 
De grasvelden waren bevroren zodat 
het spelen van een voetbalwedstrijd niet 
mogelijk was. De gemeente had afgelo-
pen donderdag al de beslissing geno-
men om de grasvelden af te keuren en 
dus speelden we gisteren (zaterdag 28 
januari) alleen op onze kunstgrasvel-
den. De temperatuur was gisteren dui-
delijk beter dan de afgelopen weken, 
hierdoor hebben we besloten om te 
beginnen met onze E en F jeugd. Onze 
jongste spelers en speelsters hadden 
er weer zin in. Het plezier was duide-
lijk te zien en dat is waar het in de voet-
bal zeker ook om draait. Na onze E en 
F jeugd was het de beurt aan de ande-
re lettergroepen om hun wedstrijden te 
spelen. Tijdens deze wedstrijden kwam 
de zon af en toe om het hoekje kijken 
waardoor de temperatuur nog aangena-
mer werd en het plezier nog verder toe 
nam. Ook deze dag verliep buitenge-
woon gesmeerd.

Invoering nieuwe spelvormen KNVB 
seizoen 2017/2018.
Zoals jullie al hebben gehoord in de 
wandelgangen gaat de K.N.V.B. vanaf 
volgend seizoen de nieuwe spelvormen 
bij de jeugd doorvoeren. Hieronder de 
uitleg zoals deze vermeld staat op de 
site van de KNVB.
Het amateurvoetbal start vanaf het sei-
zoen 2017/’18 met nieuwe wedstrijd-
vormen voor pupillen.

Kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan 
wedstrijden spelen op kleinere veldjes 
en in kleinere teams, waardoor ze vaker 
aan de bal komen en meer dribbelen, 
schieten, samenspelen en scoren. Dit 
draagt bij aan het spelplezier en de ont-
wikkeling van ieder kind op elk niveau. 

De nieuwe wedstrijdvormen worden 
in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Dit 
besluit is tot stand gekomen na zorgvul-
dig overleg met de verenigingen en op 
basis van uitgebreid onderzoek. Neder-
land volgt hiermee het voorbeeld van 
Engeland, Duitsland, Spanje en Portu-
gal, waar al langer op kleinere veldjes, 
en in kleinere teams wordt gevoetbald.
Vanaf het seizoen 2017/’18 voetballen 
pupillen onder 8 en onder 9 jaar in de 
vernieuwde opzet op een kwart voet-
balveld, partijtjes van 6 tegen 6. In het 
huidige seizoen spelen die leeftijdscate-
gorieën nog 7 tegen 7 op een half veld. 
Spelen op een kleiner veld sluit beter 
aan op de belevingswereld van kinde-
ren van deze leeftijd. De kleinste voet-
ballers in de voetbalhiërarchie –onder 6 
en onder 7- blijven in onderling verband 
op de vereniging kleine partijtjes spe-
len. Het advies is kinderen onder de zes 
jaar 2-tegen-2 te laten spelen, en onder 
zeven jaar 4-tegen-4. Kennismaken met 
het spelen van voetbal en spelplezier 
staan hier centraal. Vanaf het seizoen 
2018/’19 starten de teams van onder 

10, onder 11 en 
onder 12 met de nieuwe 
wedstrijdvormen. Met dit overgangsjaar 
krijgen verenigingen en voetballers de 
ruimte de nieuwe opzet te leren kennen 
en in te voeren.
 Ook wij als jeugdcommissie gaan met 
bovenstaande aan de gang. We willen 
de aankomende periode de tijd nemen 
om alles duidelijk in kaart te bren-
gen. Wat hebben we nodig aan diverse 
materialen, zijn er voldoende doeltjes? 
hoe gaan we bovenstaande organisa-
torisch oplossen? hebben we nog vrij-
willigers nodig op de zaterdag ochten-
den? hoeveel leiders hebben we nodig? 
etc. etc. Al deze zaken zullen we zorg-
vuldig gaan onderzoeken. Wij zullen jul-
lie op de hoogte houden van de ontwik-
kelingen de aankomende maanden. Ik 
denk dat we als vereniging een uitda-
ging hebben maar dat we die zeker met 
een goed resultaat kunnen volbrengen. 
Wij als jeugdcommissie gaan er vol voor 
en rekenen op jullie steun.
Als laatste wil ik zeggen dat ik een fan-
tastische finale heb gezien van de Aus-
tralian open. Wat een geweldige strijd 
en wat een geweldige winnaar is Roger 
Federer.  Ook hier is te zien wat sport 
doet met mensen en hoe verbroede-
rend het is. Laat dat ook in de voetbal 
altijd belangrijk blijven.
Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,
Hans van der Mark.

