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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 16

3 april 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:

v.v. Lyra 85 jaar
Afgelopen zaterdag was v.v. Lyra jarig 
en hebben we de respectabele leef-
tijd bereikt van 85 jaar. Als iemand deze 
leeftijd bereikt, roepen we al heel snel 
dat het een krasse knar is. Dat kunnen 
we van onze club absoluut niet zeggen. 
We zijn voor onze leeftijd super actief 
en we bewegen ons als een jonge god. 
Dit heeft alles te maken met de grote 
en geweldige schare van vrijwilligers die 
ons wekelijks helpen. 
Wie jarig is trakteert. Deze spontane 
gedachten kwam onlangs bij ons op en 
hebben we besproken met Sander Lan-
gerak. Deze creatieve man heeft ons 
hierin uitstekend op weg geholpen en 
zo gebeurde het dat we afgelopen zater-
dag aan de bezoekers een overheerlij-
ke traktatie konden aanbieden. Hoe de 
dag verder verliep kom ik later in deze 
column nog op terug. Uiteraard gaan de 
felicitaties ook naar SV De Lier. De gym-
nastiekvereniging uit ons dorp is op die-
zelfde dag tezamen als één vereniging 
opgericht. Wellicht dat er dit jaar nog 
een moment komt dat we dit samen vie-
ren, een gedachte die bij me opkomt tij-
dens het schrijven van mijn column.

breid aan de tafels geëvalueerd. Ik heb 
echter sterk de indruk dat er ook over 
andere zaken gesproken wordt. Ik nodig 
een ieder van harte uit om dit gezellige 
toernooi eens te bezoeken.

Denk aan de buurt
Het voorjaar gaat bij onze vereniging 
altijd gepaard met enige feesten en par-
tijen. Zwethpret, Derde helft, Red & 
White party en 7x7 toernooi zijn een 
paar voorbeelden die we hebben en er 
zit nog meer aan te komen. Besloten 
feesten bij onze vereniging,  waar gezel-
ligheid de boventoon voert. 

Waar we wel aan moeten denken, hoe 
lastig dit ook is, is aan onze naastgele-
gen buren bij onze vereniging. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat zij daar 
last van hebben. Ik begrijp best dat men 
wat later op de avond enthousiast van 
bepaalde zaken wordt en niet aan mijn 
column denkt, echter geluidsoverlast 
willen we niet hebben en kunnen we 
ook niet gebruiken.

Wat een ontlading
Zoals eerder beschreven is dat wie jarig 
is trakteert, maar om nu op onze jubile-
um dag de drie punten aan onze buren 
uit Honselersdijk te schenken ging iets 
te ver. Door een mooie privéaangele-
genheid  heb ik de morgen en het eer-
ste gedeelte van de middag moeten 
missen. De wedstrijd was vier minu-
ten oud toen ik het sportpark op liep. 
Je merkte aan een groot aantal zaken 
dat het die dag moest gebeuren. De 
lichaamstaal van de trainer was anders 
dan we gewend waren en terecht. Er 
moest iets goed gemaakt worden na die 
zeperd van de week ervoor. Zou je weer 
verliezen, dan werd het een groot pro-
bleem. Met veel strijd en passie werd 
Honselersdijk aangepakt. Was het goed 
voetbal? Nee, maar Honselersdijk liet 
ook niet veel zien. Een uitzondering bij 
hen is Tom van Veen. Zonde dat deze 
begenadigde voetballer niet een paar 
niveaus hoger voetbalt. In de drukbe-

16 april
  7 mei

21 mei
4 juni

Kunstgras
Het is opvallend hoe vaak ik de vraag 
naar het kunstgras de afgelopen weken 
heb gekregen. Het is inderdaad hier 
stil over. Op de achtergrond wordt er 
echter hard aan gewerkt, maar is min-
der eenvoudig dan gedacht. Dit heeft 
met allerlei verantwoordelijkheden te 
maken. Middels deze column willen we 
laten weten dat we het niet vergeten en 
vertrouwen hebben in Gemeente West-
land en Stichting Beheer v.v. Lyra.

Enquête Sportkontakt
De enquête over het Sportkontakt is 
afgesloten. We kunnen niet anders con-
cluderen dat er massaal is gereageerd. 
In de politiek spreken ze van “een 
hoge opkomst”. Dat het ook bij onze 
leden leeft moge duidelijk zijn. Over de 
inhoud kunnen we nog niet veel zeg-
gen, maar een aantal algemene zaken 
wel. Zo hebben 39 mensen de enquê-
te via het Sportkontakt ingevuld. Totaal 
hebben we 381 reacties ontvangen. Dit 
betekent grofweg dat 10% via de papie-
ren versie is gekomen. Via de website 
zijn er 1325 bezoeken naar de website 
geweest. Gemiddeld hebben zij er drie 
minuten over gedaan om deze in te vul-
len. Het wordt voor het bestuur een 
moeilijk beslissing om te nemen. Inmid-
dels zijn de formele zaken met Drukkerij 
Picom in gang gezet. Hierdoor hebben 
we even meer tijd maar de beslissing zal 
niet lang op zicht laten wachten.

7x7
Vanaf 13 april gaat het beginnen bij v.v. 
Lyra. Het jaarlijks terugkerende Profi-
le Stehouwer en Klaas van der Eijk Ban-
den Toernooi. Goed voetbal door jong 
volwassen en ouderen gespeeld op de 
velden van onze vereniging. Onwijs 
leuk om naar te kijken. Je ziet de mooi-
ste doelpunten en de gekste capriolen, 
waarbij je denkt hoe zal die speler mor-
gen op zijn werk verschijnen. Maar dat 
is nu juist het allermooiste van dit toer-
nooi. Na afloop is de kantine meer dan 
gevuld en worden de doelpunten uitge-

jaar
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Van de redactie
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gaan met het F-kamp. Een goede ont-
wikkeling als je het mij vraagt. 

Ik denk dat dit nog ondenkbaar was 
toen Jan van der Plas lid werd van SV De 
Lier. Dit was in 1937 en als ik een beetje 
heb opgelet bij de geschiedenisles was 
de emancipatie van de vrouwen toen 
nog niet helemaal voltooid. In dit club-
blad staat een mooi interview met hem. 
De titel van dit stuk is een directe ver-
wijzing naar de eerste uitgaves van het 
clubblad, waar Jan zelf bij betrokken 
was. Aan de locaties die hij noemt waar 

zochte bestuurskamer werd er tijdens 
de rust gesproken dat men last van 
de nek had gekregen door alle lange 
en hoge ballen. Het maakte mij op dat 
moment helemaal niets uit, want ik had 
maar één gedachte: Winnen. Dat deden 
we dan ook en hoe groot was de ont-
lading bij iedereen. Met een schuin oog 
heb ik ook gekeken naar VR1 die op het 
kunstgrasveld wederom een mooi resul-
taat boekte door een 5-1 overwinning. 
Hierdoor blijven ze nog steeds aan kop.

Het was na afloop een genot om de 
bestuurskamer binnen te stappen en 
het glunderende gezicht van Jan van 
der Plas te aanschouwen. Wat een 
mooi jubileumcadeau hebben ze hem 
geschonken.
Ze zeggen altijd dat sport verbroedert, 
dat kun je wel concluderen met de men-
sen van SV Honselersdijk. Na afloop 
was er een uitermate gezellige derde 
helft in de kantine, dan vind ik het een 
prachtig plaatje om te zien als er spelers 

uit beide teams gezellig een biertje met 
elkaar staan te drinken. Ik heb begrepen 
dat het nog lang gezellig was.

Tot op het sportpark.
Sjaak Scheffers
 

Elk weekend is een finale
1 april

Op de avond na de klassieker ben ik blij 
dat de spanning weer wat terug is in de 
eredivisie. Ik denk nog steeds dat de 
Coolsingel nog wel vol zal lopen ergens 
in mei, maar het is goed dat dat niet al 
3 wedstrijden voor het einde zal gebeu-
ren. 

