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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 15

20 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:

Goed gevoel
Soms moet je wel eens terug in de tijd 
gaan. Nu wil ik dit niet langer dan één 
week doen, want de actualiteit haalt je 
snel in tegenwoordig. Maar vorige week 
zaterdag was de eerste dag dat je niet 
langs het veld stond te verkleumen. Hoe 
anders is het dan om vroeg een rond-
je langs de velden te lopen. Glimlachen-
de ouders die je vriendelijk goedemor-
gen wensen en genieten van de vroe-
ge voorjaarszon. Tevens kwam Egbert 
Wittenaar me vol trots vertellen dat de 
JO11-8 voor het eerst sinds 9 maanden 
zijn wedstrijd had gewonnen. Hoe mooi 
is dit voor de spelers. Van harte gefelici-
teerd hiermee en deze overwinning zal 
ongetwijfeld naar meer smaken. Ik weet 
zeker dat ik hierover geïnformeerd ga 
worden.

Kaart
Afgelopen week kreeg ik het verzoek 
om aandacht te besteden aan Gerard 
van Velden, maar iedereen kent hem als 
Geert van Velden. De voormalige eige-
naar van het bouwbedrijf is al enige tijd 
ernstig ziek. Hij was als ondernemer één 
van de eerste die lid werd van de Busi-
nessclub en heeft de vereniging altijd 
ondersteund. Deze zeer trouwe sponsor 
van de vereniging was altijd samen met 
zijn vrouw bij de club aanwezig. Dit laat-
ste lukt al enige tijd niet en Geert mist 
hierdoor het contact met de vereniging. 
Van zijn vrouw Nicolien heb ik het ver-
zoek gekregen om hier iets aan te doen 
en Geert zou het zeer op prijs stellen 
als er een kaart naar hem gestuurd kan 
worden. Ik heb het altijd over saamho-
righeid en daarom doe ik naar een ieder 
de oproep om aan dit verzoek gehoor te 
geven. Omdat niet altijd duidelijk is waar 
Geert verblijft tijdens zijn ziekte, is het 
verzoek om dit naar zijn huisadres te 
sturen. Het adres is:

Geert van Velden
Parklaan 46, 2678 DM De Lier

Namens het bestuur van v.v. Lyra wen-
sen wij de familie van Velden heel veel 
sterkte toe.

der Wel gevraagd wie er interesse had 
om komende zaterdag een wedstrijd te 
fluiten, hierbij gingen nagenoeg alle vin-
gers van de deelnemers omhoog. 

Voorlichtingsavond nieuwe speelstijl 
voor jeugd onder 8- en 9 jarigen
Het komende seizoen zullen er grote 
veranderingen in de speelstijl van het 
voetbal gaan plaatsvinden voor de jeugd 
onder 8- en 9 jarigen. De KNVB heeft 
dit onlangs besloten en de verenigingen 
worden voor het voldongen feit gesteld 
om hier aan mee te werken. Organi-
satorisch heeft dit voor de vereniging 
nogal wat consequenties. Welke deze 
zijn willen we als vereniging graag aan 
een ieder uitleggen. Op dinsdagavond 
11 april is er een voorlichtingsavond in 
de kantine om aan iedereen, die hier-
bij betrokken is, uit te leggen wat de 
veranderingen zijn. Deze avond wordt 
door het Jeugdbestuur georganiseerd. 
De inloop is om 19.30 uur en de bijeen-
komst begint om 20.00 uur. Het is een 
prima aangelegenheid voor de ouders, 
trainers, leiders en liefhebbers om deze 
avond bij te wonen en meer betrokken 
te zijn bij het jeugdvoetbal. 

Juventus Masterclass 23 april
Ik ga niet schrijven dat de inschrijving 
tegenvalt, maar het gaat minder snel 
dan vorig jaar. Ik heb met de organi-
satie van deze dag afgesproken dat we 
ieder de helft van de deelnemers zul-
len aanleveren. Echter de andere par-
tij zit al drie weken volgeboekt en vanuit 
Lyra kunnen er nog wel wat mensen bij. 
Waar wij als Westlanders heel goed in 
zijn, is alles op het allerlaatste moment 
perfect te regelen. Hier hebben ande-
re organisatie wel eens een afwijkende 
kijk op. Zij willen het graag vooraf geor-
ganiseerd hebben, wat ik zeer begrijpe-
lijk vind. Ben je geboren tussen 2001 en 
2009 en wil je een onwijze leuke trai-
ningsdag hebben van Italiaanse trainers 
van Juventus, geef je dan op via juven-
tus@vvlyra.nl. Trouwens, ze zeggen dat 
sommige trainers op Pelle lijken, leuk 

  2 april
16 april
  7 mei

21 mei
4 juni

Mevrouw van der Sande
Ik werd afgelopen zaterdag opgeschrikt 
door het nieuws dat mevrouw van der 
Sande was overleden. Na een zeer kort 
ziekbed is zij afgelopen vrijdag gestor-
ven. Mevrouw van der Sande is de echt-
genote van Anton van der Sande, de 
eerste voorzitter van v.v. Lyra en erelid 
van de vereniging. De heer Anton van 
der Sande is ons vorig jaar november 
ontvallen en wederom wordt de fami-
lie van der Sande geconfronteerd met 
zeer tragische familieomstandigheden. 
Namens de gehele vereniging wensen 
wij hen heel veel sterkte toe om dit ver-
lies te verwerken.

Enquête Sportkontakt
We zijn bijna veertien dagen onder-
weg met de enquête en vanaf vrijdag 24 
maart sluit de enquête. Onze leden, vrij-
willigers en sponsors hebben nog een 
paar dagen de tijd om deze in te vullen. 
In de vorige editie van het Sportkont-
akt is wellicht de enquête uitgeknipt en 
ingevuld, maar nog niet ingeleverd. Ook 
op de website is deze nog in te vullen. 
Graag een ieders medewerking.

Pupillenscheidsrechters
Afgelopen zaterdag mocht ik de certifi-
caten uitreiken van de KNVB aan veer-
tien nieuwe jeugdscheidsrechters voor 
de pupillen. Het waren allemaal jongens 
rond de 12 jaar. Ik zag enige gespannen 
gezichten in de bestuurskamer, maar ze 
hebben het fantastisch gedaan. Deze 
cursus werd op vrijdagavond gestart 
met een theorieronde en op zaterdag-
morgen mochten de deelnemers een 
gedeelte van de wedstrijd fluiten en 
werden ze beoordeeld. Namens het 
bestuur hulde aan de deelnemers en 
heel veel dank aan de scheidsrechters-
commissie en de KNVB die deze cur-
sus hebben georganiseerd. Als bestuur 
zijn we verheugd met deze hoge deel-
name, want zoals iedereen wellicht 
weet is het vinden van scheidsrech-
ters een uitdagende taak. Aan het ein-
de van de cursus werd door Johan van 
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Van de redactie
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v.v. LYRA
Sportpark ‘De Zweth’Veilingweg 26, 2678 LN  De LierTelefoon: (0174) 51 36 77Afgelastingen: (0174) 51 66 77