Van de jeugdvoorzitter

Remko Andringa stopt 
als HJO bij vv Lyra
Remko Andringa stopt aan het einde van dit sei-
zoen als Hoofd Jeugd Opleidingen bij vv Lyra.
In verband met een nieuwe baan kan Remko zijn 
taken als HJO niet meer combineren met zijn 
maatschappelijke carrière.
Remko heeft aan de basis gestaan van de implementatie van het nieuwe tech-
nische beleidsplan van vv Lyra dat 3 jaar geleden geschreven is door de TC 
van vv Lyra. De afgelopen 3 jaar zijn er onder leiding van Remko mooie stap-
pen gezet binnen de jeugdopleiding van vv Lyra.
vv Lyra is Remko dankbaar voor zijn rol in deze positieve ontwikkelingen bin-
nen de jeugdopleiding.
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Hallo helden uit de F (en jullie ouders)
9 tot 12 juliElk jaar gaat Lyra met ongeveer 40 

F-spelers op voetbalkamp. In vier dold-
waze dagen beleven we elk jaar weer 
geweldige avonturen. Ook dit jaar gaan 
we dit weer doen. We zullen onze ten-
ten weer opslaan in basiskamp in Vlaar-
dingen. 
Wat het mooie nieuws is, je kan je van-
af nu inschrijven. Dat inschrijven doen 
we nog steeds lekker online. Dus help 
je vader of moeder om naar de Lyra-si-
te te gaan, daar op Evenementen te klik-
ken, en dan vind je de link naar het onli-
ne inschrijfformulier. Dus kijk jij er ook 
naar uit om van 9 tot 12 juli hele avon-
den buiten te spelen, watergevechten 
te houden, schatten te zoeken, levend 
stratego’en en natuurlijk lekker veel te 
voetballen. Ren dan naar je vader of 
moeder toe en zorg dat jij mee kan. 
Wij hebben een kampstaf met veel 
begeleiders die al vaak op kamp zijn 
gegaan. Dit jaar gaan Mark, Sjors, Shir-
ley, Lisa, Dennis, Max, Mandy, Rob, Feli-
ne, Erwin, Roos en Patrick mee. Een 
hele club, en die hebben we ook nodig 
om jullie van alle gemakken te voorzien. 
We doen namenlijk alles samen, slapen 
en spelen, maar ook koken en ontbijten. 
We hebben dus wel heel veel begelei-
ders nodig. 
Ik weet zeker dat we er dit jaar weer 
een groot succes van gaan maken, en 
ik vind het leuk als jij ook mee gaat. De 
kosten voor dit kamp zijn € 75,-. Meer 
informatie vind je bij het inschrijfformu-
lier op de site. Dus schrijf je nu snel in 
via http://www.vvlyra.nl/396/junioren, 
(vanaf de site, kopje nieuws, junioren) 
dan reserveren wij alvast een slaapplek 
voor je. 

Groetjes, 
de kampleiding van het F Kamp.
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Team Toernooi 1 Toernooi 2 Toernooi 3