Het is goed te merken dat de vrouwen-
tak van Lyra steeds groter en serieuzer 
wordt, met een eerste elftal dat de suc-
cessen aaneen blijft rijgen, het (naar 
mijn weten) eerste meisje als speler van 
de week, de eerste meisjes die mee-

Lyra dames winnen Supercup!
Op sportpark de Zweth vond dinsdag-
avond een waar voetbalfeest plaats. De 
avond werd begonnen met een geza-
menlijk maaltijd met sponsors, ‘vrien-
den van’, bestuursleden, staf en vrou-
wen 1. Hoofdsponsor Shalom zorgde 
uiteraard voor de maaltijd. Nadat Lyra 
en ‘s – Gravenzande het veld opkwa-
men met de eigen Lyra MO11 jeugd, 
werden voorafgaand aan de wedstrijd 
Michelle Hogervorst en Judith Ten Have 
(kon helaas niet aanwezig zijn) in het 
zonnetje gezet. De sinds dit seizoen 
‘oud speelsters’, kregen een bos bloe-
men en een presentje van het team. 
Nadat de rood/witte rook van het veld 
was verdwenen en de ballonnen door 
de MO11 in de lucht waren losgelaten 
kon de wedstrijd beginnen.

’s-Gravenzande begon sterk en gedre-
ven maar met een mooie aanval pakte 
Lyra de voorsprong en maakte de 1-0. 
Uitgerekend Kim Markus maakte het 
doelpunt, tevens haar laatste dit seizoen 
want over twee weken zal Kim geope-
reerd worden. ’s-Gravenzande wist de 
spanning snel terug te brengen in de 
wedstrijd en scoorde de 1-1. Dit was 
tevens de ruststand.

In de tweede helft stonden de mees-
te supporters nog niet eens langs het 
veld toen ’s-Gravenzande al de 1-2 bin-
nen tikte. Lyra moest aanzetten en blij-
ven vechten. Met verschillende kan-
sen aan de kant van Lyra werd de span-
ning opgebouwd. Met nog 15 minuten 
te gaan werden vlak achter elkaar de 2-2 
en 3-2 gemaakt. Toch liet ’s-Gravenzan-
de zich niet uit het veld slaan en maak-
te het met nog 9 minuten te gaan de 
gelijkmaker. 3-3. Veel spannender kan 
de wedstrijd niet worden zou je den-
ken. Toch was het wederom Lyra die in 
de slotfase, om precies te zijn in de 87e 
minuut, de 4-3 binnen tikte en de winst 
naar zich toe trok.

De vrouwen uit De Lier winnen hierdoor 
voor de derde editie op rij de Supercup!

Speciale dank aan de sponsors, ‘vrien-
den van’ en toeschouwers. Mede dank-
zij jullie was het een waar voetbalfeest 
op Sportpark de Zweth! Tot volgend 
jaar!

       IJssalon I Fiori
Dé specialist voor

gluten- en lactosevrij ijs

Partner voor ijs op locatie

Patrick Hilgersom
M.A. de Ruijterstraat 28
2678 GB  De Lier
06-10 73 09 89
info@ijssalonifiori.nl
www.facebook.com/ijssalonifiori

vroeger gevoetbald werd, merk je dat 
niet alleen vv Lyra, maar heel De Lier 
sterk is gegroeid. Eigenlijk voetbalden 
ze vroeger gewoon midden in het dorp. 
Zeker het lezen waard. 

Verder vind u natuurlijk de vertrouwde 
stukjes van de jeugdvoorzitter, de voor-
zitter en een ‘persoonlijk’. 

Ik wens u veel leesplezier, 
Patrick Zeestraten
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Lyra 1 Lyra-Honselersdijk: 2–0
Lyra en Honselersdijk stonden gisteren 
voor de opgave om de wedstrijd te win-
nen, aangezien de winnaar verlost zou 
zijn van eventuele promotie/degrada-
tiewedstrijden of zelfs rechtstreekse 
degradatie uit de 2e klasse. Lyra heeft 
gelukkig aan het langste eind getrokken 
en kan voorlopig weer even opgelucht 
adem halen.  Dat wil nog niet zeggen 
dat Lyra nu al helemaal veilig is gezien 
de spannende situatie onderaan de 
ranglijst van 2 C. Na 21 wedstrijden is 
de situatie als volgt:
VDL 26 punten, Lyra 25 punten, UVS 22 
punten, Honselersdijk 21 punten, Mon-
ster 20 punten, Soccer Boys 18 punten 
en Kethel-Spaland 12 punten.

Trainer Ramon Hageraats begon met de 
volgende elf:
Doel: Ritchie de Vreeden,
Achter: Rick Voskamp, Roy Zeestraten, 
Ardi Luijendijk en Ashwin Scheffers
Midden: Gino Bozuwa, Coen v. Mil en 
Bob Zwinkels,
Voor: Yasin Ozkok, Thom Kuyvenhoven 
en Sander Harmsen.

Al in de eerste minuut kreeg Lyra een 
mogelijkheid na een ingooi van Bob 
Zwinkels, maar Coen v. Mil produceer-
de slechts een slap rollertje. Daar-
na kopte Thom Kuyvenhoven over na 
een voorzet van Yasin Ozkok, maar ook 
Honselersdijk probeerde om een doel-
punt te maken. Er ontstond een stevige 
strijd tussen twee niet echt goed voet-
ballende ploegen onder de goede lei-

ding van scheidsrechter Marcel v. Eeke-
lenburg. In de 37e minuut werd een bal 
keihard tegen een arm van een Honse-
lersdijkspeler aangeschoten, heel Lyra 
dacht aan een strafschop, alleen de 
scheidsrechter niet.
Vlak voor rust, in de 42e minuut scoor-
de Lyra dan toch de verwachte 1-0, 
maar had daar wel de hulp van een 
Honselersdijkspeler voor nodig. Uit een 
corner van Bob Zwinkels kopte die ver-
dediger onhoudbaar langs zijn eigen 
doelman.

Direkt na de rust brak Sander Harmsen 
door en leverde een voorzet af op Yasin 
Ozkok, die keihard net over schoot. 
Honselersdijk zette Lyra vervolgens wel 
onder druk, maar was niet bij mach-
te een doelpunt te scoren. Daarna pak-
te Bob Zwinkels ietwat onnodig een gele 
kaart, waardoor hij weer is geschorst. 
In de 68e minuut werd Bob Zwinkels 

Jan van den Berg
Wat overigens helemaal geen 1 april 
grap is, is dat we vandaag afscheid 
hebben genomen van de voetballer 
Jan van den Berg. Jan moet helaas, 
gedwongen door een knieblessure, 
al na 24 wedstrijden en 8 competi-
tie doelpunten in LYRA 1 op 20 jari-
ge leeftijd zijn voetbalcarriere stop-
pen. We hopen dat Jan in een andere 
hoedanigheid nog veel voor LYRA zal 
kunnen betekenen. Als voetballer zal 
hij zeker node worden gemist.

gewis-
seld voor Robin Vijverberg. 
In de 75e minuut werd een overtreding 
in het strafschopgebied gemaakt op 
Thom Kuyvenhoven, die vervolgens zelf 
de strafschop nam en de 2-0 liet aante-
kenen. Bij deze strafschop kreeg Ash-
win Scheffers ook onnodig geel, waar-
door ook hij de aanstaande wedstrijd 
tegen CWO is geschorst. Honselersdijk 
geloofde daarna niet meer in een goed 
resultaat, zodat Lyra de broodnodige  
punten kon laten bijschrijven.

Komende zaterdag speelt Lyra de uit-
wedstrijd tegen CWO in Vlaardingen.

Balsponsor was Alfa Accountants en 
adviseurs en Gino Bozuwa werd uitge-
roepen tot Man of the Match.

Lyra 2 behaalde een verdiende overwin-
ning op Westlandia 2 met 3-0.