WWW.VVLYRA.NL

Terwijl de voorzitter en ondergeteken-
de nog bezig waren de fouten uit de 
enquête te zeven, verscheen het vori-
ge Sportkontakt waarin een niet gecor-
rigeerd exemplaar geplaatst werd.
Excuses daarvoor. Niettemin doen 
wij toch een beroep op jullie om jul-
lie mening op korte termijn kenbaar te 
maken.
In het stukje van de jeugdvoorzitter 
wordt een oproep gedaan voor kan-
didaten die wedstrijdsecretaris willen 
worden bij de jeugd of trainer willen 
worden bij de jongste jeugd. Als u nog 
eens een uurtje over hebt is het toch 
wel een leuke invulling. Hans wacht op 
uw telefoontje.
Het eerste elftal is aan een eindsprintje 
begonnen VDL werd in Vlaardingen aan 
de zegekar gebonden. In de thuiswed-
strijd tegen Kethel Spaland werd echter 
niet verder gekomen dan een gelijkspel. 
Lyra was grote delen van de wedstrijd 
de bovenliggende partij maar kwam niet 
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verder dan de beperkte score van één. 
Elders in dit blad staat een uitgebreid 
verslag van de wedstrijd. Hoewel de 
punten van de laatste wedstrijden lucht 
geven, blijft het toch nog spannend. 
Ik wens u veel leesplezier met deze uit-
gave.

Jan Vink

voor jullie moeders. Voor deze dag zijn 
we  op zoek naar enige trainers die deze 
dag willen assisteren. Je bent als trainer 
deze dag de schakel tussen deelnemer 
en trainer en je helpt de deelnemers de 
oefening te perfectioneren. Wil je hier 
aan meewerken stuur dan even en mail 
naar voorzitter@vvlyra.nl. Onze dank is 
groot.

Webshop
Sinds enige weken hebben we als ver-
eniging een webshop op onze web-
site staan. Deze is vierentwintig uur per 
dag geopend. Lekker makkelijk je kle-
ding bestellen en het ligt voor je klaar 
als je het op komt halen. De shop in 
het gebouw is niet altijd geopend en 
dat geeft wel eens vertraging en onge-
mak. Kijk eens op de site en ervaar het 
gemak. 

Elk weekend is een finale
Een vast ritueel in het weekend is het 
bekijken van alle uitslagen van onze elf-

tallen. We zijn in een fase van de com-
petitie terechtgekomen waar het erom 
spant. Nu is ieder team in de vereni-
ging belangrijk, maar bij uitzonde-
ring wil ik graag aandacht vragen voor 
VR1. Wederom krijgen de dames van 
Vincent William het voor elkaar om 
hoge ogen te gooien in de competi-
tie. Ze staan bovenaan in de competi-
tie en dat belooft een spannende eind-
fase te worden. Dinsdag 28 maart spe-
len zij op het sportpark om de Supercup 
tegen de dames van  FC ’s-Gravenzan-
de. Om 20.15 uur wordt er afgetrapt en 
gaat de bal rollen. Het belooft een span-
nende wedstrijd te worden, waarbij veel 
publiek wenselijk is om de dames naar 
een overwinning te helpen. Een ieder is 
van harte uitgenodigd.

1 April
“Sjaak Scheffers, kom jij even naast me 
zitten.”, deze vriendelijke uitnodiging 
werd me afgelopen zaterdag gedaan 
door ons oudste lid Jan van der Plas. “Jij 

weet toch wel dat 1 april de datum is dat 
we 85 jaar bestaan?” Ik gaf aan dat ik 
op de hoogte was van de datum, maar 
vond het geweldig dat hij me er even 
“fijntjes” aan herinnerde. Het is inder-
daad dat op zaterdag 1 april de voetbal-
vereniging 85 jaar geleden is opgericht. 
We hebben dit weekend dan de thuis-
wedstrijd tegen Honselersdijk. Uiteraard 
zullen we als vereniging aandacht beste-
den aan dit jubileum met o.a. een onge-
kende derde helft. Waarbij hierbij ieder-
een van harte is uitgenodigd. Het wordt 
laat.

Tot op het sportpark
Sjaak Scheffers.

VDL  -  Lyra
Lyra heeft de uitwedstrijd tegen VDL 
met 1-2 gewonnen. Dat was , gezien de 
stand op de ranglijst, heel hard nodig! 
De omstandigheden waren wat droe-
vig, aangezien de bader van de spits van 
VDL , de heer remmerswaal, in de week 
voor de wedstrijd was overleden. Deze 
man was een alom gewaardeerde vrij-
williger bij VDL en het was helemaal de 
vraag hoe het team van VDL deze tegen-
slag zou gaan overwinnen.
Trainer Ramon Hageraats was genood-
zaakt om het team van Lyra aan te pas-
sen wegens de blessures van Gino 
Bozuwa en Ardi Luijendijk. Lyra begon 
deze moeilijke uitwedstrijd in de volgen-
de opstelling:
Doel: Ritchie de Vreeden,
Achter: Tim Herbert, Roy Zeestraten, 
Rick Voskamp en Ashwin Scheffers,
Midden: Robin Vijverberg, Max v. Delft 
en Bob Zwinkels,
Voor: Yasin Ozkok, Stef Koene en San-

Lyra 1

der Harmsen.
Scheidsrechter was de heer Steenber-
gen die een rustige wedstrijd floot met 
voor Lyra geen kaarten. Na de minuut 
stilte brandde de strijd los met al in de 
2e minuut een vrije trap voor Ashwin 
Scheffers, die nipt over schoot. In de 4 
e minuut kreeg Max v. Delft een enor-
me kans uit een pass van Bob Zwinkels, 
resultaat: hoog over. Lyra nam het heft 
in handen en was dominant in de wed-
strijd, maar als zo vaak bleven de doel-
punten helaas uit. In de 22e minuut 
was dan toch de 0-1 een feit, ma een 
mooie Lyra aanval  was hert Stef Koe-
ne die scoorde. Maar Lyra wist slechts 2 
minuten van de voorsprong te genieten, 
want VDL scoorde de 1-1 na matig ver-
dedigen van Lyra kant. Maar in de 29e 
minuut wist Lyra dan toch een voor-
sprong van 1-2 te nemen , Stef Koene 
kopte een bal goed door , zodat San-
der Harmsen kon scoren. Met die stand 
brak ook de rust aan.
Na de rust werd Max v. Delft gewisseld 
voor Coen v. Mil en ontstond er een 
heel andere wedstrijd. VDL ging meer 
druk uitoefenen, door goed keepers-
werk van Ritchie de Vree-
den bleef de stand zoals hij 
was bij de rust. In de 81e 
minuut trapte een ver-
dediger van VDL een 
voorzet van 
Bob Zwinkels 
tegen de eigen 
lat, maar tot scoren 
kwam Lyra in de twee-
de helft helaas niet 
meer. Noemens-

w a a r d i g 

was nog wel de prima redding van Rit-
chie de Vreeden in de slotminuut waar-
door de drie punten mee naar De Lier 
konden worden genomen. 
Een heel belangrijke overwinning, mede 
gezien het feit dat Soccer Boys verloor, 
Monster verloor, Honselersdijk ver-
loor en de tegenstander van a.s. zater-
dag. Kethel-Spaland wel wist te win-
nen van Valken. De achterstand van 
Kethel-Spaland is echter 11 punten op 
Lyra, maar uw steun is a.s. zaterdag 
enorm gewenst om Lyra wat meer lucht 
op de ranglijst te verschaffen.   
Lyra 2 speelde verdienstelijk met 0-0 
gelijk in en tegen Voorschoten.

