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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 14

6 maart 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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Van de voorzitter

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:

Voorjaar 2017
De meteorologische lente is begon-
nen en dat betekent dat we de voor- en 
achtertuin gaan doen, want binnenkort 
komen de bomen en bloemen weer in 
bloei. De tuinset wordt afgespoten met 
de hogedrukreiniger, want we willen 
buiten zitten. In de winkels zien we de 
etalages weer volstaan met zomerkle-
ding, maar voorlopig staan we nog te 
vernikkelen langs het veld. De enige wij-
ze dat ik zie dat het voorjaar er weer aan 
komt is dat het overdag weer langer licht 
is. Maar onze weergoden, waaronder 
Peter Keijzer, zeggen dat het goed komt. 
Ik zag deze week een flyer van Valto bij 
ons in de brievenbus verschijnen. Hier-
in werd o.a. een aanbieding gedaan 
met potgrond voor de tuin. Volgens mij 
doen ze dit niet voor het eerst en ik kan 
deze actie zeer waarderen. Wellicht is er 
een slimme ondernemer die bij ons in 
de webshop perkgoed wil aanbieden en 
hierbij een gedeelte van de omzet aan 
v.v. Lyra wil doneren voor de moeite. 
Denk hier maar eens over na.

Jumbopunten
Ik blijf de acties van de Jumbo enorm 
waarderen. Hoe simpel kun je een tv 
reclame maken en dan met zoveel res-
pons. Over respons wil ik graag nog een 
extra duit in het zakje doen. We spa-
ren weer massaal voor de punten bij de 
Jumbo. Dit vinden we uiteraard hele-
maal geweldig als deze aan ons worden 
gedoneerd. De actie loopt nog tot 14 
maart en wij zijn gebaat bij zoveel moge-
lijk punten, zodat we hiervoor de jeugd 
met extra trainingsmateriaal kunnen 
voorzien. Indien mogelijk zelf de pun-
ten activeren, maar als dit niet lukt wil-
len we graag helpen. Bij de Jumbo en in 
de kantine staan tonnen waar u de pun-
ten in kan doneren.

Enquête Sportkontakt
Zoals in de vorige editie van het Sport-
kontakt aangekondigd gaan we een 
enquête houden, omdat we graag willen 
weten hoe men geïnformeerd wordt en 

de dames van trainer Vincent William en 
zijn staf. Uiteraard gaan mijn felicitaties 
naar hen uit. Ik wil dan ook van de gele-
genheid gebruik maken om een ieder 
uit te nodigen om op dinsdag 28 maart 
om naar het sportpark te komen. Daar 
staat om 20.15 uur de finale gepland 
om de Super Cup 2017. Dit jaar zijn de 
dames van FC ’s-Gravenzande de tegen-
stander van v.v. Lyra. In mijn optiek 
moet een ieder hier bij zijn, want wil je 
damesvoetbal op een hoog niveau aan-
schouwen, dan is dit de gelegenheid om 
de Lierse dames aan te moedigen.

Juventus Masterclass 
op zondag 23 april
Al eerder aangegeven in deze column 
dat op zondag 23 april weer jeugdtrai-
ners van Juventus naar De Lier komen 
om een trainingsdag te geven aan onze 
jeugd geboren tussen 2001 en 2009. 
Voor deze enerverende dag zijn we nog 
op zoek naar een aantal jeugdtrainers 
die aan de jeugd kan uitleggen wat de 
trainers van Juventus bedoelen met de 
training. Net zoals vorig jaar wordt het 
een superleuke leerzame dag, waar-
bij plezier voorop staat. Wil je hier aan 
mee doen, stuur dan even een mail naar 
voorzitter@vvlyra.nl. De inschrijvingen 
lopen nu gestaag door. Op deze dag is 
er ruimte voor honderd deelnemers 
en deze is inmiddels voor ruim de helft 
gevuld. Wil je hier aan mee doen, stuur 
dan even een mail naar juventus@vvly-
ra.nl. In deze editie van het Sportkont-
akt staat alle informatie.  Voor een maal-
tijd wordt gezorgd en wellicht is er die 
middag ook de Eredivisie te volgen in de 
kantine. Dus, iedereen is van harte uit-
genodigd.

Bol van de activiteiten
Soms denk ik weleens dat mijn column 
een reclamezuil is waar alle activiteiten 
vernoemd moeten worden. Als je zo’n 
actieve vereniging bent als onze club 
dan kom je daar niet onderuit. Ik moet 
dan ook nog in het jubileumjaar twee 

19 maart
  2 april
16 april

  7 mei
21 mei
4 juni

wil worden. In deze editie van het Sport-
kontakt staat de enquête. Uiteraard zal 
deze ook via social media en de website 
in te vullen zijn. Graag willen we binnen 
veertien dagen uw mening weten, want 
we willen als bestuur absoluut de juiste 
beslissing nemen. Bij de ingang van het 
clubgebouw hangt aan de rechterzijde 
een brievenbus, daar kan men de inge-
leverde enquête inleveren.

Tragisch bedrijfsongeval bij de buren
Afgelopen zaterdag kwam ik het sport-
park oplopen en hoorde een enorm 
kabaal. Het bleek de traumahelikop-
ter te zijn die ging vertrekken. Deze was 
op het kunstgras geland in verband met 
een bedrijfsongeval bij de buren, wel-
ke later tragisch is afgelopen. Het was 
maar goed dat het op dat moment nog 
niet zo druk was op het sportpark en 
dat de twee politieauto’s redelijk gemak-
kelijk over de dam het park op konden 
rijden om de trauma-arts en verple-
ger op te halen. Gelukkig stonden er op 
dat moment geen fietsen en scooters 
geparkeerd, anders konden ze niet tijdig 
hen ophalen. Hieruit blijkt maar weer 
dat het plaatsen van fietsen en scoo-
ters bij de ingang uit den boze is. Indien 
noodgevallen zijn er gewoon te veel 
handelingen te doen en dan kan het 
weghalen van deze voertuigen er echt 
niet bij. Ik wil de vrijwilligers die zater-
dagmorgen hierbij geholpen hebben 
heel hartelijk danken voor hun accura-
te inzet. Uiteraard gaan onze gedachten 
uit naar de familie en wensen hen heel 
veel kracht en sterkte toe om dit enor-
me verlies te verwerken.

VR1 periodekampioen
Dat we al vele jaren trots zijn op onze 
damesafdeling is bekend. Afgelopen 
zaterdag werd de competitie voortgezet 
in het verre Oostkapelle.
Na 90 minuten stond er een 0-1 eind-
uitslag op het scorebord, welke een 
periodekampioenschap betekende. 
Wederom succes voor de gemotiveer-
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Van de redactie
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WWW.VVLYRA.NL

Het lijkt tegenwoordig alleen nog maar 
over politiek te gaan. Onze politieke lei-
ders zijn niet weg te denken van het 
beeldscherm, in Amerika hebben ze 
een president die als een olifant door 
de porseleinkast heen loopt en of we 
nog niet genoeg politiek voorgeschoteld 
krijgen heeft ook Erdogan besloten hier 
campagne te willen voeren. Dan is het 
toch lekker dat we op zo een mooie bij-
zaak als voetbal kunnen focussen. Want 
de titelstrijd heeft dit weekend weer een 
nieuwe dimensie gekregen, ze kunnen 
toch nog punten verspelen tegen de 
kleintjes. 

Het is ook wel mooi dat de discussie van 
technische hulpmiddelen nu echt van 
de grond is, en dat trainers die bena-
deeld worden niet meer de scheids-
rechter maar het gebrek aan een tech-
nische hulpmiddelen de schuld geven. 
Helaas zal ik nooit op het niveau spe-
len waar we daar gebruik van maken, wij 
zullen het moeten blijven doen met het 
scherpe oog van de goedwillende vrij-
williger. Over het algemeen gaat dat ook 
zonder problemen, en bovendien staan 
er bij ons geen miljoenen op het spel. 
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Ik wil speciaal uw aandacht even vesti-
gen op de enquête die in dit clubblad 
gepresenteerd staat. De voorzitter had 
hem in de vorige editie aangekondigd, 
en ik hoop dat veel mensen zullen rea-
geren. Hoe meer er gereageerd zal wor-
den, hoe groter de kans dat het advies 
zal worden opgevolgd. Want met 30 
ingevulde formulieren weet het bestuur 
nog niets, behalve dat dit blad mis-
schien maar door 30 mensen gelezen 
wordt. 