MO17-1 Thuistoernooi 27-5-2017

MO17-2 Maasdijk avond 24-5-2017 Thuistoernooi 27-5-2017

MO15-1 Maasdijk avond 24-5-2017 Thuistoernooi 27-5-2017

MO15-2 Thuistoernooi 27-5-2017 Monster avond 2-6-2017

MO13-1 Maasdijk 13-5-2017 Thuistoernooi 27-5-2017 VDL van Persie 5-6-2017

MO11-1 Maasdijk 13-5-2017 Thuistoernooi 27-5-2017

JO19-1 WK-A 17-4-2017 

JO19-2

JO19-3

JO17-1 WK-B 17-4-2017 

JO17-2 Naaldwijk 20-5-2017

JO17-3

JO17-4

JO17-5

JO15-1 17-4-2017 WK-C

JO15-2 Honselersdijk 20-5-2017 Verburch 3-6-2017

JO15-3 Vitesse Delft 20-5-2017

JO15-4 Honselersdijk 20-5-2017 Verburch 3-6-2017

JO15-5 DHL 14-5-2017 Honselersdijk 20-5-2017

JO15-6 Naaldwijk 20-5-2017 Verburch 3-6-2017

JO13-1 WK-D 17-4-2017 Graaf Willem VAC II 20-5-2017 BVCB 11-6-2017

JO13-2 Honselersdijk 13-5-2017

Overzicht toernooien Lyra 2016-2017
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Persoonlijk  -  Mark Dukker
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  21-04-1991
Woonplaats:  De Lier
Partner:  Nee                                                                                                                                                     
Familie:  Rob & Helen en mijn zusje Tessa
Opleiding:  HBO Bouwkunde
Beroep:  Projectleider bij van Spelden bouwadvies & tekenburo  
Hobby’s:  Voetbal, biertje doen met vrienden  
Sport:  Voetbal, Tennis
Clubs:  vv Lyra
Functie bij de club:  Speler Lyra 2 / Begeleider F-kamp
Merk tenue:  Klupp

Mooiste doelpunt:  Het doelpunt van Van Persie die wedstrijd 
zat er wel lekker in.

Mooiste sportaccommodatie: vv Lyra
Slechtste sportaccommodatie: De meeste in Den Haag
Idool:  Heb ik niet
Auto:  Fiat Grande Punto
Krant:  Nu.nl
Weekblad:  Foldertje van de Hunkemöller
Boek:  Inferno van Dan Brown
Radio:  Q-music
Radiopresentator:   Gerard Ekdom
Televisie:  Game of Thrones, Big bang theory
TVpresentator:  Geraldine Kemper
Analyticus:  Jan van Halst
Zanger:  John Mayer
Zangeres:  Adele
Band:  Chef’Special
Acteur:  Johnny Depp
Actrice: Jennifer Lawrence
Film:  Law Abiding Citizen
Eten:  Lasagne
Niet te eten:  Gekookte andijvie
Drank:  Biertje
Niet te drinken:  Koffie
Uitgaan:  Meestal een feestje in de buurt en kom 

nog wel eens in de Witte
Beste eigenschap: Initiatief nemen
Slechtste eigenschap: Tikkeltje eigenwijs af en toe
Karakter:  Sociaal, vriendelijk, verantwoordelijk
Bewondering voor: Mensen die ondanks alles altijd positief 

blijven
Ontroerd van:  Overlijden van naasten
Trots op:  M’n zusje Tessa, die altijd voor iedereen 

klaar staat!                                    
Hekel aan:  Muggen
Bijgeloof:  Afkloppen
Ergernis:  Momenteel Sylvana Simons, hoogst irri-

tant en zelfoverschat persoon die veel te 
veel publiciteit krijgt.

Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: Geraldine 
Kemper. Droomvrouw, heeft de looks en 
humor!

Vakantie:  Zonvakantie of wintersport, beide erg 
leuk als het maar actief is. Dit jaar staat 
Thailand in de planning.

Merk schoenen:  Adidas 
Trainers:  Heel veel, maar om er een paar te noe-

men: Ron Bentvelzen, Remko Andringa, 
Hans & Leen, Ron van der Sar, Pim van 
der Hoorn en Denver Wittenaar.

Beste trainer:   Ron van der Sar, haalde het maximale uit 
mijzelf

Positie:  Rechtsback
Sterke punten:   Opkomen langs de zijlijn
Zwakke punten: Ik noem het liever verbeterpunten, 

maar techniek is nooit m’n sterkste punt 
geweest.

Hoogtepunt:  Kampioenschap Lyra 2 
Dieptepunt:  Langdurige schouderblessure in dat kam-

pioensjaar
Mooiste wedstrijd:  Capelle 2 – Lyra 2, in de stortregen. Win-

naar zou kampioen zijn geworden. Wed-
strijd eindigde in gelijkspel, waardoor we 
ons plaatste voor de beslissingswedstrijd 
voor het kampioenschap tegen Smits-
hoek.

Mooiste doelpunt:  Scoren doe ik niet zoveel. Daarom was ik 
zo blij met een kopdoelpunt tegen Oliveo 
in de A1 dat ik m’n schouder uit de kom 
heb gejuicht. 