Lyra – Kethel-Spaland  
Afgaande op de uitslag zou dit een par-
tij kunnen zijn geweest waar de bei-
de partijen aan elkaar gewaagd waren. 
Niets is echter minder waar, Lyra domi-
neerde gedurende grote delen van de 
wedstrijd. Een nadrukkelijk veldover-
wicht zonder tot de noodzakelijke sco-
re te kunnen komen. Daarbij komt nog 
dat de gelijkmaker van Lyra ontstond uit 
een strafschop, gegeven na hands op 
de doellijn van een Kethel speler. Die 

zelfde speler kreeg daarbij ook nog 
rood, dus Lyra speelde vanaf de 

26e minuut tegen 10 man. Nu wil 
dat niet altijd zeggen dat dit een 
gemakkelijker opgave is, maar 
als scoren een probleem is 
tegen 11 man, waarom zou dat 

dan tegen 10 man veel eenvoudi-
ger moeten gaan. Wie dat weet, 
mag het zeggen.  De “man of 

the match” Coen v. Mil schoot 
de in die 26e minuut de 1-1 bin-
nen en daarbij bleef het. 

Kethel-Spaland 
had al in de 11e minuut 
een 0-1 stand moeten 
accepteren na een mes-
scherpe counter van Ket-

hel, dat tot die tijd totaal 
n ie t gevaarlijk was geweest. Ster-
ker nog, Lyra drong vanaf het begin 
sterk aan en had gezien het veldover-
wicht recht op een doelpunt. Maar 
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zoals zo vaak, geldt dan een oude voet-
balwet: maak je ze zelf niet, dan krijg je 
ze tegen. Sander Harmsen, Stef Koene, 
Yasin Ozkok en Bob Zwinkels probeer-
den wat ze konden, maar tot doelpun-
ten leidde dat niet. De rust brak aan met 
een 1-1 stand en bij iedere Lierenaar 
was de overtuiging aanwezig dat in de 
tweede helft tegen 10 man de score wel 
even uitgebouwd zou gaan worden. In 
de 57e minuut moest Ashwin Scheffers 
zelfs op de doellijn redding brengen om 
een voorsprong voor Kethel te voorko-
men. Nadat in de 64e minuut Raymond 
v.d. Akker Bob Zwinkels was komen ver-
vangen begon langzamerhand het besef 
door te dringen dat van deze tegenstan-
der moeilijk te winnen was, dit in tegen-
stelling tot de uitwedstrijd in Schiedam 
die voor Lyra in een 4-1 zege eindig-
de. Erwin Zeestraten verving in de 86e 
minuut nog Yasin Ozkok en even later 
bediende Erwin Coen v. Mil die helaas 
hoog over schoot. De laatste kans voor 
Lyra was een vrije trap schuin voor 
het Kethel doel, maar Ashwin Schef-
fers schoot deze bal hoog over. Na het 
laatste fluitsignaal van de goed leiden-
de arbiter Calvert uit Pijnacker-Noot-
dorp bleef toch het gevoel hangen dat 
er meer had ingezeten maar wederom 
niet uitgekomen was. Ashwin Scheffers 
kreeg nog geel .
Ramon Hageraats begon met de volgen-
de elf:
Doel: Ritchie de Vreeden,
Achter: Tim Herbert, Rick Voskamp, Roy 

Zeestraten en Ashwin Scheffers,
Midden: Robin Vijverberg, Coen v. Mil 
en Bob Zwinkels,
Voor: Yasin Ozkok, Stef Koene en San-
der Harmsen.

De stand onderin afdeling 2 C:
VDL en Lyra 22 punten, Honselersdijk 
21 punten, Monster 19 punten, UVS 18 
punten, Soccer Boys 15 punten en laat-
ste Kethel-Spaland met 11 punten.

Lyra staat weliswaar op een veilige 9e 
plaats, maar u ziet dat de onderlin-
ge verschillen heel erg klein zijn. Lyra 
speelt a.s. dinsdag bij Scheveningen om 

de Haaglanden Cup een uitwedstrijd om 
20.00 uur bij Scheveningen.
A.s. zaterdag speelt Lyra in Leiden bij 
DoCos om te proberen onderin ver-
der weg te blijven. Uw steun is daarbij 
gewenst. 

Lyra 2 verloor helaas de thuiswedstrijd 
tegen Forum Sport.

 
Speler van de week was Stef Heikens uit 
de E 4 en de bal werd gesponsord door 
Jarini Dienstverlening BV

Jack Binnendijk 
keert terug naar Lyra!
Na twee jaar bij competitiegenoot HVC’10 gespeeld te 
hebben, komt Jack terug naar De Lier. De rappe spits 
genoot zijn opleiding voor het grootste deel bij Lyra 
en speelde tussendoor een aantal jaren voor Sparta 
in Rotterdam. Na de junioren speelde hij twee jaar als 
nummer 9 in het vlaggenschip van vv Lyra. 

De afgelopen jaren is er vanuit Lyra altijd contact 
gehouden met Jack. De TC is dan ook erg blij en trots 
dat hij weer onderdeel gaat uitmaken van de A-selectie.

De Gouden kaart: Astrid van Kal
Lyra koestert haar vrijwilligers en heeft 
daarom een onderscheiding in het 
leven geroepen, om een aantal keren 
per seizoen een clubman of vrouw 
in het zonnetje te zetten. De Gouden 
Kaart! Waar een geel of rood exemplaar 
steevast chagrijn oplevert, betekent een 
Gouden kaart een Parkerpen van Lyra, 
een prachtige bos bloemen en uiteraard 
eeuwige roem. 

Astrid van Kal had de primeur, de eerste 
vrouw die de Gouden Kaart ontvangen 
heeft. Een dik verdiende onderschei-
ding na ontelbare uren die de voet-
balplaatjesactie van Jumbo haar heeft 
gekost. “Maar dat hebben we met een 
heel team gedaan hoor,” is de beschei-
den reactie van Astrid. “Eigenlijk zou 
iedereen uit dat team zo’n onderschei-
ding moeten krijgen.”

Hoewel de plaatjesactie een onuitwisba-
re indruk heeft achtergelaten zet Astrid 
zich ook op vele andere manieren in 
voor Lyra. Als lid van de Activiteiten 
Commissie (AC) draait ze haar hand niet 
om voor een Sinterklaasviering voor 
de jongsten, of en Fifa- toernooi voor 
de  C- jeugd. En hoeveel pupillen heb-
ben niet genoten van hun eerste stap-
pen op veld 1 met de grote mannen van 
het Eerste? Stiekem vinden de spelers 
van Lyra 1 het elke keer weer mooi dat 
de AC dit regelt. 

Door al het Jumbo-geweld van de afge-
lopen maanden zou je het niet zeggen, 
maar Astrid werkt doordeweeks toch 
echt bij de AH in Naaldwijk. Op zater-
dags tussen de druktes door graag 
samen met manlief Rob aan de lijn 
bij zoon Max die in de JO15- selectie 
speelt.

Hopelijk kan de vereniging nog lang 
genieten van de creatieve ideeën en het 
organisatietalent van Astrid. Een ideale 
combi die de basis van onze bruisende 
vereniging vormt.