Verder vindt u de verslagen van het eer-
ste in het blad, die weer wat punten aan 
het verzamelen zijn. Ondanks dat ik 
weer is de prachtige term “hotseknot-
seknolbegonia” in het verslag kon lezen. 
Altijd een verademing. Daarnaast vindt 
u een oproep voor een AED cursus, is 
er een leuke persoonlijk en worden er 
weer een aantal nieuwe trainers aange-
kondigd. Het stukje van de jeugdvoorzit-
ter ontbreekt, die is op een welverdien-
de vakantie. 

Ik wens u veel leesplezier,.

Patrick Zeestraten

activiteiten onder de aandacht bren-
gen. Op 25 maart wordt Zwethpret 
weer georganiseerd en de laatste kaar-
ten voor onze leden zijn nog te koop bij 
de selectie. Dat wordt even snel bestel-
len, want voordat je het weet moet je in 
het zwarte circuit duiken en dat is ook 
niet de bedoeling. Op zaterdag 8 april 
wordt de Red and Whiteparty georga-
niseerd in de voetbalkantine. Weder-
om een gezellige avond voor de oudere 
jongeren onder ons. Ook hier zijn nog 
beperkt kaarten verkrijgbaar voor deze 
avond. De dresscode lijkt me niet moei-
lijk te kiezen.

Programma
Afgelopen zaterdag was in verband 
met de voorjaarsvakantie een inhaal-
programma. Nu iedereen weer terug is 
van vakantie, gaan we er het komende 
weekend met heel veel sportenthousi-
asme tegenaan voor het laatste gedeel-

te van het seizoen. Het gedeelte waar de 
punten het allerbelangrijkste zijn voor 
alle teams. Met name voor de selec-
tie breken er een paar zeer belangrij-
ke weken aan. Afgelopen zaterdag ben 
ik er getuige van geweest van de tome-
loze inzet van de spelers. Zowel bij het 
eerste als bij het tweede. Gaat het niet 
zoals het moet, dan moet het maar zoals 
het gaat. Het was niet altijd goed, maar 
als we op deze manier lijfsbehoud in 
de tweede klasse kunnen  realiseren, 
dan is het maar zo. Zaterdag gaan we 
naar onze buren, VDL, in Maassluis. Het 
belooft een spannende pot te worden, 
waarvan ik hoop dat iedereen erbij is 
om hen te steunen.
Tot op het sportpark.

Sjaak Scheffers

Lyra 1
Lyra - Soccer Boys
Lyra heeft de belangrijke inhaalwed-
strijd tegen Soccer Boys uit Bleiswijk 
met 2-0 gewonnen.
Dat gebeurde niet met oogstrelend 
voetbal, maar wel met een hartverwar-
mende inzet. Dat was wel nodig ook, 
want de positie op de ranglijst is ver-
re van rustgevend. Door de overwin-
ning van gisteren is denk wat meer 
adem, maar we zijn er nog niet. Vooraf 
had trainer Ramon Hageraats de weten-
schap dat er 2 spelers waren geschorst 
maar met  een collectieve inzet werden 
de punten in De Lier gehouden. Onder 
leiding van de goed fluitende arbiter 
Schuitemaker uit Katwijk startte Lyra de 
wedstrijd met de volgende elf:
Doel: Ritchie de Vreeden,
Achter: Tim Herbert, Rick Voskamp, 
Arco Luikendijk en Nicky Mast,
Midden: Gino Bozuwa, Max v. Delft en 
Stef Koene,
Voor: Yasin Ozkok, Coen van Mol en 
Sander Harmsen.
In het begin van de wedstrijd was het 
voornamelijk middenveld voetbal, waar-
bij de bal veel op de verkeerde plek 
terecht kwam. Het duurde tot de 29e 
minuut voordat er gevaar voor Lyra 
dreigde. Maar Nicky Mast wist op de 
doellijn te redden. Stef Koene gaf in de 
34e minuut een goede pass op Sander 
Harmsen, die de 1-0 liet aantekenen. 
Slechts 5 minuten later wist Max v. Delft 
2-0 te scoren, een luxe die Lyra lange 
tijd niet had  gekend.
Vlak voor rust schoot Stef Koene nog 
een goede kans hoog over. Nader-
hand ging Lyra door op de ingeslagen 
weg middels een goede kans voor Max 
v.  Delft die echter een minder goede 
voorzet gaf. Rick Voskamp werd gebles-
seerd gewisseld voor Roy Zeestraten.
Sander Harmsen werd nog gewisseld 
voor Jesse Boateng en Stef Koene voor 
Raymond v.d.Akker. Jesse Boateng 
kreeg vlak voor tijd nog een enorme 
kans op 3-0, maar miste helaas. Geluk-
kig bleven de punten in De Lier zodat-
Lyra het lot nog steeds in eigen hand 
heeft. Komende zaterdag speelt Lyra de 
uitwedstrijd in Leiderdorp tegen RCL.
Man of these match werd Tim Herbert 
en speler van de week was Stef Vreug-
denhil.

RCL - Lyra
De mannen van LYRA 1 konden nog net 
het staartje van de wedstrijd van LYRA 
2 tegen RCL 2 meepikken en zagen het 
tweede een 1-2 overwinning over de 
streep trekken. Dit, en de overwinning 
van vorige week tegen Soccer Boys, 
moest het eerste voldoende inspiratie 
geven voor hun wedstrijd tegen RCL en 
dat deed het. Het leidde uiteindelijk niet 
tot de overwinning  maar wel tot een 
zeer verdienstelijk gelijkspel tegen de 
nummer twee van onze competitie.
Trainer Ramon Hageraats had, ten 
opzichte van vorige week, één wijziging 
in de basis elf doorgevoerd. Bob Zwin-
kels verving de afwezige Coen van Mil 
op de nummer 10 plaats.
Ritchie de Vreeden;
Tim Herbert, Rick Voskamp, Ardi Luijen-
dijk, Nicky Mast
Gino Bozuwa, Bob Zwinkels, Max van 
Delft
Yasin Ozkok, Stef Koene, Sander Harm-
sen
Scheidsrechter Switser was de naam 
van de leidsman en hij floot om 14:30 
de wedstrijd op gang. Het was RCL wat 
vanaf de aftrap het initiatief nam. Dit 
resulteerde in wat kleine kansjes voor 
de thuisclub maar erg verontrustend 
waren deze niet voor keeper Ritchie de 
Vreeden. LYRA kwam na 10 minuten op 
een 0-1 voorsprong. Uit een prima pass 
van Gino Bozuwa wist Sander Harmsen 
te scoren.

Goed voetbal was op het hobbelige veld 
van sportpark de Bloemerd bijna niet 
mogelijk. Passes over de grond hob-
belden alle kanten op. Het moet gezegd 
worden dat RCL, wellicht meer gewend 
aan de omstandigheden, hier beter mee 
omging dan LYRA, dat zich verplicht 
voelde om veelvuldig de lange bal te 
hanteren. De zuiverheid ontbrak waar-
door een soort van hotseknotseknol-
begonia wedstrijd ontstond. Rond het 
half uur brak Stef Koene uit. De verdedi-
ger van RCL kon niets anders doen dan 
hem via het shirt vast te houden. De 
scheidsrechter beoordeelde deze situ-
atie niet als het onreglementair tegen-
houden van een doorgebroken spe-
ler en bestrafte RCL met ‘slechts’ een 
gele kaart. De meningen van de LYRA 
supporters waren over het algemeen 
anders.  Lyra werd door RCL steeds 
vaker met de kont tegen het eigen straf-
schop gebied terug gedrongen en ver-
dedigde de voorsprong met hand en 
tand. Verder dan een aantal kansjes 
voor spits Thom Wijnalda kwam RCL de 
eerste helft niet.
Trainer Stefan Luijkx gebruikte de rust 
om zijn team om te zetten en voerde 
een dubbele wissel door. En met name 
het inbrengen van Nick Permanand 
zorgde voor veel dreiging vanaf de zij-
kanten. De handige dribbelaar was een 
constante plaag voor de LYRA verde-
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diging. Het feit dat hij niet mocht star-
ten in de basiself zorgde ervoor dat hij 
getergd was.
Het was LYRA wat vijf minuten na de 
rust op een 0-2 voorsprong had kun-
nen, wellicht moeten komen. Tim Her-
bert stuurde met een steekbal Yasin 
Ozkok richting het doel van RCL en 
zijn schuiver ging, via de keeper, rake-
lings langs de verkeerde kant van de 
paal.  De corner leverde, net zoals alle 
corners vandaag, geen gevaar op.  Van-
af dat moment nam RCL het heft verder 
in handen en bestookte het LYRA doel 
keer op keer. In minuut 58 bonkten de 
harten van LYRA en haar supporters 
in de keel. RCL spits Wijnalda wist zich 
in het 16 metergebied vrij te spelen en 
leek de 1-1 te gaan maken. Keeper Rit-
chie de Vreeden dacht daar anders over 
en tikte de bal, ten kosten van een cor-
ner, van de voeten van Wijnalda. Tien 
minuten later was het dan toch raak, 
Nick van Bemmel scoorde namens RCL 
de 1-1.