Andere sporten:  Jeu de Boules op een zekere woensdag-
middag in augustus

Mooiste overwinning: Elke overwinning is mooi!
Grootste teleurstelling: Die vergeet ik zo snel mogelijk
Ambities:  Zolang mogelijk plezier houden in het 

voetbal
Tatoeage:  Nee
Clubman/vrouw:  Alle vrijwilligers die hun steentje bijdra-

gen voor de club
LYRA speler:  Raymond van den Akker
Westlandse speler:  Rick Voskamp
Nationale speler:  Davy Klaassen
Internationale speler: Steven Gerrard 
Regio club: Lyra
Nationale club:  Ajax
Internationale club: Liverpool
Mooiste wedstrijd:  Nederland – Spanje tijdens het WK 2014. 

In een vol Philips stadion de wedstrijd 
gekeken na een concert van Guus Meeu-
wis. Geweldige sfeer!
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Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  Tijn! Het onge-
neselijk zieke jongetje dat heel Nederland 
aan de nagellak heeft gekregen tijdens 
Serious Request. Om geld in te zame-
len, zodat andere kinderen langer kunnen 
leven dan hijzelf.

       

Agenda-puntjes

Zaterdag 11 februari:
Vrijwilligersavond in de kantine, 19.30 uur

vóór 30 maart:
Inschrijven voor E&D kamp of F-kamp

Zaterdag 8 april:
Red and White party

vóór 14 april:
Inschrijfgeld E&D kamp overmaken

9-12 juli:
F-kamp

De TC is hard bezig met seizoen 2017/2018
Afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met diverse jeugdtrainers over 
de wederzijdse intenties voor volgend seizoen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn: 

Het contract met Sarosh Malahe ( trainer A1 ) is met 1 jaar verlengd.
De contracten met Stefan Bom ( trainer B1 ), Cees vd Schoor ( trainer C1 ) en Sander Bom (trainer E1 ) worden na dit sei-
zoen niet verlengd.

Voor de D1 en de F selectie volgen nog gesprekken met de betrokken trainers, ook zullen op korte termijn de gesprekken 
volgen met de trainers van de 2e selectie elftallen.
Voor de ontstane vacatures gaat LYRA  op zoek naar geschikte vervangers.

TC vv Lyra
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Aan alle E&D jongens en meiden!

Elk jaar in de zomervakantie gaan we 
met Lyra naar een geweldig sportkamp 
in Wanssum (Limburg) Dit doen we 
samen met ongeveer 160 jongens en 
meiden van andere sportverenigingen 
in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar (uitslui-
tend kinderen van de basisschool). Dit 
jaar wordt het kamp gehouden van 9 
t/m 15 juli 2017.
De laatste jaren vertrekt Lyra samen met 
de handbalsters van Odis per bus rich-
ting het (meestal) zonnige zuiden Bijna 
een hele week van huis, een groot feest, 
het is voorbij voordat je het weet.  Die 
week ondernemen we allerlei activitei-
ten, zoals: survivallen, sporten, spook-
tocht, touwtrekken, playbackavond, 
zwemmen, bosspellen, dropping, kamp-
vuur en nog veel meer andere leuke 
spellen. Wanneer we dan eindelijk even 
kunnen slapen, doen we dat in grote 
tenten.
Het afgelopen jaar hebben we met 36 
Lyraleden en zes begeleiders er één 
groot feest van gemaakt. Als begelei-
ders van Lyra zijn toen Mandy Zonne-
veld, Tessa Dukker, Iris ten Have, Mike 
van Os, Niels Ammerlaan en Roy van 
der Knaap mee geweest. Dit is ook wel 
nodig, want behalve de afwas, regelen 
wij samen met de kampstaf alles voor 
jullie!!
Na een week van veel gezelligheid, de 
leukste activiteiten en veel te weinig 
slaap gaan we moe maar voldaan weer 
terug naar Lyra om daar aan iedereen te 
vertellen dat we de leukste week van de 
hele zomervakantie hebben gehad!
Lijkt het je leuk om mee te gaan, vul dan 
samen met je ouder(s)/ verzorger(s) het 
inschrijfformulier in. Wacht hier niet te 
lang mee want vol = vol! Voor vragen 
kan je altijd mailen naar lyraedkamp@
outlook.com. 

Sportieve groetjes,
De kampleiding van het E & D Kamp

Inschrijfformulier Sportkamp Wanssum 
8 t/m 12 jaar (basisschool)
Zondag 9 t/m zaterdag 15 juli 2017

De kosten voor het kamp en vervoer van en naar Wanssum zijn dit jaar:        
€ 210,-*  

Heeft u nog vragen kunt u altijd mailen naar lyraedkamp@outlook.com

Naam deelnemer: ...................................................................................................................................................