Lyra 2 (zaal) – ZVV Den Haag 13 
Lyra wint met 4-2 na goede comeback
Vandaag mochten wij weer eens in 
VreeLoo spelen. Fla en Niels ontbraken 
dus deed Sander weer mee. Tineke en 
sponsor Mark Schuurmans waren aan-
wezig om ons aan te moedigen.
ZVV was weer een team dat ons spel-
letje speelde dus laag staan en er uit 
counteren. Dat laatste deden zij niet in 
een al te hoog tempo, zodat het aan-
tal kansen van ZVV gering bleef. Lyra 
speelde eveneens in een te laag tempo 
en was slordig in de passing. Wel cre-
eerde het de meeste kansen. O.a. Jim 
en Sander zagen hun schot gekeerd 
door de keeper. In de 7e minuut leek 
Martijn te scoren maar deze goal werd 
afgekeurd voor te hard door gaan op 
de keeper. De mooiste aanval van de 
1e helft kwam uit een uitgooi van Dave 
die Sander goed controleerde en door-
speelde op Pieter dit geplaatste schot 
werd echter gekeerd. Lyra kreeg daar-
na nog drie goede kansen via Sander 
en Martijn, maar het was ZVV dat in de 

18e minuut op voorsprong kwam. Een 
houdbaar schot verdween onder Dave 
0-1. Lyra bleef aanvallen, maar wist niet 
te scoren. Ook ZVV wist ondanks een 
grote kans in de laatste minuut niet 
meer te scoren, zodat de ruststand 0-1 
bleef.
In de 3e minuut van de 2e helft leek 
Assaf alleen op de goal te kunnen 
afgaan, hij werd echter gestuit door 
een blok van een  ZVV-er die er zonder 
gele kaart afkwam. In de 5e minuut pro-
beerde Sander als laatste man een spe-
ler uit te kappen. Dit mislukte waarna de 
ZVV-er alleen op Dave afkon gaan. Deze 
verkleinde goed zijn goal, zodat de bal 
naast verdween. In de 8e minuut was 
het alsnog 0-2. Een lastig afstandsschot 
van ZVV verdween onder Dave. San-
der kreeg vervolgens twee goede kan-
sen maar deze verdwenen op de paal 
en keeper. De laatste 12 minuten werd 
afgesproken hoog druk te zetten en 
Martijn en Sander niet meer te wisse-
len. Dit leidde na één minuut al tot een 

doelpunt van Sander. Hij schoot de bal 
hard in de kruising 1-2. Dave redde ver-
volgens nog op een afstandsschot en 
Martijn schoot nog op de paal en naast, 
maar vijf minuten voor tijd was het dan 
toch gelijk. Sander en Martijn konden 
samen op de keeper af waarna Sander 
de 2-2 mocht aantekenen. Drie minu-
ten voor tijd kwam Lyra zelfs op voor-
sprong na een hard schot van de zijkant 
van Martijn. In de laatste minuut besliste 
Martijn de wedstrijd definitief door van 
de zijkant onder de keeper de bal in te 
schieten 4-2.
Een goede comeback van Lyra, de geko-
zen tactiek pakte goed uit. Over twee 
weken de laatste thuiswedstrijd dit sei-
zoen voor Lyra en dan vervolgens vier 
uitwedstrijden. De vierde plek lijkt het 
maximaal haalbare, de tijd zal het leren.

Met sportieve groet,
Lennard Robbemond,

Coach Lyra zaal 2
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Schema meelopen Lyra 1 

Datum team  tegenstander
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

Van de Technische Commissie

Pim van der Hoorn komend seizoen HJO 
(Hoofd Jeugdopleiding) vv Lyra

Nadat Remko Andringa heeft aangekondigd dat hij volgend seizoen de functie van 
HJO niet meer kan combineren met zijn werk, is de TC op zoek gegaan naar een 
opvolger om komend seizoen de rol van HJO bij vv Lyra in te vullen.
De TC is erg blij dat Pim van der Hoorn komend seizoen de functie van HJO bij vv 
Lyra op zich gaat nemen. Pim heeft een verleden als 1e elftal speler en trainer bij vv 
Lyra en kent de club erg goed. Ook heeft hij een zoon voetballen in de jeugd van 
vv Lyra en zodoende heeft hij de jeugdopleiding van vv Lyra van dichtbij gevolgd. 
De afgelopen jaren is hij verdienstelijk hoofdtrainer geweest bij HVC’10, MVV’27 en 
Den Hoorn.
De TC ziet in de Pim van der Hoorn de juiste kandidaat om de volgende stap te zet-
ten binnen de jeugdopleiding van vv Lyra. In de gesprekken die wij gevoerd heb-
ben is Pim erg enthousiast geraakt over de jeugdopleiding en de plannen om daar 
de komende jaren verder progressie te boeken. De afgelopen 3 jaar is onder Rem-
ko Andringa en belangrijke stap gezet in de individuele ontwikkeling van onze jeugd-
spelers. Pim gaat dit stokje komend seizoen met veel enthousiasme overnemen. 

TC vv Lyra

Op dinsdag 28 maart om 20:15 uur 
is de aftrap van de derde editie  

Jij komt toch ook ? Sportpark De ZwethSUPER CUP FINALE                                         
Vrouwenvoetbal

   Lyra Vr1 tegen FC ‘s-Gravenzande Vr1

Lyra Dames spelen de Supercupfinale
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Persoonlijk  -  Stef Koene
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren: 16 juni 1997 
Woonplaats:  Maasland 
Partner: Geen
Familie:  Ouders Nol & Elma, broers Tim & Mark en zus Linda
Opleiding: HBO Commerciële Economie aan de Haagse Hogeschool 
Beroep: Bijverdienen bij de potplantenkwekerij van mijn ouders en broer Tim 
Hobby’s: Biertje met vrienden, uitgaan en sporten
Sport: Voetbal, Fitness en vroeger tennis 
Clubs: vv Lyra
Functie bij de club: Selectiespeler  
Merk tenue: Klupp

Analyticus:  Jan van Halst
Zanger:  John Mayer
Zangeres: Maan 
Band:  Chef’Special 
Acteur:  Jeroen van Koningsbrugge 
Actrice:             Bo Maerten 
Film:  Ajax – 100 mooiste goals 
Eten: Chinees 
Niet te eten: Spruiten 
Drank: Bier, Baco 
Niet te drinken: Tequila 
Uitgaan: Feestjes in de buurt of in Rotterdam 
Beste eigenschap:  Optimistisch 
Slechtste eigenschap: Ongeduldig 
Karakter:  Sociaal, rustig 
Bewondering voor: De positiviteit van clubman Aad Holsteijn
Ontroerd van:  Overlijden van bekenden 
Trots op: Mijn moeder die altijd aan alles en ieder-

een denkt  
Hekel aan: Regen
Bijgeloof:  Je krijgt wat je verdient 
Ergernis: Ouderen die alvast gaan staan in de bus 

als ze er de volgende halte uit moeten
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Geraldine Kemper. Het schijnt dat ze wel 

een leuk innerlijk heeft
Vakantie: Chersonissos van de zomer voor de 

tweede keer
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: 
 Jorben van der Lugt regelt tegenwoordig 

bussen naar feesten.