In de slotfase moest trainer Hageraats, 
gedwongen door blessures, drie keer 
wisselen. Max van Delft,  Gino Bozuwa 
en Sander Harmsen gingen eraf en voor 
hen in de plaats kwamen Robin Vij-
verberg,  Raymond van den Akker en 
Erwin Zeestraten het team versterken. 
Een gelijkspel leek op dat moment voor 
LYRA het maximaal haalbare in deze 
wedstrijd. LYRA “parkeerde” de bus en 
hoopte via counters RCL pijn te kunnen 
doen. RCL ging steeds nadrukkelijker 
op zoek naar de overwinning, bijna elke 
tweede bal was in deze fase voor de Lei-
derdorpers. Uit zo’n situatie scoorde zij 
ook de 2-1. Tim Herbert blokte een pass 

van RCL en de bal kwam via een kluts 
voor de voeten van centrale verdediger 
Leroy van Westrienen en hij liet Ritchie 
de Vreeden kansloos. Met nog een klei-
ne tien minuten te spelen moesten de 
mannen van trainer Ramon Hageraats 
vol aan de bak om toch nog een punt-
je weg te kapen. De dood of de gladio-
len was nog de enige overgebleven tac-
tiek en trainer Hageraats dirigeerde Ardi 
Luijendijk naar de spits om daar oorlog 
te gaan maken. 
En deze tactiek bleek succesvol te zijn 
want drie minuten voor tijd was het die-
zelfde Ardi Luijendijk die een voorzet 
van Yasin Ozkok voor zijn voeten kreeg 
en verder niet nadacht en de keeper 
van RCL  het nakijken gaf. De 2-2 zorg-
de voor groot gejuich en een even zo 
grote opluchting. 

RCL gaf niet op en zette nog aan maar 
behoudens een kans voor de nummer 
11, A-junior Mats van Kins, kwamen zij 
niet. De uiteindelijke 2-2 was, over de 
gehele wedstrijd gezien, een terechte 
uitslag. LYRA liet net als andere weken 
zien  de arbeid niet te schuwen en over 
meer dan voldoende fitheid en uithou-
dingsvermogen te beschikken. Niet 
alleen op het veld maar ook bij thuis-
komst in de LYRA kantine.
Volgende week moet LYRA richting 
Maasluis om de wedstrijd tegen VDL te 
spelen. Gezien de uitslagen van afge-
lopen weekend – de meeste van de 
concurrenten wonnen hun wedstrijd 
– moet LYRA weer vol aan de bak. Uw 
steun kan hierbij van doorslaggevende 
aard zijn. 

Nieuwe trainer Lyra 2
Na de verlenging van Ramon Hage-
raats (hoofdtrainer) en Rob Noorder-
meer (trainer 3e elftal), is de Techni-
sche Commissie (TC) er ook in geslaagd 
om een nieuwe trainer voor het 2e elftal 
te contracteren. Stephan van der Steen, 
op dit moment werkzaam als hoofdtrai-
ner bij PGS/Vogel uit Den Haag (4e klas-
se zaterdag), komt de technische staf in 
het seizoen 2017-2018 versterken.
Stephan is 42 jaar, en in het dagelijks 
leven werkzaam als vastgoedadviseur bij 

de gemeente Den Haag. Hij heeft daar-
naast in verschillende functies gewerkt 
bij clubs als DSO (2e elftal), TAC’90 
(assistent-trainer) en PGS/Vogel (hoofd-
trainer).
De TC is erg  blij met de overeenkomst 
en hoopt op korte termijn de gehele staf 
voor volgend seizoen ingevuld te heb-
ben. 

Gratis AED-cursus
Ook dit jaar willen we weer een opleiding/herhaling 
reanimatie-/AED cursus doen. 

Je kunt kiezen uit dinsdagavond 21 of 28 maart 2017 aanvang 20:00 uur 
en opgeven bij Herman van Duijn, via e mail: vrijwilligers@vvlyra.nl of 
via 06-23116106. Daar je na afloop een certificaat ontvangt, graag je naam, 
voorletters en geboortedatum in je email vermelden. 
Deze AED cursus wordt gehouden in de kantine van vv Lyra op sportpark 
De Zweth aan de Veilingweg.

Met vriendelijke groet, Huib van Horssen (secr. LSO)

Deze cursus duurt maar één avond, maar kan levens redden!

Hoewel eigenlijk overbodig, nog het volgende :

Belang van de cursus 
Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een 
hartstilstand. In de meeste gevallen is dit in de thuissitu-
atie. Het is van belang dat u weet hoe u moet handelen 
wanneer iemand in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld 
uw partner, ouder, kind, familielid, kennis, buurman/
vrouw, een hartstilstand krijgt. Door een reanimatiecur-
sus te volgen, kunt u de getroffene direct reanimeren. 
Zo vergroot u zijn of haar overlevingskans! U wilt toch 
niet hulpeloos toekijken?

Wanneer u reanimeert en daarbij ook de AED gebruikt, 
heeft het slachtoffer een (nog) grotere overlevingskans. 
Deze is maar liefst 70% wanneer het slachtoffer binnen 
zes minuten gedefibrilleerd wordt. Elke minuut na deze 
zes minuten, neemt de overlevingskans af met 10%.

Wanneer u de AED-cursus volgt, weet u hoe u een AED 
moet toepassen. In de komende jaren zult u steeds 
vaker AED’s in uw omgeving zien. Bijvoorbeeld op open-
bare plekken zoals in uw flatgebouw, het winkelcentrum, 
stations, gemeentehuizen, theaters, bioscopen, maar 
ook in de woonomgeving, binnen bedrijven en bij eve-
nementen, zoals bij jouw sportvereniging.



pagina 8 pagina 9

Schema meelopen Lyra 1 

Datum team  tegenstander
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.

Van de Activiteitencommissie

Activiteitenagenda:
Familieweekend              9 en 10 juni

Laurens van der Hoeven 
komend seizoen de nieuwe 
trainer van vv Lyra O15-1
Laurens van der Hoeven zal komend seizoen de nieuwe 
trainer worden van vv Lyra O15-1
Laurens is 24 jaar en woonachtig in Maasland. Laurens is 
zijn trainerscarrière begonnen bij MVV’27 ( O13-1 en O13-
2 ). Na zijn periode bij MVV’27 heeft hij stage gelopen bij 
RKVV Westlandia O13-1 en heeft hij zijn trainerslicentie 
UEFA-C gehaald. De laatste periode heeft Laurens bij RKVV 
Westlandia de O15-2 getraind. In het dagelijks leven loopt 
Laurens stage als docent lichamelijke opvoeding en stu-
deert hij aan de H.A.L.O.

De TC van vv Lyra is blij dat Laurens komend jaar actief zal 
zijn bij vv Lyra

Ger van der Meer 
ook komend seizoen hoofdtrainer 
van vv Lyra O9 selectie
Ger vd Meer zal ook komend seizoen de hoofdtrainer zijn 
van de O9 selectie van vv Lyra. Ger is al enkele jaren naar 
volle tevredenheid hoofdtrainer van de O9 selectie van vv 
Lyra.
Dit seizoen is Ger vanwege gezondheidsredenen niet in staat 
geweest om zijn taken als hoofdtrainer te vervullen en is op 
een uitstekende manier vervangen door Ashwin Scheffers. 
Ger voelt zich inmiddels weer beter en zal komend seizoen 
weer als hoofdtrainer van de O9 selectie aan de slag gaan
Met Ashwin Scheffers zijn wij in gesprek om een andere rol 
binnen de jeugdopleiding van vv Lyra te vervullen. De TC is 
blij dat Ger komend seizoen weer terugkeert als trainer en 
hoopt dat Ashwin Scheffers in een andere rol actief blijft 
binnen de jeugd van vv Lyra.
TC vv Lyra