DoCoS – Lyra  4 – 0
Bij het verlaten van het veld, zei giste-
ren iemand tegen mij: “Je moet er bij 
zijn geweest om het allemaal te gelo-
ven”. Aan de uitslag te zien, zou je op 
de gedachte kunnen komen dat Lyra in 
Leiden tegen Docos kansloos is weg-
gespeeld, maar niets is minder waar. 
Vooral in de eerste helft was er maar 1 
ploeg die het spel dicteerde en dat was 
Lyra. Maar Lyra begint ondertussen aan 
een hardnekkige kwaal te lijden, die de 
slechte positie op de ranglijst verraadt: 
Een verregaande schotlooosheid, waar-
door het scoren achterwege blijft!! Lyra 
schiep zich , met name in de eerste helft 
voldoende kansen en mogelijkheden , 
om afstand te nemen van de tegenstan-
der. Maar zoals de laatste tijd te vaak 
gebeurt, worden de kansen niet benut 

en gaat Lyra rusten met een 1-0 ach-
terstand. En als zelfs de scheidsrech-
ter bij het verlaten van het veld tegen je 
zegt: Goed gespeeld, maar jullie verge-
ten een belangrijk aspect van het spel-
letje, namelijk scoren, dan is daarmee 
voor een belangrijk deel de nederlaag te 
verklaren.
De stand is na Lyra’s nederlaag als volgt:
VDL 23 punten, Lyra 22 punten, UVS 21 
punten, Honselersdijk 21 punten, Mon-
ster 19 punten , Soccer Boys, 15 pun-
ten en laatste Kethel-Spaland 12 punten.

Met nog 6 wedstrijden in de competi-
tie te gaan weet Lyra nu wat te doen om 
eventuele promotie/degradatiewedstrij-
den te omzeilen en zich rechtstreeks te 
handhaven. Daarmee kan het a.s. zater-

dag goede zaken doen, want Honselers-
dijk komt op visite, een belangrijke zaak 
om de punten dus in De Lier te hou-
den!!! Vlak voor de wedstrijd moest, tot 
overmaat van ramp, ook nog Tim Her-
bert geblesseerd afhaken, hij zou wor-
den vervangen door Dennis Schouw-
stra.
De andere elf die trainer Hageraats had 
gekozen waren:
Doel: Ritchie de Vreeden,
Achter: Dennis Schouwstra, Roy 
Zeestraten, Ardi Luijendijk en Rick Vos-
kamp,
Midden: Robin Vijverberg, Coen v. Mil 
en Bob Zwinkels, 
Voor: Yasin Ozkok, Stef Koene en San-
der Harmsen.

Onder leiding van scheidrechter Broec-
kaert uit Schiedam kreeg Lyra achter-
eenvolgens kansen op een doelpunt via 
Stef Koene, Yasin Ozkok, Coen v. Mil en 
Sander Harmsen. Maar in alle gevallen 
ging de bal er niet in. En zelf niet sco-
ren, is bijna altijd een tegendoelpunt 
krijgen, zo ook in de 25e minuut toen 
Docos de 1-0 scoorde. Na de rust werd 
Robin Vijverberg vervangen door Gino 
Bozuwa, even later was er een enorme 
kans voor Yasin Ozkok, maar wederom 
ging de bal er niet in. In de 60e minuut 
werd Sander Harmsen gewisseld voor 
Thom Kuyvenhoven, waarna op het 
middenveld een fout werd begaan en 
Docos de 2-0 kon scoren. Kort daarna 
kreeg Docos nog een penalty, een wat 
zware straf voor slecht verdedigen van 
Lyra kant en was de 3-0 achterstand 
een feit. Hierbij ontving Ritchie de Vree-
den nog de gele kaart, een cadeau dat 
even later ook Thom Kuyvenhoven in 
ontvangst mocht nemen. In de slotmi-
nuut scoorde Docos nog de 4-0 tegen 
een uit het veld geslagen Lyra, dat ech-
ter de “schuld” geheel bij zich zelf moet 
zoeken. Want zonder te scoren , zal je 
nooit een wedstrijd kunnen winnen!!!

A.s. zaterdag zal Lyra tegen Honselers-
dijk uit een heel ander vaatje moeten 
tappen om de punten in De Lier te hou-
den. 
Lyra 2 won verdienstelijk met 1-3 van 
Quick Boys 3.

Nieuws vanuit de doelmond

Nadat Tom Binnendijk en Robert v/d Berg hadden aangegeven volgend jaar te stop-
pen met selectievoetbal en er dit jaar vanuit de junioren geen keeper overkomt, 
moest de TC op zoek naar een keeper die de concurrentie aangaat  met Ritchie de 
Vreeden en Mark Hanemaaijer.
Uiteraard betreuren wij het besluit van Tom en Robert, maar respecteren we hun 
keuze om meer tijd met het gezin door te kunnen brengen. We willen hen dan ook 
bedanken voor de vele jaren selectievoetbal, die ze beide met volle overgave heb-
ben beleefd!
De TC is echter zeer content met de komst van Joey Doorn (19), op dit moment eer-
ste keeper bij Semper Altius (4e klasse zat) in Rijswijk. Joey doorliep de jeugdafde-
ling bij Westlandia en VELO, waarna hij doorstroomde in de selectie van jeugdliefde 
Semper Altius. Hij gaf in de gesprekken aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en 
kijkt uit naar de samenwerking met keeperstrainer Dick Bos. We wensen Joey veel 
succes en van harte welkom bij onze club!
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Speler 
van de week

Wat een verrassing dat er voor mij een brief van Lyra 
lag met daarin de mededeling dat ik speler van de week 

mocht zijn! 
Mijn naam is Sophie Reissenweber, ik ben geboren op 

7 – 10 – 2006. Mijn vader is Martijn, mijn moeder is Wen-
dy en mijn zusje is Lotte en mijn broer is Thomas. Ik zit in groep 

7 van de Achtsprong bij juf Ilse en meester Max. Ik vind op school 
tekenen en gym het leukste, aan rekenen heb ik een hekel. Mijn hobby 
is T.V. kijken en voetballen. Ik speel in de E 9 en heb vandaag met 2-2 gelijk 
gespeeld tegen Den Hoorn. Mijn begeleider Ashwin Scheffers heeft gefloten. 
Ik heb vandaag nog 1 doelpunt gescoord. Ik heb ook nog verkering met Vigo.

Mijn voorspelling voor vanmiddag is: 2-1 winst voor Lyra. Toen het eenmaal begon 
was ik superblij dat ik met Ashwin mee mocht lopen. Het leukste vond ik het 
scoren na de aftrap. Alle mannen van het elftal speelden een goede wedstrijd! 

Ze hebben gewonnen met 2-0.
Ik mocht na de wedstrijd nog even mee naar de bestuurskamer met mijn 

ouders. Daar kreeg ik een mooie voetbal, een vaantje en een boek 
over Lyra.  Iedereen heel erg bedankt voor de fijne dag die ik 

heb gehad!
 Groetjes, Sophie Reissenweber

Schema meelopen Lyra 1 

Datum team  tegenstander
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

Door Johan Voskamp.

LYRA bestaat 1 april 85 jaar en om 
meer van het verleden van de club te 
achterhalen ben ik op bezoek geweest 
bij Jan van der Plas (95), het oudste 
lid van onze vereniging en ik stelde 
hem de volgende vragen:

Wie heeft in 1932 de vereniging 
SV De Lier opgericht?
Dat waren o.a. politieagent Berfelo, M 
‘t Hart, J.P. Hernamburg en Cees Lan-
gelaan, dat waren tevens de eerste 
bestuursleden van die tijd.  LVSJ, de 
latere fusiepartner van SV De Lier, werd 
in 1947 opgericht en speelde aan de 
Laan van Zeestraten.

Wat was de eerste accommodatie 
waarop werd gespeeld?
Dat was in het Kloosterslop, de ingang 
bestaat nu nog. De slop naast de kle-
dingzaak van Dikkenberg in de Hoofd-
straat.  Het veld lag waar later de Prinses 
Ireneschool zou worden gehuisvest, nu 
zit de Jumbo daar.