       

Merk schoenen: Adidas 
Trainers: Heel veel, maar die mij het meest zijn bij-

gebleven: Denver Wittenaar, Hans Hane-
maaijer, Imed El Khannichy, Remko 
Andringa en Laurens Sandell 

Beste trainer:   Imed kon er altijd een hecht team van 
maken 

Positie:  Spits
Sterke punten:   Werklust en balvast  
Zwakke punten:  Techniek en rechterbeen 
Hoogtepunt: Stage mogen lopen bij ADO 
Dieptepunt: Alle keren dat ik door mijn enkel ben 

gegaan 
Mooiste wedstrijd: Wedstrijden zonder tape 
Mooiste doelpunt: 1e competitiedoelpunt bij 1 tegen VDL   
Andere sporten: Tennis en Darten vind ik leuk om te kijken 
Mooiste overwinning: Op ’s-Gravenzande in de E1 met buik-

glijden in de modder na afloop
Teleurstelling:  Nog nooit om de prijzen gevoetbald  
Ambities:  Het hebben van een succesvol eigen 

bedrijf of merk 
Tatoeage: Geen
Clubman/vrouw: De vrijwilligers van Lyra
LYRA speler: Jorben van der Lugt 
Westlandse speler: Wouter Laan 
Nationale speler:   Davy Klaassen
Internationale speler: Kasper Dolberg 
Regio club:  Honselersdijk heeft een goede maande-

lijkse 3e helft
Nationale club:  Ajax
Internationale club: Arsenal
Mooiste wedstrijd: 6-1 overwinning van Barcelona op PSG   
Mooiste doelpunt:  De 0-10 van Lens tegen Feyenoord  
Sportaccommodatie: vv Lyra
Slechtste accommodatie: Die met koude douches 
Idool: Geen 
Auto: Geen
Krant: AD 
Weekblad: Men’s Health   
Boek:  “Een werkweek van 4 uur” 
Radio:  Fun X 
Radiopresentator: Koen & Sander  
Televisie:  Smeris, Flikken Maastricht, Foute Vrien-

den
TVpresentator: Jan Versteegh, Valerio Zeno
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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         
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 maart en 1 april zijn de 
ouders van de JO11 6 aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO11 6 het verzoek 
om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO11 5 bedankt voor het draaien van de diensten van afgelopen 
periode.

Datum         Team            
25-mrt 07:30 - 10:00 uur E6 1 JO11 6
25-mrt 10:00 - 13:00 uur E6 2 JO11 6
1-apr 10:00 - 13:00 uur E6 2 JO11 6
8-apr 07:30 - 10:00 uur E7 1 JO11 7
8-apr 10:00 - 13:00 uur E7 1 JO11 7

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

Opleiding jeugdscheidsrechters 
bij Lyra.
Dat onze scheidsrechterscommis-
sie elke week druk bezig is met rege-
len van scheidsrechters voor alle wed-
strijden is bekend. Dat wij er als vereni-
ging erg blij mee zijn is ook al vaker uit-
gesproken en beschreven. Dus allen lof 
voor deze vrijwilligers. Maar in de toe-
komst hebben wij als vereniging ook 
scheidsrechters nodig. Hoe gaan we 
dat regelen? hoe krijgen we jonge men-
sen geïnteresseerd in het fluiten? Hoe 
krijgen we deze groep mensen aange-
vuld? Hier is de scheidsrechterscom-
missie mee aan de gang gegaan. Via de 
KNVB is de cursus pupillenscheidsrech-
ter geselecteerd. Deze cursus bestaat 
uit een theorie- en een praktijkgedeel-
te. Beiden worden door een docent van 
de KNVB gegeven en bij het praktijkge-
deelte begeleid. Vrijdag avond 17 maart 
stond het theoriegedeelte op het pro-
gramma. 15 Enthousiaste jongens (van 
B t/m D junioren) waren op deze cursus 
afgekomen. Onder begeleiding van initi-
atiefnemer Johan v/d Wel werden deze 
jongens welkom geheten op v.v. Lyra.  
Met volledige aandacht en interesse 
werd het theoriegedeelte gevolgd, dit 
gedeelte moet de jongens morgen vol-
doende ondersteunen bij het fluiten van 
de wedstrijd. Na de avondsessie is een 
ieder huiswaarts gegaan om vroeg te 
gaan slapen zodat zij uitgerust aan hun 
praktijkgedeelte kunnen gaan beginnen. 
Op zaterdagmorgen was een ieder weer 
vroeg op de club. De KNVB docent gaf 
de laatste instructies en Johan en Rem-
co werden gevraagd om een stukje 
ondersteuning te geven bij het praktijk-
gedeelte. Een ieder floot zijn wedstrijd 
naar behoren en de KNVB docent was 
tevreden over jullie optreden als pupil-
lenscheidsrechter. Na het laatste fluit-
signaal werden de jongens uitgeno-
digd in de bestuurskamer van Lyra. De 
uitreiking van de diplomà s werd ver-
richt door onze voorzitter Sjaak Schef-
fers. Sjaak sprak de jongens met mooie 

Van de jeugdvoorzitter

woorden toe en benadrukte nogmaals 
dat deze jongens veel waarde hebben 
voor onze mooie club. Een ieder was 
geslaagd en kreeg uit handen van Sjaak 
het fel begeerde diploma. Ik wil onze 
scheidsrechterscommissie, de KNVB en 
onze voorzitter bedanken voor hun inzet 
deze actie was top geregeld.

Uitleg nieuwe spelvormen KNVB
Zoals reeds eerder in mijn stukje van 
jeugdvoorzitter beschreven, gaan we 
volgend seizoen voetballen volgens de 
nieuwe spelvormen van de KNVB. Naast 
mijn reeds beschreven informatie willen 
wij er als vereniging alles aan doen om 
jullie maximaal in te lichten. Zo komen 
er banners te staan met de spelregels 
en de veldafmetingen en organiseren 
wij een voorlichtingsavond in samen-
werking met de KNVB.  Op dinsdag 11 
april is een ieder die geïnteresseerd is 
in de nieuwe spelvormen van de KNVB 
uitgenodigd op onze voorlichtings-
avond. Tijdens deze voorlichtingsavond 
lopen we rustig door alle aspecten van 
de nieuwe spelvormen heen en kunnen 
jullie vragen stellen aan ons en aan de 
KNVB. Wij hopen dat we na deze voor-
lichtingsavond een ieder voldoende 
hebben geïnformeerd zodat we in het 
nieuwe seizoen de nieuwe spelvormen 
door kunnen gaan voeren. De uitnodi-
ging voor deze voorlichtingsavond staat 
tevens op de site en in dit Sportkontakt. 
Wij hopen op een grote opkomst.