Van de Technische Commissie Business Club v.v. Lyra vroeg uit de veren
In groepjes  druppelden de leden van 
de Business Club van Lyra binnen. De 
knepen van de slaap nog in het gezicht. 
De tijd op de klok was 06:15 uur en de 
locatie was Simonis in Scheveningen. 
Dat betekende voor de meesten toch 
wel het wekkertje om 05:00 uur, voor 
de één een normale tijd, voor de ander 
nog diep in de nacht. Organisator Kees 
van der Waal keek met enige trots in 
het rond, ruim 45 van de business club 
leden hadden gehoor gegeven aan de 
uitnodiging. Een zeer mooie opkomst. 
Simonis, een echt familiebedrijf met lief-
de voor vis. Generatie op generatie. De 
vierde inmiddels. Het zit familie Simonis 
in het bloed, het stroomt door de ade-
ren. Wat eind 19e eeuw begonnen is 
als een palingrokerij is uitgegroeid tot 
meerdere vis(speciaal)zaken. Familie 
Simonis heeft een passie voor vis, deelt 
die passie voor vis en alles wat daarmee 
te maken heeft.
De heer Simonis himself was onze gast-
heer en gaf ons een rondleiding over 
de Scheveningse visafslag. Als gevolg 
van de storm van gisteren was de aan-
voer minder dan normaal maar met nog 
altijd zo’n 40.000 kg vis zag het er best 
nog wel imposant uit allemaal. De rond-
leiding eindigde in de afmijnzaal waar 
de vis voor de klok kwam en door de 
kopers driftig werd ingekocht. Of de vis 
duur betaald werd weet  ik niet. 
Na afloop waren de ontbijttafels bij 
Simonis gedekt en konden we genieten 
van een overheerlijk ontbijt. Toch wel 
even wennen paling, zalm en garnaal bij 
het ontbijt, zo voor een keertje niet ver-
keerd.  Rond 9 uur keerden de Business 
Clubleden voldaan weer terug richting  
het Westlandse, waar zij fris en fruitig 
aan de werkdag konden beginnen.
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FitWinkel-Naaldwijk en AdFysio 
verrassen elftallen van v.v. Lyra!
Fitwinkel uit Naaldwijk en Adfysio 
hebben afgelopen zaterdag prach-
tige bidons en voetbalschoentasjes 
geschonken aan JO11-6 en Lyra 13. 
Praktische spullen die de teams heel 
goed kunnen gebruiken!

Paul van der Hoeven van FitWin-
kel-Naaldwijk is sinds enkele maanden 
gestart met zijn bedrijf, gespecialiseerd 
in fitnessapparatuur, fitnessaccessoi-
res, sportvoeding en fitnesskleding en 
levert zowel aan bedrijven als aan par-
ticulieren. U kunt gewoon langsgaan bij 
zijn winkel met maar liefst 600m2 aan 
showroom om u zelf te kunnen laten 
adviseren door zijn team van professio-
nele medewerkers.  Fitwinkel-Naaldwijk 
is gevestigd aan de Hovenierstraat 122 
in Naaldwijk.
Adfysio kennen we natuurlijk allemaal. 
Onder bezielende leiding van Mauri-
ce van Veldhooven zorgt zijn team van 
medewerkers ervoor dat hun klanten op 
den duur de sportieve of dagelijkse din-
gen weer pijnvrij kunnen uitvoeren.  De 
twee praktijken van Adfysio zijn geves-
tigd aan de Hoofdstraat in De Lier en 
natuurlijk op ons Sportpark “De Zweth”.

Naast de sponsoring van de teams zal  
FitWinkel-Naaldwijk Lyra verder ook 
financieel  ondersteunen door te gaan 
adverteren op de TV-schermen in de 
kantine van Lyra. 

v.v. Lyra bedankt beide bedrijven voor 
hun gulle gebaar!  

Persoonlijk  -  Dennis Voskamp
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  03-01-1993
Woonplaats:  De Lier
Partner:  Bianca van Wingerden
Familie:  Louis en Jolanda Voskamp (ouders), Dione Voskamp (zusje)
Opleiding:    HBO Bachelor Management, Specialisatie Business Marketing
Beroep:  Verkoop van verpakkingsmaterialen in de aardappel, groente en fruit 

(AGF) sector. Op dit moment werkzaam bij Van der Windt Verpakking 
in Honselersdijk. Over circa 1 maand werkzaam bij De Jong Verpak-
king in De Lier.

Hobby’s:  voornamelijk sporten; natuurlijk voetbal, maar ook 1 keer per week 
tennisles en in de zomer iedere zondag tennis competitie. Ik zit in het 

 mensen zijn heel goed om iemand erg 
negatief toe te spreken maar zijn coa-
ching is vaak opbouwend bedoeld. De 
ontvangen speler heeft er veel meer aan 
positief te worden benaderd dan de wind 
van voren te krijgen. 

Westlandse speler:  Rick Voskamp
Nationale speler:   Davy Klaassen (Ajax), ‘Klaassen is een gif-

kikker met overzicht’
Internationale speler: Davy Klaassen (Ajax)
Regio club:  Lyra
Nationale club:  Ajax
Internationale club:  Ajax 
Mooiste wedstrijd:   15 mei 2011 Ajax – Twente 
Mooiste doelpuntl: Cristiano Ronaldo heeft wel een paar 

mooie gemaakt in zijn carrière 
Mooiste sportaccommodatie: Lyra
Slechtste sportaccommodatie: Maasland
Idool:  Heb ik niet. 
Auto:  in de toekomst zou ik graag een mooie 

Audi willen rijden.
Krant:  Telegraaf 
Weekblad:   Ajax life
Boek:  Steve Jobs
Radio:  Slam FM, maar ik wissel met regelmaat 

van zender. 
Radiopresentator:   geen voorkeur
Televisie:  Ik kijk zelden tv. Eigenlijk alleen studio 

sport op zondagavond 19:00
TV presentator:  geen voorkeur
Analyticus:  Jan van Halst
Zanger:  Michael Jackson
Zangeres:  geen voorkeur, (of misschien Michael 

Jackson alleen dan zijn vrouwelijke kant)
Band:  BLØF
Acteur:  Leonardo DiCaprio
Actrice:   Cameron Diaz          
Film:  The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall 

Street is een Amerikaanse misdaadkome-
die uit 2013 van regisseur Martin Scorse-
se. De biografische film is gebaseerd op 
de gelijknamige memoires van beursma-
kelaar Jordan Belfort. Vooral de manier 
waarop hij rijk was is interessant om te 
zien. 

team Heren 2 zondag. Daarnaast ben ik 
ook nog wel eens op de sportschool te 
vinden.   

Sport:  voetbal, tennis, fitness
Clubs:  Lyra
Functie bij de club:  speler van Lyra 1
Merk tenue:  Nike
Merk schoenen:  Nike
Trainers:  Ramon Hageraats & Laurens Sandell
Beste trainer:   Ramon Hageraats & Laurens Sandell
Positie:  rechtsback
Sterke punten:   doorzettingsvermogen
Zwakke punten:  niet z’n technische voetballer, onrustig 

aan de bal
Hoogtepunt:  debuut Lyra 1. Voor een speler met niet 

zo veel techniek is mijn hoogtepunt het 
pakken van een plekje in Lyra 1. Dat heb 
ik gered door nooit op te geven en altijd 
te blijven knokken. 

Dieptepunt:  Twee jaar geleden een wedstrijd in het 
2de elftal toen moest ik van het veld 
worden getild omdat ik mijn enkelband 
gescheurde. Ik ben een speler die niet 
veel geblesseerd is en dat was de eerste 
keer.

Mooiste wedstrijd:  promotie wedstrijd naar de 3de divisie 
met de A1. De eerste was geschorst voor 
die wedstrijd en de tweede aanvoerder 
viel uit. Toen mocht ik die wedstrijd de 
aanvoerdersband om doen.

Mooiste doelpunt:  Die heb ik niet echt.
Andere sporten:  schaatsten, judo, tennis. Tot mijn 

11de jaar heb ik heel veel getennist en 
geschaatst. Ik ging pas laat op de voetbal.

Mooiste overwinning: kampioen met D1.
Grootste teleurstelling:  90 minuten wissel zitten. Dan heb je 

een machteloos gevoel dat je zelf niets 
voor het team kan bijdragen.

Ambities:  nog jaren in het 1ste spelen.
Tatoeage:  nee
Clubman/vrouw:  alle vrijwilligers die Lyra een warm hart 

toedragen, ik wil niemand te kort doen. 
LYRA speler:  Rick Voskamp, straalt altijd rust uit, neemt 

zijn taken erg serieus, geeft altijd volle 
inzet, neemt mensen ook op sleeptouw, 
en zijn coaching is erg goed want sommige 
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Agenda-puntjes
Binnen 2 weken:
Enquete Sportkontakt inleveren

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

Zaterdag 23 april: 
Juventus Masterclass Jonger Oranje bij v.v. Lyra

9-12 juli:
F-kamp

9-15 juli:
D-E kamp

Eten: macaroni,  voor iedere voetbal wedstrijd eet ik altijd 
een bord met macaroni. In macaroni zit-
ten veel koolhydraten. Koolhydraten zijn 
een belangrijke bron van energie voor 
het lichaam. En daarom goed voor een 
wedstrijd. 