Wanneer werd jij lid van SV De Lier?
Dat was in 1937 als B junior, je moest 
16 jaar zijn om lid van de vereniging te 
worden. Trainen deden we zelf door 
veel partijtjes met elkaar te spelen.  Arie 
Braveboer hield vaak wel de boel in de 
gaten vooral omdat hij vaak op de club 
aanwezig was. Alle elftallen, ook het 1e 
elftal,  werd door de elftalcommissie 
samengesteld. Als we een uitwedstrijd 
hadden gingen we altijd op de fiets, 
vaak in de buurt van Wassenaar bij ren-
baan Duindigt, waar toen veel voetbal-
clubs zaten. 

Toen brak de Tweede Wereldoorlog 
uit, werd er toen nog gespeeld?
Vanaf 1939 werd er door het uitbreken 
van de oorlog nog sporadisch gevoet-
bald, in ieder geval niet in competi-
tie verband, het gebeurde dan onder-
ling als dat mogelijk was. Na de bevrij-
ding duurde het nog wel even voor-
dat het voetballen weer op gang kwam, 
men had meer aandacht om het sociale 
leven weer op gang te brengen.

Het eerste elftal van SV De Lier, tijdens of net na de oorlog. Rechts 
staat de voorzitter, veldwachter Berfelo. Vijfde van rechts staat 
supporter Kees Broekman, de bekende Lierse schaatsenrijder.

Jan van der Plas en LYRA horen bij elkaar

Voetballer Jan v.d. Plas in de jaren 50
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Vanaf wanneer kwam jij weer aan 
spelen toe?
In 1947 kwam Minus van den Ende, 
elftalcommissielid van de club, bij mij 
langs om te vragen of ik, omdat er spe-
lers te kort waren, weer wilde gaan 
voetballen. Ik begon in het 3e elftal als 
centrumspits, ik was geen talent maar ik 
was wel een afmaker waardoor ik menig 
doelpuntje heb gemaakt.

Waren er toen al trainers aan het 
werk in die tijd?
De eerste trainer was Arie Hoek, die 
trainde alle elftallen, dat was normaal in 
die tijd. De elftallen werden ’s woens-
dags door een elftalcommissie bij Bil-
jartcafé van den Berg (Later Café Thij-
hof) samengesteld en de lijsten wer-
den in een glazen kastje opgehangen 
zodat iedereen kon lezen in welk team 
hij zaterdags was ingedeeld.  
  
Op een gegeven moment moest sv De 
Lier verhuizen naar een andere loca-
tie. Wanneer was dat en wat werd de 
nieuwe locatie?
Dat gebeurde in 1948, we verhuis-
den naar de Kerklaan tegenover boer 
van den Berg, daar liepen op dat wei-
land altijd koeien. Barre Dirk, onze kan-
tinebeheerder en terreinknecht, moest 
voordat er een wedstrijd gespeeld kon 
worden eerst zorgen dat de koeien van 
het weiland waren  om dan  vervolgens 
alle koeienvlaaien met een riek en krui-
wagen van het zogenaamde veld te kun-
nen verwijderen.

Hoelang heb je in het eerste elftal 
gespeeld?
Totaal 10 jaar als centrumspits van 1950 
tot en met 1960. Ik raakte toen gebles-

seerd vanwege een hernia, in die tijd lag 
je dan nog 2 weken in het ziekenhuis .
Noem eens een paar namen van het 1e 
elftal uit 1950.
Dat waren o.a. Arie Braveboer, Janus 
van Geest, Hannus Stolk, Willem Bijl, 
Jan van den Berg, Arie Vermeer, Dirk 
Hoogeraad (Brinkman), Dirk Hooge-
raad (Gemeente), Cor Bevaart, Thijs van 
Waveren en ikzelf.

Hoogtepunt was toch het kampioen-
schap in 1957?
Zeker weten, we werden kampioen in 
de Haagse afdeling en promoveerden 
naar de KNVB. We hadden een elftal 
dat veel voor elkaar over had: Geert en 
Bolle Leen Paauwe waren de lolbroeken 
maar konden ook een elftal op sleep-
touw nemen, Willem Stolk die had een 
schot in z’n benen, Aart Pruijsen en 
Henk van Wezel pastte uitstekend in het 
team terwijl Jan Beishuisen een gede-
gen keeper was.

Op een gegeven moment werd je 
gevraagd om in het bestuur plaats te 
nemen.
Ik lag in het ziekenhuis toen ik bezoek 
kreeg van Cor Disselkoen, bestuurslid 
van sv De Lier, die vroeg eerst hoe het 
met me ging om gelijk daarna te zeggen 
dat het bestuur had besloten om mij te 
vragen om in het bestuur te komen. Ik 
had niet de moed om te weigeren en 
om eerlijk te zijn was ik er wel trots op. 
Ik ben 30 jaar bestuurslid geweest en 
ben dan ook trots dat ik dat ik bij mijn 
afscheid in 1989 erelid van de vereni-
ging werd. 

Bij de oprichting van het clubblad was 
je ook betrokken.
Dat was in 1959 toen ik met Geert Paau-
we en Teun Groeneveld het clubblad 
maakten  genaamd: Sportklanken. Iede-
re 14 dagen schreef ik een stukje ‘een 
praatje van de sportredacteur’, onder 
de naam  J.A.P. of te wel Jan Anton van 
der Plas, daar stond van alles in wat er 
zoal bij de club gebeurde. Bij elkaar heb 
ik het 50 jaar volgehouden om een aan-
deel in het clubblad te schrijven. 
Alle clubbladen had ik bewaard en heb 
deze een paar jaar geleden, 1000 stuks, 
afgegeven bij het Historisch archief in 
Naaldwijk zodat men te allen tijden kan 
lezen wat er zo al bij onze club heeft 
afgespeeld. 

Het clubblad wordt binnenkort mis-
schien digitaal, wat vind je hiervan?
Dat is jammer, ik lees hem van voor 
tot achteren, maar ik begrijp dat bij de 
jeugd tegenwoordig alles digitaal gaat, 
die ontwikkeling houd je niet tegen.

En weer moesten we verhuizen.
Dat was in 1967, we kregen een schit-
terende accommodatie aan de Kanaal-
weg, twee velden een trainingsveld met 
een kantine, de opening werd toen ver-
richt door burgemeester van Hofwegen.  

De fusie van sv De Lier en LVSJ was 
toch een hoogtepunt waar je bij 
betrokken was?
Dat was een belangrijke stap voor bei-
de verenigingen, opmerkelijk was dat er 
bij LVSJ veel meer voorstemmers waren 
dan bij sv De Lier. Leen Overvliet en 
Lemckert waren de bemiddelaars voor 
de twee clubs, zij hebben toen heel veel 
en goed werk verricht om de fusie in 
1973 voor elkaar te krijgen.
We kregen een nieuwe naam, LYRA, 
wie heeft die naam verzonnen en wat 
betekend LYRA?
Bolle Leen Paauwe en Piet Zwinkels 
kwamen met die naam, LYRA is volgens 
mij een sterrenbeeld al weet ik dat niet 
zeker. De naam was al gauw een begrip 
in en rond het Westland.

Je bent toen ook nog leider geworden 
van een elftal.
Vanaf 1974 ben ik 5 jaar leider geweest 
van het 2e elftal, dat waren schitteren-
de jaren waarin we 2 keer kampioen 
werden en in de hoogste klasse van de 
KNVB hebben gespeeld. We hadden 
een team dat alles voor elkaar over had, 
Carl Witzier, Bert en Cor Zoon waren 
toen de dragende spelers van het elf-
tal maar zij konden ook niet zonder de 
waterdragers als o.a. Theo van Gaalen, 
Arie van Delft, Siem van Mil, Piet Rijk-
hoek en Jaap Stolze. Ik herinner me nog 
een voorval voor een wedstrijd dat ik 
zei: “jongens we gaan er tegenaan drie-
maal 2 kwartier”, waarna Bert Zoon zei: 
“Jan het is tweemaal 3 kwartier” ieder-
een lag toen in een deuk, maar de wed-
strijd werd wel weer gewonnen. 