Alcohol voorlichting bij Lyra.
Dat onze jeugd alcohol drinkt dat is 
bekend. Dat alcohol in combinatie met 
jonge leeftijd niet is gewenst dat is ook 
bekend. Maar wat kunnen we hieraan 
doen? Lyra heeft het initiatief genomen 
om hiermee aan de slag te gaan. De 
eerste voorlichtingsavond van Dr. v/d 
Lely is reeds geweest en was ( geluk-
kig ) druk bezocht. In navolging van 
deze avond is er een voorlichtings-
avond gepland voor onze B en C jeugd-
leden. Deze voorlichtingsavond zal wor-

den gehouden op 
maandag 10 april. Tijdens deze 
avond krijgen onze jeugdleden voorlich-
ting over alcoholgebruik en de gevolgen 
daarvan. Daarnaast is er een buitenacti-
viteit georganiseerd waarbij onze jeugd-
leden gaan ervaren ( via het dragen van 
een bril ) hoe het is om onder invloed 
te voetballen. Ik roep hierbij dan ook 
iedereen op om op deze avond aan-
wezig te zijn.  De trainingen welke op 
deze avond staan gepland zullen voor 
een keer niet doorgaan. Hierdoor wil-
len wij het belang van deze voorlichting 
nogmaals benadrukken ( deze informa-
tie wordt via je wedstrijdsecretaris en je 
trainer gecommuniceerd ). Lyra wil nog-
maals benadrukken dat alcoho gebruik 
onder haar jonge leden niet is toege-
staan. Maar dat we gezamenlijk dit pro-
bleem aan moeten pakken. WE zijn Lyra 
is hier maar weer eens aan de orde.

Jeugdcommissie nieuwtjes,
In mijn vorige stukje heb ik reeds al aan-
gegeven dat Susanne stopt als wed-
strijdsecretaris van onze Mini F. Wij 
hebben tot op heden nog geen nieu-
we kandidaat kunnen vinden. Denkt 
u hè dat is wel iets voor mij neem dan 
gerust contact met ons op. Wij willen u 
dan onder het genot van een kopje kof-
fie bijpraten over de inhoud van deze 
functie. 
De mini F wordt op dit moment getraind 
door Ina Schouwstra, helaas heeft Ina 
aangegeven te stoppen na dit seizoen. 
Wij betreuren dit maar respecteren 
Ina’s besluit en willen Ina hierbij alvast 
bedanken voor haar enorme inzet tij-
dens al deze trainingen. Wij zijn dus 
opzoek naar een nieuwe trainer voor 
onze mini F. Deze trainingen worden 
gegeven op de woensdagmiddag. Maar 
als dit u niet schikt willen wij uiteraard 
meedenken over een alternatief. Wij 
hopen op positieve reacties op boven-
staande vacatures. 

Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,
Hans van der Mark.
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Team Toernooi 1  Toernooi 2  Toernooi 3
MO17-1  Thuistoernooi  27-05-2017 Venray   03-06-2017
MO17-2  Maasdijk avond  24-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017  Venray   03-06-2017
MO15-1  Maasdijk avond  24-05-2017 Thuistoernooi  27-05-2017 Venray   03-06-2017
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 DSO Zoetermeer 03-06-2017
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  SEP Delft 13-05-2017 ‘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 Lex schoenm. 28/5 Zoetermeer 5/6
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
JO9-12  SEP Delft 13-05-2017 Hekelingen 20-05-2017
Mini  WK ‘s-Gravenz 20-05-2017

Overzicht Toernooien v.v. Lyra 2017

Agenda-puntjes
Vóór 24 maart:
Enquete Sportkontakt inleveren

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

Zaterdag 1 april:
v.v. Lyra bestaat 85 jaar! 
Extra-gezellige derde helft in het 
clubgebouw. 

Zaterdag 8 april:
Red and White party

Maandag 10 april:
Voorlichtingsavond ‘jongeren en 
alcohol’ in het clubgebouw

Beste voetballer in de C- of B-jeugd
Als je jonger bent dan 18 jaar mag je volgens de wet geen alcohol drinken. In 
het Westland wordt door minderjarigen toch veel alcohol gedronken. Op ver-
jaardagen, in het hok, tijdens het stappen en in sportkantines drinkt de jeugd 
regelmatig een biertje, wijntje of mixje. 
Alcohol drinken op jonge leeftijd heeft schadelijke gevolgen. Je lichaam is nog 
in de groei en alcohol tast de werking van diverse organen aan. Ook heeft 
alcohol gebruik een negatieve invloed op sportprestaties. 

V.V. Lyra vindt het belangrijk dat jonge-
ren weten welke risico’s er zitten aan 
alcoholgebruik. Daarom nodigen we jou 
en je teamgenoten uit voor deze bijeen-
komst die wordt verzorgd door Brijder 
Verslavingszorg en Sport & Evenemen-
ten Haaglanden.

Programma
Tijdens de bijeenkomst wordt gebruik 
gemaakt van filmpjes, quizvragen en 
weetjes om met jullie in gesprek te gaan 
over alcohol. Om echt te ervaren hoe 
dronkenschap voelt laten we jullie op 
het sportveld een parcours afleggen 
met een alcoholbril. Onderwerpen die 
tijdens de avond bijvoorbeeld aan de 
orde komen zijn:

Hoe zeg je ‘nee’ tegen alcohol als al je vrienden wel alcohol drinken? 

Wat doet alcohol met je emoties?

Wat gebeurt er met je als je ‘out’ raakt door het drinken van teveel alcohol?

Datum:  Maandag 10 april 2017
Locatie:  Kantine v.v. Lyra
Tijd C-jeugd: 19.00-20.00 uur
Tijd B-jeugd: 20.00-21.00 uur

Sportieve groet,
Namens het bestuur 
Hans van der Mark.

Dinsdag 11 april:
Voorlichtingsavond 
nieuwe speelstijl JO9, 19.30 uur

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
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Uitnodiging 
uitleg nieuwe spelvormen KNVB 
seizoen 2017/2018 t.b.v. jeugd O8 en O9.
Waar:   Kantine v.v. Lyra.      
Wanneer:  Dinsdag 11 april 2017
Hoe laat: Inloop 19.30 uur aanvang 20.00 uur.
Voor wie: Leiders, trainers en ouders.
Tijdens deze avond willen wij u uitleg geven over de nieuwe spelvormen voor 
het aankomende seizoen. Op deze avond is de KNVB ook aanwezig om ant-
woord te geven op jullie mogelijke vragen.
Wij hopen op een grote opkomst en heten jullie van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie v.v. Lyra.

Voetballen
 is 

plezier en
 beleving

Nadat assistent Laurens Sandell aan-
gaf volgend jaar hoofdtrainer te wor-
den bij DVV Delft (2e klasse zondag),  is 
de Technische Commissie (TC) op zoek 
gegaan naar een geschikte vervanger. 
Laurens heeft laten zien dat een goede 
assistent, zowel op trainingsavonden als 
wedstrijddagen, van grote meerwaarde 
kan zijn. Wij wensen hem dan ook heel 
veel succes met zijn nieuwe uitdaging 
en gunnen hem deze stap van harte.
Inmiddels is de TC erin geslaagd een 
nieuwe assistent-trainer voor het 1e 
elftal te contracteren. Chris Jansen, 
momenteel werkzaam als assistent bij 
SVC’08 uit Wassenaar (1e klasse zater-
dag), komt de technische staf in het sei-
zoen 2017-2018 versterken.
 