Niet te eten:  Oesters
Drank:  Na een wedstrijd zijn we verplicht fris-

drank te nemen, maar daarna mogen 
we een biertje nemen. Dus ik ga voor 
de combinatie frisdank, bier en achteraf 
water

Niet te drinken:  sterkte drank (alle vormen). Als ik dat 
drink weet ik van voren niet dat ik van 
achteren leef.

Uitgaan:  ik heb heel wat uurtjes besteed in ons 
hok. Dat is een oude bouwkeet die me 
vrienden en ik hebben verbouwd. Als we 
uitgaan is dat meestal Rotterdam of Den 
Haag.

Beste eigenschap:  doorzetter
Slechtste eigenschap: eigenwijs 
Karakter:  geen opgever 
Bewondering voor: mensen die zich vanuit de put weer 

omhoog weten te knokken. Welke situa-
tie maakt niet uit. Als iemand zich zelf kan 
herpakken en daarvoor vecht is dat fan-
tastisch.  Bijvoorbeeld mensen met een 
hele erge ziekte die er weer bovenop 
komen.

Ontroerd van:  pijn en verdriet bij mijn familie
Trots op:  familie Voskamp. Mijn ouders hebben 

samen een prachtig bedrijf en mijn zusje 
is topsporter lange baan schaatsen. Zeker 
weten trost op!                                           

Hekel aan:  opgevers, staat niet in mijn woordenboek
Bijgeloof:  Heb ik niet zo. Mijn motto is: Winnaars 

hebben een plan, verliezers hebben een 
excuus.

Ergernis:  het is niet iemand, het is een karakter. En 
dat zijn mensen die altijd een excuus zoe-
ken in plaats van een plan om het de vol-
gende keer beter te doen.

Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Rafael Nadal, dat is nou precies iemand 

die nooit zal opgeven
Vakantie:  een vakantie met veel activiteiten. Ik kan 

maar moeilijk stil liggen op het strand of 
bij het zwembad. Ik ga vaak hardlopen of 
tennissen op vakantie. 

Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: 2 dingen! Ik ga 
samenwonen met mijn partner Bianca van 
Wingerden. We hebben een nieuwbouw-
huis gekocht in De Lier. En ik heb een 
nieuwe baan bij De Jong Verpakking in De 
Lier waar ik ga beginnen als accountma-
nager. 

Dit wil ik nog kwijt: Vooral voor alle jongere Lyraspelers, geef 
nooit op! Bij Lyra komt er altijd een keer 
een kans. Altijd blijven knokken dan 
wordt dat vanzelf een keer beloond. Want 
wie goed doet, goed ontmoet.

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-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
29-apr C4 JO15 4
6-mei C4 JO15 4
13-mei C5 JO15 5
20-mei C5 JO15 5
27-mei C6 JO15 6
3-jun C6 JO15 6

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 25 en 4 maart zijn de ouders 
van de JO11 4 aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO11 4 het verzoek om voor 
deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO11 3 bedankt voor het draaien van de diensten van afgelopen 
periode.

Datum         Team            
11-mrt 07:30 - 10:00 uur E5 1 JO11 5
11-mrt 10:00 - 13:00 uur E5 1 JO11 5
18-mrt 10:00 - 13:00 uur E5 2 JO11 5
25-mrt 10:00 - 13:00 uur E6 2 JO11 6

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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Team Toernooi 1  Toernooi 2  Toernooi 3
MO17-1  Thuistoernooi  27-05-2017 
MO17-2  Maasdijk avond  24-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017 
MO15-1  Maasdijk avond  24-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017
MO15-2  Thuistoernooi  27-05-2017 Monster avond  02-06-2017
MO13-1  Maasdijk  13-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017 VDL van Persie 05-06-2017
MO11-1  Maasdijk  13-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017
JO19-1  WK-A   17-04-2017
JO19-2
JO19-3
JO17-1  WK-B   17-04-2017
JO17-2  Naaldwijk 20-05-2017
JO17-3
JO17-4
JO17-5
JO15-1  WK-C  17-04-2017
JO15-2  Honselersdijk 20-05-2017 Verburch 03-06-2017
JO15-3  Vitesse  20-05-2017
JO15-4  Honselersdijk 20-05-2017 Verburch 03-06-2017 
JO15-5  DHL  14-05-2017 Honselersdijk 20-05-2017
JO15-6  Naaldwijk 20-05-2017 Verburch 03-06-2017
JO13-1  WK-D  17-04-2017 Gr. Willem VAC II 20-05-2017 BVCB  11-06-2017
JO13-2  Honselersdijk 13-05-2017
JO13-3  ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO13-4  Naaldwijk 13-05-2017 ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO13-5  Honselersdijk 13-05-2017 ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO13-6  Honselersdijk 13-05-2017
JO13-7  Naaldwijk 13-05-2017 ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO13-8  Oliveo  27-05-2017 DSO Zoetermeer 04-06-2017
JO11-1  WK-E  17-04-2017 Thuistoernooi  20-05-2017 Zoetermeer 05-06-2017
JO11-2  Honselersdijk 13-05-2017 Thuistoernooi  20-05-2017
JO11-3  Thuistoernooi  20-05-2017 Monster  25-05-2017
JO11-4  Thuistoernooi  20-05-2017 Maasdijk  27-05-2017
JO11-5  Thuistoernooi  20-05-2017 Monster  25-05-2017 BVCB  27-05-2017 
JO11-6  Thuistoernooi  20-05-2017 Maasdijk  27-05-2017
JO11-7  Honselersdijk 13-05-2017 Thuistoernooi  20-05-2017
JO11-8  Thuistoernooi  20-05-2017  ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO11-9  Thuistoernooi  20-05-2017 ‘s-Gravenzande 27-05-2017
JO9-1  WK-F  17-04-2017 Coen Moulijn MC 20-05-2017 KMD  27-05-2017
JO9-2  Naaldwijk 13-05-2017 Verburch 05-06-2017
JO9-3  Excelsior’20 14-04-2017 Monster  27-05-2017
JO9-4  ‘s-Gravenzande 17-04-2017 Verburch 05-06-2017
JO9-5  Vitesse Delft 20-05-2017 Monster  27-05-2017
JO9-6  Naaldwijk 13-05-2017 Maasdijk  20-05-2017
JO9-7  ‘s-Gravenzande 17-04-2017 Naaldwijk 13-05-2017
JO9-8  Excelsior’20 14-04-2017 Maasdijk  20-05-2017
JO9-9  ‘s-Gravenzande 17-04-2017 Verburch 05-06-2017
JO9-10  Maasdijk  20-05-2017 Monster  27-05-2017
JO9-11  Den Hoorn 13-05-2017 KMD  27-05-2017
Mini  WK ‘s-Gravenz 20-05-2017

Overzicht Toernooien v.v. Lyra 2017 Juventus met exclusieve JongerOranje Masterclass 
bij v.v. Lyra

Op zondag 23 april heet Jonger Oranje 
de trainers van Juventus van harte wel-
kom bij v.v. Lyra. De Italiaanse groot-
macht op voetbal komt een exclusieve 
Masterclass geven in De Lier. De idea-
le kans voor de jeugd om een fantasti-
sche voetbaldag te beleven met unieke 
trainingen van echte grootmeesters.

De Jonger Oranje Masterclass met 
Juventus is voor jongens en meisjes van 
de leeftijdsjaren 2001 t/m 2009. Met 

meerdere trainers en een keeperstrai-
ner komt de Oude Dame op deze zon-
dag naar v.v. Lyra om deze dag 85 spe-
lers en 15 keepers te trainen. En dat 
doen ze met veel plezier!
Tijdens deze geweldige voetbaldag – 
van 10.00 tot 16.00 uur - krijgen de 
deelnemers 2x 75 minuten training. 

Naast de waanzinnig leuke trainingen 
wordt een 4 tegen 4 toernooi à la de 
Serie A gespeeld. Tevens ontvangen de 

deelnemers een over-
heerlijke Italiaan-
se lunch, want elke 
speler wil natuur-
lijk net zo sterk en 
goed worden als 
Paul Pogba, Giorgio 
Chiellini en Gian-
luigi Buffon! Uiter-
aard is er ook tijd 
om een handteke-
ning van de trai-
ners te scoren en 
krijgen alle deelne-
mers een herinne-
ringscertificaat van 
Juventus.