Tegen De Zwevers scoorde jij (Johan 
Voskamp) nog een doelpunt waarna ik 
juichend opsprong, maar ik zat in een 
dug-out en stootte ontiegelijk hard mijn 
hoofd waardoor alle wisselspelers niet 
meer bijkwamen van het lachen. Bij 
een blessure wilde ik met de waterzak 
het veld inlopen toen wisselspeler Henk 
Koud-ijs zijn been ineens uitstak waar-
door ik languit ten val kwam, wederom 
een lachwekkende situatie. 
Tijdens een wedstrijd van het 2e elftal 

dacht ik dat Rinus van den Ende kramp 
had, ik duwde zoals gebruikelijk was zijn 
tenen richting zijn neus bleek later dat 
zijn been gebroken was. Ja, je had toen 
nog geen verzorger bij het elftal.

Tijdens het 50 jarig bestaan van LYRA 
zat je ook in de jubileumcommissie.
Het feest werd gehouden in groente-
veiling Westerlee met optredens van 
Nico Haak en De Clarks. Met samen-
werking van de carnavalsvereniging  de 
Theebukkers werd dat een grandioos 
feest.

Later zat je in het entreehokje voor de 
wedstrijden van het eerste elftal.
Ik was al een tijd uit het bestuur toen 
een bestuurslid aan mij vroeg om het 
entreehokje te bemannen voor de wed-
strijden van het 1e elftal. Ik heb dat een 
paar jaar volgehouden totdat men een 
andere vrijwilliger had gevonden.

De opening van het nieuwe clubge-
bouw in 2011 werd door Henk van 
der Akker en jouw persoontje ver-
richt, dat was zeker een emotioneel 
moment?
Het was een enorme eer voor Henk en 
mij om de opening te verrichten. Henk 
was toen al behoorlijk ziek, mooi dat 
hij dat nog mocht meemaken. Hij is na 
zijn overlijden vanuit de kantine begra-
ven, de kist werd door diverse spelers 
van de selectie gedragen. Een gedenk-
waardig moment, want Henk beschouw-
de de club als zijn tweede huis.

De beide besturen, direct voor de oprichtingsvergadering op 14 juni 1973.

Wat waren de diepte en hoogtepunten 
bij LYRA?
Dieptepunten zijn natuurlijk het weg-
vallen van clubmensen, daarnaast zijn 
de diverse degradaties van het 1e elf-
tal dieptepunten. Hoogtepunten waren 
er genoeg, de diverse kampioenschap-
pen van het 1e elftal en de wedstrijden 
tegen Feyenoord niet te vergeten. Spe-
ciaal hoogtepunt was de opening van 
ons schitterende clubgebouw waar we 
apetrots op zijn.

Volg je tegenwoordig het 1e elftal nog?
Ik word elke thuiswedstrijd van het 
1e elftal door Colinda Luijendijk thuis 
opgehaald, wat een goudwijf is dat, en 
na de wedstrijd als ik het zat ben word ik  
weer thuisgebracht. Als Colinda verhin-
derd is haalt Johan Zuur mij op. Ik waar-
deer dat enorm want ik kom nog graag 
op het sportpark en je bent weer even 
onder de mensen.

Wat wil je tot slot nog kwijt?
Ik wil een groot compliment geven aan 
al die vrijwilligers die er iedere week 
weer voor zorgen dat soms wel 33 
thuiswedstrijden moeten worden gere-
geld. Zij zijn de fundering van de club 
waarop gebouwd kan worden. Verder 
hoop ik dat de resultaten van het 1e elf-
tal wat beter mogen worden, een plus-
punt is wel dat allemaal Lierse spelers 
zijn die worden opgesteld. Ik ben na 70 
jaar lidmaatschap dankbaar dat ik er nog 
deel van mag uitmaken want LYRA is en 
blijft mijn club.     

Bedankt Jan voor dit interview!

Henk v.d. Akker en Jan v.d. Plas in 2011, 
bij de opening van het nieuwe clubgebouw.
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Persoonlijk  -  Ruud van der Klugt
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  05-08-1986
Woonplaats:  De Lier
Partner:  Katherine Wols                                                                                                                                                               
Familie:  1 Broer (Johan) & 1 Zus (Tamara)
Opleiding:  Logistiek Management   
Beroep:  Eigenaar Hal ZES10 
Hobby’s:  Reizen 
Sport:  Voetbal en Tennis
Clubs:  RKSVM en LYRA. Tot mijn 11de bij RKSVM gevoetbald en daarna naar 

Lyra gegaan. 
Functie bij de club:  Voetballer Lyra 5 

Auto:  Volkswagen
Krant:  AD
Weekblad:  De Veronica gids  
Boek:  John van Zweden, De behang koning in 

de premier league.  
Radio:  538 en BNR
Radiopresentator:  Edwin Evers en Wilfred Genee 
Televisie:  Vooral Netflix
TVpresentator:  Jan Versteegh, Floortje Dessing
Analyticus:  John De Wolf 
Zanger:  Chris Martin
Zangeres:  Adele
Band:  Coldplay
Acteur:  Bryan Cranston van o.a. Breaking Bad
Actrice:  Claire Danes van o.a. Homeland
Film:  Ik ben een groot fan van de serie Walking 

Dead.  
Eten:  Zelf gemaakte pizza van mijn schoonou-

ders
Niet te eten:  Ik lust eigenlijk alles
Drank:  Biertje 
Niet te drinken:  Drop Shot
Uitgaan:  Avond met vrienden naar de kroeg of 

gezellig uit eten. 
Beste eigenschap:  Doorzetter 
Slechtste eigenschap: Ongeduldig
Karakter:  open en sociaal
Bewondering voor: Mensen die zich inzetten voor andere en 

voor dieren
Ontroerd van:  Het overlijden van mijn vader. 
Trots op:  mijn vader                                    
Hekel aan:  onrecht
Bijgeloof:  Heb ik niet
Ergernis:  aan mensen die de bal niet overspelen 
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Maxima, ze komt zo gezellig over!
Vakantie:  Toscane en New York (geweldige stad!) 
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  
 De aanslagen in Europa
Dit wil ik nog kwijt:  Geniet van elke dag!  

       

Merk tenue:  Geen voorkeur
Merk schoenen:  Nike of Adidas
Trainers:  Reinier v. Mierlo & Henk Verwij (RKSVM), 

Ger vd Zwan, Ano Herbert ,Herbert Mid-
dendorp, Pim vd Hoorn en Alexander Bol 
(LYRA)

Beste trainer:  Pim vd Hoorn
Positie:  Middenveld aanvallend  
Sterke punten:  Linkerbeen
Zwakke punten:  Rechterbeen 
Hoogtepunt:  1e jaar B1 met Herbert Middendorp 

(Kampioen, Westland Kampioen en wij 
wonnen een internationaal toernooi bij 
Top Oss) 

Dieptepunt:  Toen ik mijn kniebanden inscheurden
Mooiste wedstrijd:  Mijn debuut in LYRA 1. (helaas bleef het 

maar bij 1 keer) ;) 
Mooiste doelpunt:  winnende doelpunt met Westlands kam-

pioenschap in de finale 
Andere sporten:  Sinds 2 jaar speel ik Tennis. (met veel ple-

zier) 
Mooiste overwinning:  Promotiewedstrijd met Lyra 2 

tegen Scheveningen 2
Grootste teleurstelling: Het inscheuren van mijn kniebanden
Ambities:  Het plezier houden in het spelletje 
Tatoeage:  Ja 2 stuks, op mijn rug en bovenbeen
Clubman/vrouw:  Kees vd Waal en Herbert Middendorp. 