Chris heeft een indrukwekkend CV 
opgebouwd, voornamelijk als assis-
tent-trainer bij clubs als SVC’08, 
HVC’10, SV Den Hoorn, SV Nootdorp, 
VUC en DUNO. Mede door zijn kennis 
en ervaring met verschillende werkwij-
zen, zien wij in hem de ideale persoon 
om de hoofdtrainer te ondersteunen en 
onze selectiespelers verder te helpen in 
hun individuele ontwikkeling.
De TC is erg blij met de overeenkomst 
en hoopt op korte termijn de gehele staf 
voor volgend seizoen ingevuld te heb-
ben. Na de verlenging van Ramon Hage-
raats (hoofdtrainer) en Rob Noorder-
meer (trainer 3e elftal) en de aanstellin-
gen van Stephan van der Steen (trainer 
2e elftal) en Chris Jansen (assistent-trai-
ner) is deze bijna rond.

Nieuwe 
assistent-trainer 
vv Lyra 1

Chris Jansen

Ik ben Stef Heikens, geboren op 25-4-2006, mijn vader 
is Robert en mijn moeder is Irene. 
Ik zit in groep 7 van basisschool de Achtsprong bij juf 
Ilse en meester Max, u weet wel die van Lyra 1. Ik speel 
in Lyra E 4 en we hebben vandaag met 9-2 gewonnen, 
ik heb 1 x gescoord maar tegen wie , ben ik vergeten. 
Sander Harmsen, die mij vandaag heeft begeleid, heeft 
de wedstrijd gefloten. 

Op school vind ik tekenen het leukst, ook Engels is erg leuk, maar aan 
rekenen heb ik een hekel. Mijn favoriete club is naast Lyra, Ajax. Ik heb 
nog geen verkering en mijn prognose voor de wedstrijd van vanmiddag 
is 3-1. Ik bedank Sander Harmsen en iedereen bij Lyra voor de  leuke 
middag!!

Speler van de week
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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 verenigingsinformatie
O  Ik lees alleen maar 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……………………………………………………………. 
 

#

Veertien nieuwe 
jeugdscheidsrechters 
voor v.v. Lyra
Zaterdag 18 maart heeft onze voorzitter, 
Sjaak Scheffers, aan veertien jeugdle-
den een KNVB scheidsrechtersdiploma 
en bijbehorende batch uitgereikt. 

Onder leiding van KNVB docent René 
den Hartogh hebben de jongens vrij-
dagavond een theorieavond gehad en 
zaterdag praktijk gedaan door middel 
van het fluiten van een JO9 wedstrijd. 
Dit ging erg goed en alle kandidaten zijn  
geslaagd.  

De scheidsrechterscommissie is erg blij 
met deze jongens, want het streven is 
om zo veel mogelijk wedstrijden door 
gediplomeerde scheidsrechters te laten 
fluiten. Vanaf aanstaande zaterdag gaan 
we de nieuwe scheidsrechters inzetten 
bij jeugdwedstrijden van Lyra. 

Wij wensen hen veel succes en hopen 
dat zij met veel plezier nog veel wedstrij-
den zullen fluiten voor onze club.
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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.
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 digitaal 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 ontvangt u nu het Sportkontakt?
O   Wordt thuis bezorgd
O  Neemt hem mee vanaf het sportpark
O  Ontvangt hem van andere leden
O  Krijgt 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, op Social Media 
of de 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  
      
      
Senioren      
DoCoS 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer   
Quick Boys 3  LYRA 2 12:00 Via Trainer   
LYRA 3  KMD 2 14:30   
Westlandia 3  LYRA 4 14:30 13.30  
CION 2  LYRA 5 11:00 10.00  
LYRA 6  Westlandia 5 14:30    
LYRA 7  Naaldwijk 5 14:30    
LYRA 8  CION 6 14:30    
FC ‘s-Gravenzande 15 LYRA 9 12.00 11.00  
VELO 9  LYRA 10 14:30 13.30  
LYRA 11  VELO 10 12.30   
Loosduinen 4  LYRA 12 16:15 15.15  
LYRA 13  Westlandia 12 14:30   
      
Vrouwen      
RCL VR2  LYRA VR1 11:00 Via Trainer  
Westlandia VR1  LYRA VR2 11.45 10.45  
LYRA MO17-1  VDL MO17-1 12:30    
LYRA MO17-2  Westlandia MO17-1 10:30   Speler Lyra 13
KMD MO15-1  LYRA MO15-1 10:30 9.30  
SVS MO15-2  LYRA MO15-2 10:00 9.00   
LYRA MO13-1  KMD MO13-1 10:30    Speler Lyra 3
          
JO19      
Honselersdijk JO19-1 LYRA JO19-1 14:30 Via Trainer  
LYRA JO19-2  MVV ‘27 JO19-3 12:30   
Westlandia JO19-2  LYRA JO19-3 15:45 14.45  
         
JO17      
LYRA JO17-1  VELO JO17-2 12:00     
Excelsior M JO17-3  LYRA JO17-2 13.30 12.30  
MVV ‘27 JO17-3  LYRA JO17-3 16:30 15.30  
LYRA JO17-4  Die Haghe JO17-4 10.30    
LYRA JO17-5  Westlandia JO17-5 12:00    
      
JO15      
LYRA JO15-1  Quick JO15-2 10:00    
VDL JO15-1  LYRA JO15-2 12.30 11.30  
LYRA JO15-3  Verburch JO15-4 10:00   
LYRA JO15-4  KMD JO15-3 08:45    Speler Lyra 6
LYRA JO15-5  Quick JO15-6 10:30   Speler Lyra 7
LYRA JO15-6  VCS JO15-3 12:30   Speler Lyra 8
      
JO13      
Excelsior M JO13-1  LYRA JO13-1 11.00 Via Trainer  
Full Speed JO13-1  LYRA JO13-2 12:00 11.00  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

22 maart 2017

Zaterdag
25 maart 2017
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JO13 
Den Hoorn JO13-5  LYRA JO13-3 08:30 7.30  
LYRA JO13-4  Sp. Monster JO13-4 10:30   Speler Lyra 11
KMD JO13-3  LYRA JO13-5 11:45 10.45  
Die Haghe JO13-5  LYRA JO13-6 09:00 8.00  
Quick JO13-6  LYRA JO13-7 12:15 11.15   
Schipluiden JO13-3 LYRA JO13-8 12:00 11.00  
       
JO11 
LYRA JO11-1  GDA JO11-1 08:30   
Honselersdijk JO11-1 LYRA JO11-2 09:30 8.30  
LYRA JO11-3  HVV JO11-5 09:30   Speler JO19-2
HVC’10 JO11-2  LYRA JO11-4 08:30 7.30  
LYRA JO11-5  FC ‘s-Gravenz. JO11-7 09:30   Speler JO17-1
LYRA JO11-6  Schipluiden JO11-2 08:30    Speler JO17-4
LYRA JO11-7  Rozenburg JO11-4 08:30   Speler JO17-5
LYRA JO11-8  Duindorp sv JO11-1 08:30    Speler JO15-1
LYRA JO11-9  Schipluiden JO11-4 08:30   Speler JO15-3
LYRA JO11-10M  Honselersdijk JO11-4 08:30   Speler JO15-5
      