Een ware happe-
ning, niet alleen 
voor de voetballer-
tjes! Al vanaf 2001 
werkt Jonger Oran-
je succesvol samen 
met Juventus en 
zullen ook dit jaar 

weer trotse ouders langs de zijlijn staan 
om hun kind(eren) te zien genieten.

De deelname is € 49,95 inclusief lunch 
en herinneringscertificaat. Bij inschrij-
ving vermelden de naam van de deelne-
mer, adres, postcode, woonplaats, tele-
foonnummer, geboortedatum, voetbal-
vereniging en of  deze keeper of speler 
is.
Meer informatie en inschrijven: juven-
tus@vvlyra.nl of jongeroranje.nl. 
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Lyra zaal 2 geeft coach 
één punt cadeau tegen runner-up
Op de verjaardag van coach Lennard 
speelde Lyra 2 knap met 6-6 gelijk 
tegen de nummer 2 Haagse Hout 2. 
Vandaag ontbraken Fla, Niels en Sander. 
Kappie was hun vervanger.
Lyra had vandaag een goede balans 
tussen verdedigende en aanvallende 
spelers. Het kon zo het spelletje spe-
len dat het graag speelt. Laag verdedi-
gen en dan in de counter toe slaan. Met 
uitschuifbennen en het schot van Kap-
pie had het vandaag een extra wapen in 
huis. 
Al na 2 minuten kwam Lyra op voor-
sprong uit een een-tweetje tussen Jim 
en Martijn scoorde de laatste de 0-1. 
Er volgde kansen over en weer maar in 
de 4e minuut was het Haagse Hout die 
de 1-1 aantekende. Kappie kreeg ver-
volgens twee goede kansen maar deze 
belande voorlangs en naast. Haagse 
Hout scoorde in de 11e minuut vervol-
gens wel (2-1). De resterende tijd in de 
1e helft was het Lyra dat de beste kan-
sen had. Assaf schoot een vrije trap op 
de lat en Martijn, Pieter en Kappie scho-
ten net naast. Drie minuten voor rust 
kreeg ook Haagse Hout nog een grote 
kans, maar Dave redde de een-op-een 
situatie. Een subliem hakje van Martijn 
werd door Raymond net naast gescho-
ten, zodat 2-1 de ruststand was.
Als snel na rust was het Jim die op de 
paal schoot, één minuut later werd 
hij op snelheid geklopt door een spe-
ler van Haagse Hout die de 3-1 aante-
kende. Lyra leek geslagen, maar Kap-
pie scoorde twee keer in één minuut 
met twee goede afstandsschoten, 3-3.  
Er had zelfs nog een hattrick in één 
minuut ingezeten maar het derde schot 
van Kappie belande op de keeper. Haag-
se Hout was echter nog niet geslagen 
en met een snoeihard schot tekende zij 
de 4-3 aan. Een minuut later was het al 
weer gelijk door een schot van de zij-
kant van Martijn uit een pas van Kap-
pie (4-4). Het spel en de score bleef 
op en neer gaan. Een van richting ver-
anderd schot hobbelde de goal in en 
betekende de 5-4. Een hard schot van 
Martijn belande nog op de keeper, 
maar 8 minuten voor tijd tekende Kap-
pie een-op-een met de keeper wel 
voor 5-5. Lyra probeerde vervolgens 

op voorsprong te komen maar scho-
ten van Martijn en Kappie belande op 
de keeper. De oude voetbalwet komt 
dan weer boven en dus scoorde Haag-
se Hout 6-5 door een schot in de hoek. 
Een minuut later was het echter al weer 
gelijk door de 4e goal van Kappie (6-6). 
Lyra kreeg de laatste minuten nog goe-
de kansen o.a. via Assaf maar deze gin-
gen niet in. In de slotseconde scoor-
de Martijn zelfs nog, maar doordat 

de coach riep dat het tijd was floot de 
scheidsrechter af en bleef de eindstand 
staan op 6-6.
Al met al met al een uitstekende wed-
strijd van Lyra. Zowel verdedigend als 
in de omschakeling. Komende week zijn 
wij vrij. Op 14 maart mogen wij eindelijk 
weer aantreden in Vreeloo tegen ZVV 
Den Haag 11. Om 21.00 uur bent u van 
harte welkom.

Met sportieve groet,
Lennard Robbemond,

Coach Lyra zaal 2

Coen Alsemgeest mascotte 
bij de Europaleagewedstrijd Ajax - Legia Warschau

Coen (JO9-1)  kreeg deze week als ver-
jaardagskado een uitnodiging om met 
de Ajaxspelers het veld van de Arena op 
te lopen voor de aanvang van de Euro-
paleagewedstrijd Ajax - Legia Warschau. 

Zoals je op de foto ziet, mocht hij aan 
de hand van Ajaxspeler  Riedewald het 
gras van de Arena  betreden. Coen 
heeft ontzettend genoten van de avond. 
De Amsterdammers wonnen met 1-0 
na een moeizaam slot van de wedstrijd. 
Ajax speelt  de volgende ronde uit tegen 
FC Kopenhagen. 
 
Groeten
Ger van der Meer

Lyra Dames slaan slag in 2017
Na de Winterstop, en een mooi trai-
ningskamp die mede mogelijk gemaakt 
was door de Vrienden van Dames 1, 
heeft het elftal van Coach Vincent 
een mooie stap gezet. De ongeslagen 
KRAVV, die op de tweede plaats stond, 
werd verslagen met 5-0 thuis.  De week 
erna was de teleur stelling groot toe 
de wedstrijd tegen de nummer 1 werd 
afgelast.  Toch bleef het elftal hard wer-
ken en in elkaar geloven. En toen was 
het 04 Maart!  De uit wedstrijd tegen 
de nummer 1 Oostkapelle.  In de eer-
ste editie won Oostkapelle in de Lier 
met 0-1.  Dus er was werk aan de win-
kel.  De eerste helf was uitstekend en 
de dames gaven veel druk naar voren.  
De mid-mid werd uit het spel gehaalt en 
wist de bal een hand vol keer te raken.  
Lyra had haar huiswerk gedaan.  Met 
een 0-1 ruststand kwam de RVVH sco-
ren binnen (2-1 winst) en dat beteken-
de Lyra moest winnen.   De volgende 45 
minuten was een veldslag waar Lyra liet 

zien best mee te kunnen.  Bij het eind-
signaal (zie foto) stond de 0-1 nog veilig 
op het bord…. Het elftal verzamelden 
zich bij Coach Vincent en Team Mana-
ger Sander op de midden stip, en kre-
gen het nieuws mee: PERIODE KAMPI-
OEN!    

Na een leuke interview met WOS was 
het feesten in de bus!  Wij danken 
iedereen voor hun steun en vriendelijke 
berichtjes.
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Trainen als een prof!

Het kon weer! trainen als een prof 
onder leiding van de selectiespelers. Op 
een in eerste instantie natte en druilige  
woensdagochtend werden de voorbe-
reidingen getroffen, dit keer niet op het 
hoofdveld, maar op het kunstgras.
Om 9 uur stonden er 50 enthousias-
te jongens van de jo-9 klaar om met 
elkaar de strijd aan te gaan. Dit gebeur-
de met de volgende spellen. TennisRug-
byFitnessbal voetbal, waarbij je telkens 
met een andere voetbal moest spelen, 
voetvolleybal waarbij je de fietsbanden 

van de ander uit het veld moet spelen, 
voetslagbal, belgisch voetbal waarbij de 
doeltjes achterstevoren stonden en  het 
boter-kaas-en-eieren-dribbelspel. Dit 
was zomaar een greep uit de spelletjes 
die gespeeld zijn. Aan het einde voor 
alle spelers de grote verrassing. Wij 
mochten het Z@ppsport konijn voor 
een ochtend lenen voor een heus potje 
konijnenknallen. 

Na ruim een uur was het tijd voor de 
jongens en meiden onder de 11 die 

met net zoveel plezier dezelfde spellen 
speelden.
Wij hebben een fantastische ochtend 
gehad, en hopelijk tot volgend jaar.

Groetjes
De Selectie

Wil je nog meer leuke spellen spelen en 
te gekke dagen beleven schrijf je dan nu 
in voor de voetbalkampen van vv Lyra!

Enquête 
Al jaren wordt er door de vereniging 
een clubblad uitgegeven. Wij willen 
graag weten of het clubblad nog gele-
zen wordt. Het wordt steeds moeilijker 
om redactieleden te vinden. Een club-
blad maken kost natuurlijk ook geld. Is 
het nog wel een goed idee om een club-
blad uit te geven of kunnen we de infor-
matie ook op een andere manier bij u 
kenbaar maken? Door de technologi-
sche ontwikkelingen ontvangt u steeds 
vaker informatie via uw email of zoekt 
u er wellicht zelf naar op de website of 
social media.
 