Geboortedatum: .....................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................

Postcode:  .......................................................  Woonplaats:  .....................................................................

Mobiel nr 1: .................................................................................................................................................................

Mobiel nr 2: .................................................................................................................................................................
 
E mail: ................................................................................................................................................................................

School en klas: .......................................................................................................................................................

Mijn zoon/dochter speelt in team: ...................................................................................................

Huisarts: ........................................................................................................................................................................

Verzekerd bij: ...........................................................................................................................................................

Verzekeringsnummer: ...................................................................................................................................

Handtekening ouder/voogd: ..................................................................................................................   
        

Het inschrijfgeld dient voor 14 april 2017 overgemaakt te zijn op rekening NL44 
RABO 0173 8499 38 t.n.v. v.v. Lyra o.v.v. jeugdsportkampen en de naam en 
team van uw kind. 

Het inschrijfformulier kan uitsluitend gemaild worden voor 30 maart 2017 naar 
lyraedkamp@outlook.com. 
Stuur het formulier zo snel mogelijk op want VOL IS VOL!

* Het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier is bindend voor 
deelname. Bij annulering na 30 maart 2017 zullen wij €45,- in rekening moe-
ten brengen. Bij annulering na 1 mei 2017 is restitutie van het volledige deelne-
mersgeld helaas niet meer mogelijk. 
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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  

De slotfase van de competitie van HIJS HOCKIJ gaat erg span-
nend worden. Daarbij hebben wij de steun van het publiek 
hard nodig!! Daarom nodigen wij u van harte uit voor het gra-
tis bijwonen van een topwedstrijd!!! Trek een warme jas aan, 
doe een das om en kom naar de Uithof om onze jongens aan te 
moedigen.

 Deze uitnodiging voor GRATIS kaarten 
geldt in principe voor de volgende wedstrijd:

 17 februari 2017 - Hijs Hokij Den Haag vs Gijs Groningen, 
aanvang 20.30 uur. Locatie de Uithof te Den Haag.

 Uiteraard bent u niet alleen uitgenodigd, maar ook al uw col-
lega’s/familie/vrienden/buren/teamgenoten/klasgenoten etc. 
zijn bij deze van harte uitgenodigd. We gaan er gewoon een dol-
le boel van maken en bij ons geldt : hoe meer zielen, hoe meer 
vreugde. Aarzel dus niet en geef u zo spoedig mogelijk op, 
want... vol = vol. Mocht u deze avond niet in de gelegenheid zijn 
hebben wij eventueel nog twee alternatieven voor u, te weten: 
a.s. vrijdag 27 januari: Hijs Hokij Den Haag vs Tilburg Trappers 
en vrijdag 3 februari a.s.: Hijs Hokij Den Haag vs Laco Eaters 
Geleen. Beide wedstrijden beginnen om 20.30 uur. Locatie de 
Uithof, Den Haag. 
Voor elke wedstrijd geldt overigens dat wij uiterlijk één dag 
VOOR de wedstrijd de aanvragen voor GRATIS kaarten in ons 
bezit moeten hebben via onze mail : pr@hijshokij.nl Vergeet 
niet bij uw aanvraag te vermelden via welk bedrijf/vereniging/
school u de kaarten aanvraagt, hoeveel kaarten u aanvraagt EN 
voor welke wedstrijd! Iedereen die ons mailt, zal ook een per-
soonlijke bevestiging van ons ontvangen.

Graag tot ziens op de Uithof!
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Wedstrijdprogramma

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) 
Junioren      
Wippolder JO17-1  LYRA JO17-1 20.00 Via Trainer  
    
Senioren     
RCL 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
RCL 2  LYRA 2 11:00 Via Trainer  
LYRA 3  Honselersdijk 3 14:30   A.P.M. Heemskerk
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    
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         
     
LYRA JO19      
LYRA JO19-1  Excelsior M JO19-2 14:30   G.J.P. vd Meijs
FC ‘s-Gravenz. JO19-5 LYRA JO19-2 12:45 11.45  
Honselersdijk JO19-2 LYRA JO19-3 12:30 11.30  
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1         
Full Speed JO17-1  LYRA JO17-2 10.30 9.30  
Kagia JO17-2  LYRA JO17-3 10.45 9.45  
LYRA JO17-4  KMD JO17-4 12:30   
LYRA JO17-5  Oliveo JO17-4 12.30    
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  HBS JO15-1 11:00   R.G.A. Toonssen
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-Gravenz. JO15-7 LYRA JO15-6 10:30 9.30  