JO9      
LYRA JO9-1  Hermes DVS JO9-1 09:30    Speelster MO17-1
FC ‘s-Gravenz. JO9-4 LYRA JO9-2 09:30 8.30  
LYRA JO9-3  KMD JO9-2 09:30   Speler JO15-6
LYRA JO9-4  FC ‘s-Gravenz. JO9-9 08:30    Speelster MO17-2
Victoria’04 JO9-4  LYRA JO9-5 09:00 8.00  
Den Hoorn JO9-7  LYRA JO9-6 09:30 8.30   
Honselersdijk JO9-5 LYRA JO9-7 08:30 7.30  
KMD JO9-5  LYRA JO9-8 09:45 8.45  
Delft JO9-2  LYRA JO9-9 10:00 9.00  
MSV ‘71 JO9-6  LYRA JO9-10 09:00 8.00  
LYRA JO9-11  Verburch JO9-6 09:30     
       
Minipupillen       
VELO  vv LYRA 9.00 8.00

Senioren Zaal     
WIA 15  LYRA 1 21:00 Sportcentrum West (Rotterdam)  
LYRA VR1  MVV ‘27 VR1 19:00 Zuidhaghe  veld 1 

Senioren Zaal     
LYRA 2  zvv Den Haag 11 20:00 Vreeloo   (De Lier) 
Senioren      
LYRA VR1  Fc’sGravenzande VR1 20.00  Supercup 

Senioren Zaal  
VCS 3  LYRA 1 22:00 Hoge Veld  (Den Haag) 
LYRA VR2  HBSS VR4 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
Senioren             
MVV ‘27 9  LYRA 9 20:00 19.00  
Junioren      
LYRA JO17-4  KMD JO17-4 20:00 19.00  

Senioren     
LYRA 1  Honselersdijk 1 14:30     
LYRA 2  Westlandia 2 12:00     
VDL 2  LYRA 3 12:00 11.00   

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

25 maart 2017

Maandag
27 maart 2017

Dinsdag
28 maart 2017

Woensdag
15 maart 2017

Zaterdag
1 april 2017
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Zaterdag

1 arpil 2017
Senioren
LYRA 4  Erasmus 2 14:00    
LYRA 5  HBSS 3 13:45    
FC ‘s-Gravenzande 7 LYRA 6 14:45 13.45  
MVV ‘27 7  LYRA 7 12:30 11.30  
LYRA 8  PPSC 4 12:30   
Excelsior M 5  LYRA 9 10:30 9.30  
LYRA 10  Sportclub Monster 10 15:45   
Honselersdijk 11  LYRA 12 12:30 11.30  
LYRA 13  LYRA 11 14:30    
          
Vrouwen      
LYRA VR1  UDO VR1 14:30    
LYRA VR2  Zwaluwen VR1 12:30     
DHL MO17-1  LYRA MO17-1 15:00 14.00  
HVC’10 MO17-1  LYRA MO17-2 12:45 11.45   
LYRA MO15-1  Zwaluwen MO15-1 10:00    Speler Lyra 4
LYRA MO15-2  Oegstgeest MO15-2 10:00    Speelster VR 1
RKDEO MO13-2  LYRA MO13-1 10:00 9.00   
           
JO19      
LYRA JO19-1  MVV ‘27 JO19-1 14:30    
Naaldwijk JO19-2  LYRA JO19-2 14:30 13.30  
LYRA JO19-3  Verburch JO19-3 12:00    
      
JO17      
BMT JO17-1  LYRA JO17-1 14:00 Via Trainer  
LYRA JO17-2  CWO JO17-1 10:30    
LYRA JO17-3  Quintus JO17-2 11:45    
Loosduinen JO17-2  LYRA JO17-4 14:30 13.30  
Leidschenveen JO17-1 LYRA JO17-5 14:30 13.30   
      
JO15      
KMD JO15-1  LYRA JO15-1 09:30 Via Trainer   
LYRA JO15-2  Naaldwijk JO15-1 12:00   
KMD JO15-2  LYRA JO15-3 12:30 11.30  
HVC’10 JO15-2  LYRA JO15-4 11:00 10.00   
Rozenburg JO15-3  LYRA JO15-5 09:30 8.30  
Maasdijk JO15-2  LYRA JO15-6 10:30 9.30  
      
JO13      
LYRA JO13-1  Verburch JO13-1 10:00   
LYRA JO13-2  HVC’10 JO13-1 08:30    Speler Lyra 2
LYRA JO13-3  SVH JO13-2 10:30   Speler Lyra 5
Naaldwijk JO13-2  LYRA JO13-4 09:00 8.00  
LYRA JO13-5  GDA JO13-3 11:00    Speler Lyra 10
LYRA JO13-6  HBS JO13-6 09:30   Speler Lyra 13
LYRA JO13-7  GSC ESDO JO13-4 08:30    Speler Lyra 8
LYRA JO13-8  Scheveningen JO13-5 08:30   
      
JO11      
Quick JO11-1  LYRA JO11-1 10:00 Via Trainer  
Maasdijk JO11-1  LYRA JO11-2 08:30 7.30  
BMT JO11-1  LYRA JO11-3 09:00 8.00  
LYRA JO11-4  VELO JO11-6 08:30    Speler Lyra 1
Wat. Veld GONA JO11-2 - LYRA JO11-5 12:15 11.15  
Verburch JO11-4  LYRA JO11-6 09:45 8.45  
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JO11
Westlandia JO11-8  LYRA JO11-7 11:00 10.00  
Scheveningen JO11-6 LYRA JO11-8 09:30 8.30  
LYRA JO11-9  Den Hoorn JO11-9 08:30   Speler JO17-2
Victoria’04 JO11-7  LYRA JO11-10M 10:15 9.15  
      
JO9      
LYRA JO9-1  Westlandia JO9-2 09:30    Speler JO19-1
LYRA JO9-2  HVV JO9-4 08:30    Speler JO19-3
Victoria’04 JO9-2  LYRA JO9-3 09:00 8.00  
SEP JO9-4  LYRA JO9-4 09:00 8.00   
LYRA JO9-5  MSV ‘71 JO9-5 09:30    Speler JO17-3
Westlandia JO9-6  LYRA JO9-6 08:30 7.30  
LYRA JO9-7  Victoria’04 JO9-3 09:30    Speler JO15-2
LYRA JO9-8  GSC ESDO JO9-7 09:30    Speelster VR 2
LYRA JO9-9  Wat Veld GONA JO9-4 08:30    Speelster MO15-1
LYRA JO9-10  Zwaluwen JO9-7 08:30    Speelster MO15-2
Honselersdijk JO9-4 LYRA JO9-11 08:30 7.30
  
MINI Pupillen      
vv LYRA  Naaldwijk 9.30

Senioren Zaal    
Wilhelmus 1  LYRA 2 21:00 Overbosch   (Den Haag)  
Berkel VR1  LYRA VR1 20:00 Vermeulen   (Berkel&Rodenrijs 
HBSS VR3  LYRA VR2 20:00 Margriet   (Schiedam)
 
Junioren    
LYRA MO15-2  HVC’10 MO15-1 18:30   
Senioren Zaal          
LYRA 1  MVV ‘27 4 20:00  Vreeloo   (De Lier) 
       
Senioren   
Westlandia 11  LYRA 10 20:00 19.00  
Junioren      
LYRA JO13-6  FC ‘s-Gravenz. JO13-6 18:30   
LYRA JO13-8  Quick JO13-7 18:30   
LYRA MO17-1  Concordia MO17-1 18:30      
   

Zaterdag
1 april 2017

Maandag
3 april 2017

Dinsdag
4 april 2017

Woensdag
5 april 2017