Nu, in 2017, kunnen we stellen dat 
“het Sportkontakt” niet meer dan een 
samenvatting is van hetgeen wij in de 
periode voordat het clubblad uitkomt al 
via andere media hebben kunnen lezen. 
Onze website en Facebook pagina wor-
den dagelijks tussen de 750 en 1000 
keer aangeklikt. De meeste artikelen die 
in het clubblad staan zijn inmiddels ook 
via de site te lezen. 
 
Wat is dan eigenlijk de functie van ons 
clubblad? 
Dat is een vraag die wij ons mogen stel-
len. Heeft ons clubblad nog wel toe-
komst? Dat het bestuur hier zelfstandig 
over beslist zou een diskwalificatie zijn 
voor u: de lezer van ons clubblad. Wij 
zijn benieuwd hoe u “het Sportkontakt” 
ervaart. Heeft u nog steeds plezier in 
de vertrouwde papieren versie van ons 
clubnieuws? Of vindt u het clubblad niet 
meer van deze tijd en kijkt u er eigenlijk 
nauwelijks nog in? Misschien wilt u een 
andere opzet van “het Sportkontakt”. 
 
Wij willen uw mening weten!  
Hieronder hebben wij een aantal vragen 
geformuleerd. Wij verzoeken u vriende-
lijk om hier antwoord op te geven! Doe 
dit massaal. Een zo groot mogelijke res-
pons betekent dat wij onze beslissing 
met de groots mogelijke  draagvlak kun-
nen nemen. Wij vertrouwen en rekenen 
op uw medewerking. Wilt u zo vrien-
delijk zijn om binnen 14 dagen deze 
enquête in te vullen en in te leveren   
Het ingevulde enquêteformulier kunt 
u kwijt in de brievenbus in het clubge-
bouw. Deze bevindt zich binnen bij de 
ingang aan de rechterzijde. Op de brie-
venbus zit een sticker waarop vermeld 
staat: inleveren enquête. 

1.     Wat is uw beleving van “het Sportkontakt” 
O Ik lees het clubblad van voor naar achteren
O  Ik lees alleen de columns 
O  Ik lees alleen de vereniginginformatie
O  Ik lees alleen het wedstrijdprogramma
O  Ik lees alleen de verslagen 
O  Ik lees alleen de advertenties
O  Ik lees het clubblad nooit (verder met vraag 3)
O  Anders namelijk: ……………………………………………………… 

2.     Welke onderdelen van “het Sportkontakt” vindt u het meest interessant?  
        (meerdere antwoorden mogelijk) 
O  Column van de Voorzitter
O  Column van de Jeugdvoorzitter
O  Wedstrijdprogramma
O  Wedstrijdverslag 1e elftal
O  Wedstrijdverslag eigen elftal (of elftal kind)
O  Schema’s ledendiensten
O  Persoonlijk
O  Redactionele artikelen (familieberichten/bestuursmededelingen etc.)   
O  Anders: namelijk……………………………………………………….. 

3.     Kijkt u weleens op de website van vv LYRA? (www.vvlyra.nl)  
O  Meerdere keren per dag
O  Eén keer per dag
O  Eén keer per week
O  Niet of nauwelijks
O  Ik heb geen internet
O  Anders: namelijk……………………………………………………….. 
 
4.     Kijkt u weleens op de Facebook pagina van vv LYRA?
O  Meerdere keren per dag
O  Eén keer per dag
O  Eén keer per week
O  Niet of nauwelijks
O  Ik heb geen internet
O  Anders: namelijk………………….......................………………………

5.     Kijkt u weleens op Twitter van vv Lyra
O  Meerdere keren per dag
O  Eén keer per dag
O  Eén keer per week
O  Niet of nauwelijks
O  Ik heb geen internet
O  Anders: namelijk…………………..........………………………………….. 
 
6.     Als u het clubblad niet of nauwelijks leest, wat is daarvan de reden?
        (meerdere antwoorden mogelijk) 
O  Tijdgebrek
O  Geen interesse
O  Ik heb alles al op de website of social media gelezen
O  Anders: namelijk……………………………………………………………. 
 
7.     Als we geen clubblad zouden uitgeven, 
        hoe zou u dan informatie willen ontvangen?
O  Het zou mij niet uitmaken. Ik ben tevreden met de huidige opzet, 
     maar een wijziging vind ik ook prima.

#
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O  Digitale nieuwsbrief
O  Via de social media
O  Via de LYRA app
O  Via de website
O  Een infoblad op papier, ik heb geen internet
O  Anders, namelijk 
O  Ik heb een ander idee. Namelijk: …………......................................................................……………………………………... 

8.        Als u nu adverteert in het clubblad zou u dat dan ook doen in een digitale clubblad
O  Ja, met een verwijzing naar mijn website
O  Ja, met bewegende beelden
O  Ja, alleen een advertentie
O  Nee, omdat ………………………………….....................................................................................................………………
O  Misschien
O  Niet van toepassing

9.       Zou u als lid een verhoging van de contributie accepteren om de kosten te dekken van het clubblad?
O  Nee
O  Ja

10.     Op welke wijze ontvang u nu het Sportkontakt?
O   Wordt thuis bezorgd
O  Neemt hem mee vanaf het sportpark
O  Ontvangt hem van andere leden
O  Krijg hem helemaal niet

11.     Als er een nieuwe opzet van ons clubblad komt; wilt u daar dan in de toekomst aan meewerken?  
O  Nee
O  Ja, ik wil wel een keer een artikel schrijven en/of een interview houden. 
 (dan gaarne uw e-mailadres en/of telefoonnummer vermelden)

Naam: ………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ……………………………………………………………….......………

Emailadres: ………………………………………………………………………....………..

12.    Wat mis je  in de huidige informatievoorziening in zijn totaliteit. Dit kan zowel in het Sportkontakt, 
         Social Media of website zijn? Wat zou je graag veranderd willen zien?

O  Ik mis ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

O  Graag veranderen ………………………………………………………………………………..……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………........….……

Heel hartelijk dank voor de medewerking

Bestuur v.v. Lyra

#

Wedstrijdprogramma

Junioren    
SC Monster JO17-3  LYRA JO17-4 20.00 19.00  
VDL JO9-4  LYRA JO9-6 17.30 16.30  
   
Senioren     
VDL 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
Voorschoten’97 2  LYRA 2 10:15 Via Trainer  
LYRA 3  Sportclub Monster 3 14:30    
Sportclub Monster 5 LYRA 4 14:30 13.30  
CWO 3  LYRA 5 12:00 11.00  
LYRA 6  Wanica Star 2 10:00    
LYRA 7  VDL 5 12:30   
LYRA 8  DVO ‘32 4 12:30   
HVC’10 8  LYRA 9 12:45 11.45  
LYRA 11  VDL 7 14:30   
Die Haghe 8  LYRA 12 14:30 13.30  
LYRA 13  VELO 10 13.00   
      
Vrouwen      
Barendrecht VR3  LYRA VR1 14:00 Via Trainer  
Naaldwijk VR1  LYRA VR2 14.30 13.30  
LYRA MO17-1  SVV MO17-1 12:30    
LYRA MO17-2  MSV ‘71 MO17-1 10:30   Speler Lyra 13
Sp. Monster MO15-1 LYRA MO15-1 10:30 9.30   
Gr.WII VAC MO15-3 LYRA MO15-2 12:45 11.45  
LYRA MO13-1  Sp. Monster MO13-1 09:30   Speler Lyra 7
          
JO19      
LYRA JO19-1  Victoria’04 JO19-1 14:30    
Westlandia JO19-4  LYRA JO19-2 13.00 12.00  
HBS JO19-4  LYRA JO19-3 15:30 14.30  
      
JO17      
HVC’10 JO17-1  LYRA JO17-1 11:00 Via Trainer  
PPSC JO17-1  LYRA JO17-2 12:00 11.00  
FC ‘s-Gravenz. JO17-5 LYRA JO17-3 10:30 9.30  
LYRA JO17-4  HBS JO17-5 12:30   
LYRA JO17-5  RAS JO17-2 11:00   Speler Lyra 3
      