      

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

8 februari 2017

Zaterdag
11 februari 2017
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LYRA JO13      
Westlandia JO13-1  LYRA JO13-1 08.30 Via Trainer  
LYRA JO13-2  Den Hoorn JO13-3 09.00    
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  
      
LYRA 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  

LYRA 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 10.00 9.00  
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 10.00 9.00  
Verburch JO9-5  LYRA JO9-9 08:45 7.45  
GDA JO9-8M  LYRA JO9-10 08.45 7.45  
LYRA JO9-11  HVC’10 JO9-5 08.30   Speler JO15-4
       
Minipupillen      
vv LYRA   KMD 09.30

Senioren Zaal     
LYRA 2  Vitesse Delft 1 21:00 W Smithal  (Maassluis) 
LYRA VR1  Victoria’04 VR1 20:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
Barendrecht VR3  LYRA VR2 21:00 Wielewaal  (Rotterdam) 
      
Senioren Zaal     
TOGB 2  LYRA 1 21:00 Vermeulen  (Berkel&Rodenrijs 
           
Senioren      
LYRA 1  HVC’10 1 14:30    
LYRA 2  ARC 2 12:00    
DUNO 2  LYRA 3 11:30 10.30  
LYRA 4  Honselersdijk 4 14:30   
LYRA 5        
LYRA 6  Wilhelmus 2 13:00    
CION 5  LYRA 7 13:00 12.00  
Zwaluwen 7  LYRA 8 15:00 14.00  
LYRA 9  Honselersdijk 7 14:00   
Vitesse Delft 5  LYRA 10 12:30 11.30  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
13 februari 2017

Woensdag
15 februari 2017

Zaterdag
18 februari 2017

Zaterdag
11 februari 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

18 februari 2017
Senioren 
LYRA 12  VDL 6 15:00   
MVV ‘27 10  LYRA 13 14:30 13.30  
      
Vrouwen      
LYRA VR1  RKAVV VR1 14:30   
LYRA VR2  VELO VR1 12:30   
VELO MO17-1  LYRA MO17-1 12:00 11.00  
FC ‘s-Gravenz. MO17-2 LYRA MO17-2 12:45 11.45  
LYRA MO15-1  VELO MO15-1 10:30   Speler Lyra 12
LYRA MO15-2  Alphia MO15-1 10:00   Speelster VR 1
Full Speed MO13-1  LYRA MO13-1 09:00 8.00   

JO19      
VCS JO19-1  LYRA JO19-1 14:30 Via Trainer  
LYRA JO19-2  KMD JO19-2 14:00   
LYRA JO19-3  FC ‘s-Gravenz. JO19-7 12:00    

JO17      
LYRA JO17-1  Sp. Monster JO17-1 12:00    
LYRA JO17-2  VDL JO17-1 10:30    
LYRA JO17-3  Den Hoorn JO17-5 12:30    
FC ‘s-Gravenz. JO17-7 LYRA JO17-4 12:45 11.45  
Honselersdijk JO17-3 LYRA JO17-5 11:00 10.00  
      
JO15      
DHC JO15-2  LYRA JO15-1 11:15 Via Trainer  
PPSC JO15-1  LYRA JO15-2 12:00 11.00  
Schipluiden JO15-2 LYRA JO15-3 12:30 11.30   
VELO JO15-5  LYRA JO15-4 12:45 11.45  
Naaldwijk JO15-3  LYRA JO15-5 11.15 10.15   
LYRA JO15-6  VELO JO15-8 11:30   Speler Lyra 4
      
JO13      
LYRA JO13-1  RKDEO JO13-1 10:00   
FC ‘s-Gravenz. JO13-3 LYRA JO13-2 09:00 8.00  
LYRA JO13-3  Loosduinen JO13-1 10:00   
LYRA JO13-4  Honselersdijk JO13-3 08:30   Speler Lyra 2
LYRA JO13-5  Houtwijk sv JO13-2 10:00   Speler Lyra 3
LYRA JO13-6  Erasmus JO13-2 08:30   Speler Lyra 9
LYRA JO13-7  HBS JO13-8 08:30   
LYRA JO13-8  Honselersdijk JO13-4G 08:30    
      