(Herbert is helaas al een aantal jaar gele-
den overleden) 

Favoriete LYRA speler: Coen van Mil natuurlijk ;)  
Westlandse speler:  Ruud Zuiderwijk
Nationale speler:  Arjen Robben  
Internationale speler: Philippe Coutinho
Regio club:  LYRA
Nationale club:  Feyenoord
Internationale club:  Liverpool
Mooiste wedstrijd:  Spanje – Nederland 1 – 5. Wat een feest 

was dat toen! 
Mooiste doelpunt:  De 1-0 tegen spanje natuurlijk, 
 flying dutchman!
Mooiste sportaccommodatie: Anfield
Slechtste sportaccommodatie: KMD. Wat een vreselijk saai 

sportpark is dit. 
Idool:  Ik was vroeger altijd heel erg fan van Jean-

Paul van Gastel en Paul Bosvelt 
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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         
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            
8-apr 07:30 - 10:00 uur E7 1 JO11 7
8-apr 10:00 - 13:00 uur E7 1 JO11 7
15-apr 10:00 - 13:00 uur E7 2 JO11 7
17-apr 08:00 - 10:00 B1 2 JO17-1
17-apr 10:00 - 13:00 B1 2 JO17-1
22-apr 07:30 - 10:00 uur E8 1 JO11-8
22-apr 10:00 - 13:00 uur E8 1 JO11 8

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

Een zaterdagmorgen in de Lier.
Zoals elke zaterdag is er weer veel 
bedrijvigheid op Sportpark de Zweth. 
De parkeerplaats van de locale v.v. 
staat weer bomvol en de koffiekan kan 
de aanvraag van koffie nauwelijks aan. 
Wat heeft Lyra toch een belangrijke rol 
in onze samenleving. Ik heb in de afge-
lopen jaren (ik loop nu reeds 10 jaar 
rond op sportpark de Zweth) erva-
ren dat Lyra zoveel meer betekent dan 
alleen voetbal. Lyra is een ontmoetings-
plek voor jeugd en zeker ook voor vol-
wassenen om de alledaagse zaken van 
het leven door te nemen. Ik spreek veel 
mensen op de club en allemaal heb-
ben zij hun verhaal. Of ik nu praat met 
ouders (welke vol trots staan te vertel-
len hoe goed of hoe leuk hun kinderen 
het hebben op onze club), of met vrij-
willigers in de kantine (welke vertellen 
dat hun broodje gezond de lekkerste 
is), of met de rode brigade (welke ver-
tellen dat zij de belangrijkste groep zijn 
op onze club, (geintje mannen)), of met 
begeleiding van onze selectie elftallen 
(welke hun ideeën over de gespeelde 
wedstrijd nog eens fijntjes uitleggen), 
of op zaterdag met Jan v/d Plas (welke 
ongegeneerd zijn mening geeft over de 
selectie elftallen of over ons bestuur), of 
gewoon met jou (als je verteld dat je het 
gewoon naar hun zin hebben op onze 
club). Iedereen heeft zijn verhaal en dat 
maakt Lyra zo bijzonder. Deze clubcul-
tuur mag nooit veranderen en daar wil 
graag mijn (bescheiden) steentje in bij-
dragen. Ik ben van deze club gaan hou-
den en dat had ik 10 jaar geleden niet 
gedacht. Ook Lyra geeft mij zoveel meer 
dan alleen het spelletje en dat vertel ik 
met veel trots aan een ieder die het wil 
horen. 

Opleiding jeugdscheidsrechters 
op Lyra (vervolg)
Dat onze scheidsrechterscommissie 
de opleiding Pupillenscheidsrechter 
heeft georganiseerd heb ik in mijn vori-
ge stukje reeds beschreven maar….. na 

Van de jeugdvoorzitter

deze cursus mogen de jonge scheids-
rechters uiteraard hun opgedane ken-
nis ten uitvoering brengen op de vel-
den. De afgelopen twee weken heb-
ben onze jeugdscheidsrechters diverse 
wedstrijden gefloten. Met veel enthou-
siasme  en veel plezier stonden onze 
scheidsrechters in de ochtend in de 
jeugdcommissie kamer om hun wed-
strijdbriefje op te halen.  Met pen, brief-
je en scheidsrechtersfluit vertrokken 
zij richting de velden om hun wedstrijd 
te fluiten. Met een gezond stuk span-
ning maar met een kennis aan informa-
tie (de KNVB heeft aan het theoretische 
gedeelte veel aandacht besteed tijdens 
de cursus) begon een ieder aan zijn 
wedstrijd. Tijdens de wedstrijden wer-
den onze jeugdscheidsrechter begeleid 
en beoordeeld door onze scheidsrech-
terscommissie. Johan v/d Wel en Rem-
co Broekhuizen keken kritisch maar met 
veel plezier naar de verrichtingen van 
onze jeugdscheidsrechters. Na afloop 
van de wedstrijden werden de verrich-
tingen van onze jeugdscheidsrechters 
in de jeugdcommissie kamer besproken 
en geëvalueerd. Jongens wij als jeugd-
commissie zijn super trots op de ver-
richtingen van jullie als jeugdscheids-
rechter. Wij kunnen het niet vaak 
genoeg zeggen dat WE LYRA zijn en dat 
jullie daar een belangrijk onderdeel van 
zijn. Uiteraard willen wij de scheidsrech-
terscommissie bedanken voor de door 
jullie genomen initiatieven. Deze cur-
sus is een goed begin om onze club ook 
in de toekomst te voorzien van club-
scheidsrechters.  

Het einde van het seizoen 2016/2017.
April staat weer op de kalender en dat 
betekent dat de laatste periode van dit 
seizoen is aangebroken. Ook dit seizoen 
is weer als een sneltrein voorbij gegaan. 
Er zijn veel wedstrijden gevoetbald 
waarin veel punten zijn gewonnen maar 
ook zijn verloren. Kampioenschappen 
liggen nog binnen handbereik en kam-
pioenschappen zijn helaas niet meer 

mogelijk. Voetbal 
verbroederd en dat zal altijd zo 
blijven. Ook het afgelopen seizoen heb-
ben wij gezien dat jullie met veel plezier 
hebben getraind en hebben gevoetbald. 
Dit had nooit gekund zonder al onze 
vrijwilligers. Deze grote groep men-
sen wil ik namens jullie bedanken voor 
hun enorme inzet. Ik hoop dat wij als 
v.v. Lyra ook volgend seizoen weer een 
beroep kunnen en mogen doen op hun 
inzet en kennis. Deze inventarisatie staat 
bij de jeugdcommissie op de planning 
voor de aankomende periode. Wij heb-
ben de wens om alles op tijd te regelen 
voor het aankomende seizoen. Dus nog 
even de handen uit de mouwen de laat-
ste periode van dit seizoen.

Herinnering oproep voorlichting 
alcohol en nieuwe spelvormen KNVB.
Bij deze wil ik nogmaals jullie uitnodi-
gen voor de voorlichtingsavonden wel-
ke wij gaan organiseren. Op maandag 
avond 10 april hebben wij een voor-
lichtingsavond over alcohol gebruik 
opstaan voor onze C en B jeugd. Deze 
uitnodiging hebben jullie als het goed 
is al ontvangen via jullie trainer of lei-
der. Op deze avond zal er niet worden 
getraind door deze lettergroepen zodat 
jullie allemaal in de gelegenheid worden 
gesteld om te komen. Wij hopen op een 
grote opkomst uit deze lettergroep. Op 
dinsdag 11 april hebben wij een voor-
lichtingsavond over de nieuwe spelvor-
men van de KNVB. Volgend seizoen 
gaan de JO onder 8 en de JO onder 9 
deze nieuwe spelvorm spelen. Om jul-
lie maximaal in te lichten hebben wij 
deze voorlichtingsavond georganiseerd. 
Op deze avond willen wij jullie de ver-
anderingen bekent maken en is er een 
mogelijkheid om ons en de KNVB (wel-
ke ook aanwezig zal zijn op deze avond) 
vragen te stellen over deze veranderin-
gen. Ook voor deze voorlichtingsavond 
hopen wij dat de opkomst groot zal zijn. 
Wij zien jullie graag op maandag 10 of 
dinsdag 11 april in onze kantine.
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Succesvolle AED / Reanimatie cursus bij Lyra
Afgelopen maand is Lyra weer gast-
heer geweest voor de jaarlijks terugke-
rende AED/Reanimatie cursus. Weder-
om georganiseerd door het Lierse Sport 
Overleg en gehouden bij Lyra. Er zijn in 
totaal weer 21 cursisten met een certifi-
caat  beloond, waarvan 14 van Lyra en 
de overige 7 van diverse sportvereni-
gingen uit De Lier. Dit alles onder des-
kundige leiding van Els van Tigchelho-
ven.   Het is goed om te weten dat er 
steeds meer mensen kunnen omgaan 
met de AED en kunnen reanimeren. 
Overigens is er bij Lyra een AED aan-
wezig. Volgend jaar hopen we deze cur-
sus weer te kunnen aanbieden, dus tzt 
komt er vanzelf weer een oproep in het 
Sportkontakt en via de website.
Het AED-apparaat is overigens ver-
plaatst. Hij hangt nu in de hal beneden.
Met vr gr  Herman van Duijn.