JO15      
LYRA JO15-1  RKDEO JO15-2 10:15    
LYRA JO15-2  MSV ‘71 JO15-1 12:30    
LYRA JO15-3  Westlandia JO15-5 10:30     
LYRA JO15-4  Quintus JO15-2 08:30   Speler Lyra 8
LYRA JO15-5  Loosduinen JO15-2 10:30    Speler Lyra 11
FC ‘s-Gravenz. JO15-8 LYRA JO15-6 9.00 8.00  
      
JO13      
Spartaan’20 JO13-2 LYRA JO13-1 09:00 Via Trainer  
LYRA JO13-2  HBS JO13-4 8.30    
Honselersdijk JO13-2 LYRA JO13-3 10:15 9.15   

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

8 maart 2017

Zaterdag
11 maart 2017
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Verburch JO13-3  LYRA JO13-4 08:30 7.30   
Erasmus JO13-1  LYRA JO13-5 11:00 10.00  
REMO JO13-2  LYRA JO13-6 11:30 10.30   
REMO JO13-3  LYRA JO13-7 10:45 9.45  
Wat. Veld GONA JO13-3 - LYRA JO13-8 12:45 11.45  
      
JO11      
Concordia JO11-1  LYRA JO11-1 08:30 Via Trainer  
VELO JO11-2  LYRA JO11-2 09:45 8.45  
LYRA JO11-3  Westlandia JO11-3 09:30   Speler JO19-1
HMC JO11-1  LYRA JO11-4 10:00 9.00  
LYRA JO11-5  VELO JO11-5 09:30   Speelster MO17-1
LYRA JO11-6  KMD JO11-4 08:30   Speler JO15-3
LYRA JO11-7  Victoria’04 JO11-5 08:30    Speler Lyra 6
LYRA JO11-8  Quick JO11-10 08:30   Speler JO17-5
LYRA JO11-9  Concordia JO11-12 08:30   Speelster MO17-2
         
JO9      
LYRA JO9-1  Kethel Spaland JO9-1 09:30   Speler JO17-4
HBS JO9-4  LYRA JO9-2 08:30 7.30  
Westlandia JO9-3  LYRA JO9-3 09:30 8.30  
LYRA JO9-4  Vitesse Delft JO9-3 08:30    Speler JO15-1
FC ‘s-Gravenz. JO9-12 LYRA JO9-5 08:30 7.30  
Sp. Monster JO9-6  LYRA JO9-6 09:00 8.00  
LYRA JO9-7  Westlandia JO9-8 09:30    Speler JO15-2
DHL JO9-5  LYRA JO9-8 08:30 7.30  
Quick JO9-10  LYRA JO9-9 08:30 7.30  
Honselersdijk JO9-6 LYRA JO9-10 08:30 7.30  
LYRA JO9-11  VELO JO9-10 08:30   Speler JO15-5
       
Minipupillen      
Westlandia     vv LYRA  8.45 7.45 

Senioren Zaal     
Schipluiden 2  LYRA 1 20:30 Post Kogeko  (Schipluiden) 
LYRA VR1  Smitshoek VR1 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
LYRA VR2  OACN-Boys VR1 20:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
       
Senioren Zaal     
LYRA 2  zvv Den Haag 13 21:00 Vreeloo (De Lier) 
Junioren      
LYRA JO9-1  Schipluiden JO9-1 18:00   
      
Senioren      
Schipluiden 6  LYRA 9 20:00 19.00  
            
Senioren      
LYRA 1  VDL 1 14:30    
LYRA 2  Forum Sport 2 12:00    
Verburch 3  LYRA 3 14:30 13.30  
LYRA 4  DVO ‘32 2 14:30   
LYRA 5  Maense 3 12:00   
Erasmus 3  LYRA 6 12:00 11.00  
Wanica Star 4  LYRA 7 12:30 11.30  
MVV ‘27 8  LYRA 8 15:00 14.00  
LYRA 9  KMD 5 13:00   
LYRA 10  sv Madestein 3 15:00    

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

11 maart 2017

Maandag
13 maart 2017

Dinsdag
14 maart 2017

Woensdag
15 maart 2017

Zaterdag
18 maart 2017

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

18 maart 2017
Westlandia 12  LYRA 11 14:30 13.30   
LYRA 12  Honselersdijk 10 15:00   
Maasdijk 6  LYRA 13 12:45 11.45  
      
Vrouwen      
LYRA VR1  RVVH VR2 14:30   
LYRA VR2  KMD VR1 12:30   
Die Haghe MO17-1  LYRA MO17-1 12:30 11.30  
Die Haghe MO17-2  LYRA MO17-2 10:30 9.30  
LYRA MO15-1  Den Hoorn MO15-1 10:30    
LYRA MO15-2  FC ‘s-Gravenz. MO15-2 11:30   Speelster VR 1
SVH MO13-1  LYRA MO13-1 10:00 9.00   

JO19      
LYRA JO19-1  Schipluiden JO19-1 14:30    
PKC ‘85 JO19-1  LYRA JO19-2 10:30 9.30  
LYRA JO19-3  Die Haghe JO19-4 13:00    
      
JO17      
Victoria’04 JO17-1  LYRA JO17-1 13:00 Via Trainer  
LYRA JO17-2  Zoetermeer JO17-2 10:30    
LYRA JO17-3  Maasdijk JO17-2 12:30    
ODB JO17-1  LYRA JO17-4 14:15 13.15  
Den Hoorn JO17-6  LYRA JO17-5 15:15 14.15  
      
JO15      
Wippolder JO15-1  LYRA JO15-1 14:15 Via Trainer  
LYRA JO15-2  Westlandia JO15-3 11:00    Speler Lyra 12
svWassenaar JO15-1 LYRA JO15-3 09:00 8.00   
Die Haghe JO15-2  LYRA JO15-4 12:30 11.30  
MVV ‘27 JO15-3  LYRA JO15-5 08:30 7.30   
VFC JO15-6  LYRA JO15-6 16:45 15.45   
      
JO13      
LYRA JO13-1  SVV JO13-1 10:00   
LYRA JO13-2  Scheveningen JO13-1 08:30    Speler Lyra 2
LYRA JO13-3  Naaldwijk JO13-1 08:30   Speler Lyra 5
VFC JO13-7  LYRA JO13-4 12:15 11.15   
LYRA JO13-5  Sp. Monster JO13-3 10:00   Speler Lyra 4
LYRA JO13-6  Westlandia JO13-6 10:00   Speler Lyra 9
LYRA JO13-7  HDV JO13-2 08:30   
LYRA JO13-8  FC ‘s-Gravenz. JO13-8 09:30   Speler Lyra 10
      
JO11      
Schipluiden JO11-1  LYRA JO11-1 09:00 Via Trainer  
LYRA JO11-2  Quintus JO11-1 08:30   Speler Lyra 1
Quick JO11-5  LYRA JO11-3 12:15 11.15  
LYRA JO11-4  Den Hoorn JO11-4 08:30   Speelster VR 2
Quintus JO11-2  LYRA JO11-5 08:30 7.30  
Die Haghe JO11-8  LYRA JO11-6 09:30 8.30  
FC ‘s-Gravenz. JO11-13 LYRA JO11-7 09:30 8.30  
RAS JO11-4  LYRA JO11-8 10:15 9.15  
Sp. Monster JO11-7 LYRA JO11-9 10:00 9.00  
      
JO9      
MSV ‘71 JO9-1  LYRA JO9-1 09:00 Via Trainer  
LYRA JO9-2  Scheveningen JO9-3 08:30   Speler JO19-1
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
JO9 
HBS JO9-6  LYRA JO9-3 08:30 7.30  
KMD JO9-3  LYRA JO9-4 10:00 9.00  
LYRA JO9-5  VDL JO9-5 09:30   Speler JO19-3
LYRA JO9-6  VFC JO9-8 09:30   Speler JO19-3
LYRA JO9-7  MVV ‘27 JO9-4 09:30 7.30  
LYRA JO9-8  HBS JO9-11 09:30   Speler JO17-3
LYRA JO9-9  HBS JO9-12 08:30   Speler JO17-2
LYRA JO9-10  Naaldwijk JO9-3 08:30   Speler JO15-2
Quintus JO9-3  LYRA JO9-11 08:30 7.30  
      
Minipupillen      
vv LYRA   onderling 9.30

Senioren Zaal   
Barendrecht VR2  LYRA VR1 21:00 Topsportcentrum (Rotterdam) 
Ommoord VR1  LYRA VR2 21:00 Victoria     (Rotterdam) 
      
Senioren Zaal     
LYRA 1  zvv Den Haag 9 21:00 Vreeloo  (De Lier) Y.R.  Ramautarsing 
      

Zaterdag
18 maart 2017

Maandag
20 maart 2017

Dinsdag
21 maart 2017
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