JO11      
GSC ESDO JO11-1  LYRA JO11-1 09:20 Via Trainer  
LYRA JO11-2  FC ‘s-Gravenz JO11-2 08:30   Speler Lyra 1
Hercules JO11-2  LYRA JO11-3 10:00 9.00  
LYRA JO11-4  Hercules JO11-3 09:30   Speelster VR 2
Sp. Monster JO11-3 LYRA JO11-5 10:00 9.00  
Naaldwijk JO11-3  LYRA JO11-6 10:00 9.00  
VFC JO11-9  LYRA JO11-7 08:30 7.30  
Sp.b Monster JO11-8 LYRA JO11-8 10:00 9.00  
WIK JO11-3  LYRA JO11-9 08:30 7.30  
LYRA JO11-10M  Hermes DVS JO11-5 08:30   Speelster MO15-1
      
JO9      
Rozenburg JO9-1  LYRA JO9-1 09:45 Via Trainer  
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
LYRA JO9-2  GDA JO9-2 09:30   Speler JO19-2
Den Hoorn JO9-8  LYRA JO9-4 08:30 7.30  
LYRA JO9-6  FC ‘s-Gravenzande JO9-8 09:30   Speler JO19-3
HVC’10 JO9-4  LYRA JO9-7 08:30 7.30  
LYRA JO9-8  SVH JO9-7 09:30   Speler JO17-1
LYRA JO9-9  Vredenburch JO9-6 08:30   Speler JO17-2
LYRA JO9-10  Westlandia JO9-10 08:30   Speler JO17-3
Maasdijk JO9-3G  LYRA JO9-11 08:45 7.45  
      
Minipupillen      
SC Monster  vv LYRA 9.00 8.00 

Senioren Zaal     
LYRA 2  VNI 2 20:00   Hofstede (Maasland) 
Victoria’04 VR1  LYRA VR1 20:00   Margriet (Schiedam) 

Senioren Zaal     
LYRA VR2  Barendrecht VR3 21:00  Zuidhaghe (Den Haag) 
      
Senioren      
LYRA 1  Soccer Boys 1 14:30    
Semper Altius 4  LYRA 6 12:30 11.30  
LYRA 7  FC ‘s-Gravenzande 11 12:30   
Victoria’04 5  LYRA 8 15:00 14.00  
MVV ‘27 9  LYRA 9 12:30 11.30  
LYRA 10  Verburch 5 14:30   
LYRA 13  KMD 8 14:30   
      
Vrouwen      
LYRA VR2  Excelsior M VR1 12:30   
MVV ‘27 MO17-1  LYRA MO17-2 11:00 10.00  
LYRA MO15-1  DWO MO15-1 10:30   
LYRA MO15-2  HVC’10 MO15-1 09:00    
FC ‘s-Gravenz. MO13-2 LYRA MO13-1 08:45 7.45  JO19   
JO19   
LYRA JO19-3  Quick JO19-4 12:30   
JO17      
Sp. Monster JO17-3 LYRA JO17-4 12:30 11.30  
DWO JO17-6  LYRA JO17-5 15:00 14.00  
JO15      
LYRA JO15-3  Den Hoorn JO15-5 10:00   
LYRA JO15-5  DUNO JO15-4 11:00   Speler Lyra 10
LYRA JO15-6  Sp. Monster JO15-5 08:30    
JO13      
LYRA JO13-4  Westlandia JO13-5 11:00   Speler Lyra 7
GDA JO13-3  LYRA JO13-5 10:30 9.30  
Verburch JO13-4  LYRA JO13-6 11:00 10.00  
LYRA JO13-7  Die Haghe JO13-4 09:30    Speler Lyra 13
LYRA JO13-8  Quick JO13-7 09:30   
JO11      
LYRA JO11-6  Verburch JO11-4 08:30    Speler JO19-3
LYRA JO11-7  Westlandia JO11-8 08:30   Speelster VR 2
LYRA JO11-9  Den Hoorn JO11-10 08:30   
LYRA JO11-10M  Berkel JO11-10 08:30   Speelster MO15-1
JO9      
LYRA JO9-6  Westlandia JO9-6 08:30   Speler JO15-3
LYRA JO9-11  Honselersdijk JO9-4 08:30    Speler JO15-5  
  

Zaterdag
18 februari 2017

Maandag
20 februari 2017

Woensdag
22 februari 2017

Zaterdag
25 februari 2017