Agenda-puntjes
Zaterdag 8 april:
Red and White party

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

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

Ook LYRA MO17-2 in het zonnetje gezet 
door FitWinkel en AdFysio!
De meiden van Lyra MO17-2 zijn zater-
dag verrast door FitWinkel en AdFysio. 
Zij kregen net als eerder JO11-6 en Lyra 
13 bidons en schoenentasjes uitgereikt!  

Dorst zullen de dames in het vervolg 
niet meer hebben en hun voetbaltassen 
blijven nu ook netjes dankzij de schoe-
nentasjes.  

Naast deze spontane actie ondersteu-
nen FitWinkel en AdFysio onze club 
met reclameborden en reclame op de 
schermen in de kantine. Twee van onze 
sponsors die Lyra een warm hart toe-
dragen. En waar we als club ontzettend 
blij mee zijn! Want zonder financiële 
ondersteuning vanuit het bedrijfsleven  
kan de vereniging Lyra simpelweg niet 
meer draaien.   
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Voorlichtingsavond
nieuwe spelvormen  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 

antwoord 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

Vv Lyra JO9-1 wint in de 2e ronde van de 
Haaglandencup de wedstrijd tegen KMD JO9-1
 
Mika  had zich  ziek gemeld , maar wil-
de de wedstrijd toch meespelen. Met 
Niek van de Kan als invaller uit de JO9-
2 begonnen de kerels fel aan de wed-
strijd.
De spelers van KMD waren niet van 
plan om van Lyra te verliezen. Toch was 
het Lyra, die de eerste helft de bovenlig-
gende partij was. 
Coen  scoorde met een afstandsschot 
de 1-0. Kmd scoorde al snel de tegen-
treffer vanuit een prachtige counter. 
Ook Sem wist het net van de tegenstan-
der te vinden en Lyra ging met een 2-1 
voorsprong de rust in. De tweede helft 
scoorde Finn Buijs de 3-1. KMD kwam 
niet veel later op 2-3 en door een eigen 
doelpunt van Coen werd het 3-3. Na 
een spannend slot tegen een goed spe-
lend KMD haalde Mika na een fraaie 
counter de trekker over en werd 4-3 de 
einstand. Op naar de derde ronde, die 
op woensdag 3 april gespeeld zal wor-
den.

 Groeten, Ger van der Meer
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Wedstrijdprogramma

Senioren    
Westlandia 11  LYRA 10 20:00 19.00
  
Junioren      
Maasdijk JO15-2  LYRA JO15-6 18.00 17.00  
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   
  
Senioren  
CWO 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
Sportlust ‘46 2  LYRA 2 11:00 Via Trainer  
LYRA 3  Naaldwijk 2 14:30    
MSV ‘71 3  LYRA 4 11:30 10.30  
Excelsior M 3  LYRA 5 11:00 10.00  
LYRA 6  WIK 1 12:30    
LYRA 7  Sportclub Monster 8 14:30   
Excelsior’20 1  LYRA 8 14:00 13.00  
LYRA 9  Sportclub Monster 9 14:30    
KMD 6  LYRA 10 14:15 13.15  
LYRA 11  Excelsior M 6 14:30   
LYRA 12  Oosterheem 9 14:30    
Verburch 6  LYRA 13 14:30 13.30  
      
Vrouwen      
Jodan Boys VR1  LYRA VR1 16:00 Via Trainer  
Excelsior M VR1  LYRA VR2 13:30 12.30  
LYRA MO17-2  Duindorp sv MO17-1 12:30    
Zestienh. MO15-1  LYRA MO15-1 11:45 10.45   
RKDEO MO15-2  LYRA MO15-2 11:30 10.30  
LYRA MO13-1  Quick MO13-1 10:30   Speler Lyra 3
      
LYRA JO19      
HVC’10 JO19-1  LYRA JO19-1 14:30 Via Trainer   
LYRA JO19-2  VFC JO19-3 12:30    
LYRA JO19-3         
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  Quick JO17-2 12:00    
Victoria’04 JO17-2  LYRA JO17-2 15.00 14.00  
Zwaluwen JO17-4  LYRA JO17-3 13:00 12.00  
LYRA JO17-4  WIK JO17-2 12:00   
Quick JO17-7  LYRA JO17-5 16.30 15.30   
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  Oliveo JO15-1 10:15    
FC ‘s-Gravenz. JO15-2 LYRA JO15-2 09:00 8.00  
LYRA JO15-3  Wat. Veld GONA JO15-1 10:30     
LYRA JO15-4  Sp. Monster JO15-4 08:30   Speler Lyra 6
LYRA JO15-5  Verburch JO15-5 10:15    Speler Lyra 7
LYRA JO15-6  Excelsior M JO15-4 12:00    Speler Lyra 9

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

5 april 2017

Zaterdag
8 april 2017

Sponsorkleding voor de F1 - F4

JO9 selectie in het nieuw gestoken 
door Van den Ende Adviesgroep
Afgelopen zaterdag was het dan zover. 
De mannen van de JO9 selectie had-
den al een paar wedstrijden in de mooie 
nieuwe Klupp shirts mogen lopen. Nu 
was het moment voor het officiële uit-
reiking, de foto’s en de ondertekening 
van de contracten. 
Namens stichting Steun vv LYRA heette 
Suzanne Boekestijn een ieder, en Hans 
van Haaren van Van den Ende Advies-
groep in het bijzonder, een hartelijk wel-
kom. Suzanne stipte het belang aan wat 
sponsors voor een club als LYRA bete-
kenen. Door deze sponsors kunnen wij 
er voor zorgen dat de club gezond is en 
blijft en kunnen we leuke dingen doen 
voor onze leden. 
De van den Ende Adviesgroep is al 
sinds jaar en dag een trouwe sponsor 
van onze vereniging. De adviesgroep 
is een echt Liers bedrijf – voorheen 
gespecialiseerd in verzekeringen maar 
nu ook in pensioenen en makelaardij . 
Als LYRA zijn wij heel dankbaar dat we 
zo’n trouwe sponsor in de club hebben. 
Suzanne wenste de mannen van de JO9 

selectie veel succes toe en vroeg hen 
de shirts en dus ook de naam 
van de sponsor met veel 
trots te dragen. 
Wilt u meer over de 
sponsor te weten komen, 
klik dan door naar de 
website van  
Van den Ende Adviesgroep  
(www.vandenende.nl)
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LYRA JO13      
GSC ESDO JO13-1  LYRA JO13-1 10:30 Via Trainer  
Maasdijk JO13-1  LYRA JO13-2 8.45 7.45  
Sp. Monster JO13-2 LYRA JO13-3 08:30 7.30   
LYRA JO13-4  Maasdijk JO13-2 08:45     
GSC ESDO JO13-3  LYRA JO13-5 13:30 12.30  
GDA JO13-5  LYRA JO13-6 11:30 10.30   
LYRA JO13-7  DUNO JO13-4 10:30    Speler Lyra 11
LYRA JO13-8  DUNO JO13-5 10:30    Speler Lyra 12
      
LYRA JO11      
DHC JO11-9  LYRA JO11-1 08:30 Via Trainer  
LYRA JO11-2  KMD JO11-1 08:30    Speler JO19-2
Sp. Monster JO11-4 LYRA JO11-3 11:00 10.00  
Westlandia JO11-6  LYRA JO11-4 08:30 7.30  
LYRA JO11-5  Verburch JO11-3 09:30   Speler JO17-1
LYRA JO11-6  FC ‘s-Gravenz. JO11-12 08:30   Speler JO17-4
LYRA JO11-7  MSV ‘71 JO11-5 08:30    Speler JO15-1
LYRA JO11-8  Quick Steps JO11-5 08:30   Speler JO15-3
Den Hoorn JO11-10 LYRA JO11-9 10:30 9.30  
LYRA JO11-10M  Maasdijk JO11-5 08:30    Speler JO15-5
          
LYRA JO9      
FC ‘s-Gravenz. JO9-2 LYRA JO9-1 09:30 Via Trainer  
LYRA JO9-2  WIK JO9-1 08:30    Speelster MO17-2
LYRA JO9-3  FC ‘s-Gravenz. JO9-6 09:30    
Full Speed JO9-2  LYRA JO9-4 13:00 12.00  
VFC JO9-7  LYRA JO9-5 09:45 8.45  
LYRA JO9-6  Schipluiden JO9-2 09:30    Speler JO15-6
FC ‘s-Gravenz. JO9-13 LYRA JO9-7 08:30 7.30  
LYRA JO9-8  GDA JO9-7M 09:30    
VELO JO9-8  LYRA JO9-9 11:00 10.00  
GSC ESDO JO9-9  LYRA JO9-10 08:30 7.30  
LYRA JO9-11  Schipluiden JO9-3 09:30   
LYRA JO9-12  Rhoon JO9    9.30
   
Minipupillen      
Fc’s-Gravenz. B  vv LYRA  8.30 7.30  

Senioren Zaal     
LYRA VR1  Delft VR2 19:00 Zuidhaghe  (Den Haag)
NOCKralingen VR1  LYRA VR2 20:00 Topsportcentrum (Rotterdam) 
      
Senioren Zaal     
LYRA 1  Westlandia 3 20:00 Vreeloo  (De Lier) 
       
Senioren Zaal     
Honselersdijk 2  LYRA 2 19:00 Pijl, de  (Naaldwijk) 
          
Senioren      
CWO 3  LYRA 5 12:00 11.00  
LYRA 8  Deltasport 3 12:30    
Deltasport 4  LYRA 9 11:00 10.00  
      
Vrouwen      
LYRA MO17-1  VDL MO17-1 12:30    
MVV ‘27 MO17-1  LYRA MO17-2 11:00 10.00  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

8 april 2017

Maandag
10 april 2017

Dinsdag
11 april 2017

Woensdag
12 april 2017

Zaterdag
15 april 2017

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

15 april 2017
JO15      
LYRA JO15-2  GLZ Delfshaven JO15-1 10:30   
LYRA JO15-3  Den Hoorn JO15-5 09:30    
LYRA JO15-4  HVC’10 JO15-2 09:30   Speler Lyra 8
LYRA JO15-5  Rozenburg JO15-3 10:30   
LYRA JO15-6  Maasdijk JO15-2 11:30   
      
JO13      
GSC ESDO JO13-4  LYRA JO13-7 15:00 14.00  

JO11      
Honselersdijk JO11-2 LYRA JO11-4 09:30 8.30  
VFC JO11-6  LYRA JO11-5 13:00 12.00  
LYRA JO11-7  Maasdijk JO11-3 09:30   Speler JO15-2
LYRA JO11-10M  Berkel JO11-11 09:30   Speelster MO17-1
      
JO9      
LYRA JO9-4  SEP JO9-4 09:30   Speler Jo15-5
LYRA JO9-6  Hercules JO9-4 09:30   Speler JO15-6
Wat.Veld GONA JO9-4 - LYRA JO9-9 09:30 8.30  
FC ‘s-Gravenz. JO9-14 LYRA JO9-11 09:30 8.30  
Minipupillen      
vv LYRA   Verburch 9.30

Senioren Zaal     
Concordia 1  LYRA 2 21:00  Buitenhof  (Delft) 
Junioren          
LYRA JO15-3  Verburch JO15-4 18:30   
       
Senioren Zaal 
LYRA VR2  Brielle VR1 21:00 Zuidhaghe (Den Haag) O.  Unsun 
Senioren      
LYRA 11  VDL 7 19:00   
Junioren      
LYRA MO17-1  Concordia MO17-1 18:30   
      
Senioren      
Sportclub Monster 1 LYRA 1 14:30 Via Trainer   
Sportclub Monster 2 LYRA 2 12:00 Via Trainer   
KMD 3  LYRA 4 14:30 13.30  
DVO ‘32 3  LYRA 5 11:30 10.30  
LYRA 6  FC ‘s-Gravenzande 8 14:30    
LYRA 7  Westlandia 10 12:30    
FC ‘s-Gravenzande 12 LYRA 8 12:45 11.45  
LYRA 9  Naaldwijk 6 14:30    
Schipluiden 7  LYRA 10 14:30 13.30  
LYRA 11  Maasdijk 6 14:30   
LYRA 12  FC ‘s-Gravenzande 16 12:30    
Honselersdijk 9  LYRA 13 14:30 13.30  
      
Vrouwen      
MVV ‘27 VR1  LYRA VR2 11:40 10.40  
Maasdijk MO17-1  LYRA MO17-1 12:30 11.30  
Sp. Monster MO17-1 LYRA MO17-2 12:30 11.30   
MVV ‘27 MO15-1  LYRA MO15-1 08:30 7.30  
Forum Sport MO15-2 LYRA MO15-2 08:45 7.45   
DHL MO13-1  LYRA MO13-1 10:45 9.45   

Dinsdag
18 april 2017

Woensdag
19 april 2017

Zaterdag
22 april 2017



pagina 24
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JO19      
VDL JO19-1  LYRA JO19-2 14:30 13.30  
LYRA JO19-3  VELO JO19-5 12:30    
         

JO17      
LYRA JO17-2  Westlandia JO17-3 10:30    
LYRA JO17-3  RKDEO JO17-6 10:30    
VELO JO17-6  LYRA JO17-4 14:30 13.30  
LYRA JO17-5  Verburch JO17-3 11:00    Speler Lyra 7
      
JO15      
LYRA JO15-2  HBSS JO15-1 10:30    
Naaldwijk JO15-2  LYRA JO15-3 11:15 10.15  
HBS JO15-5  LYRA JO15-4 12:30 11.30  
SEP JO15-4  LYRA JO15-5 13:00 12.00  
Westlandia JO15-6  LYRA JO15-6 09:30 8.30  
      
JO13      
LYRA JO13-2  MSV ‘71 JO13-1 08:45    Speler Lyra 6
LYRA JO13-3  Excelsior M JO13-3 09:30    Speler Lyra 9
LYRA JO13-5  Quintus JO13-2 10:00   Speler Lyra 11
LYRA JO13-6  Escamp hsv JO13-1 10:30    Speler Lyra 12
Wilhelmus JO13-8  LYRA JO13-7 15:00 14.00   
Die Haghe JO13-6  LYRA JO13-8 09:00 8.00  
       
JO11 
LYRA JO11-1  Wippolder JO11-1 08:30   
Westlandia JO11-2  LYRA JO11-2 08:30  7.30  
LYRA JO11-3  Scheveningen JO11-3 09:30   Speler Jo19-3
LYRA JO11-4  DWO JO11-4 08:30    Speler JO17-2
Den Hoorn JO11-5  LYRA JO11-5 11:30 10.30  
DUNO JO11-4  LYRA JO11-6 10:45 9.45  
Zwaluwen JO11-8  LYRA JO11-7 09:45 8.45  
DUNO JO11-6  LYRA JO11-8 09:40 8.40  
LYRA JO11-9  Leidschenveen JO11-8 08:30   Speler JO17-5
Naaldwijk JO11-4  LYRA JO11-10M 09:00 8.00  
      
JO9      
LYRA JO9-1  KMD JO9-1 09:30    Speler JO17-3
Quick JO9-4  LYRA JO9-2 12:45 11.45  
Den Hoorn JO9-3  LYRA JO9-3 08:30 7.30   
LYRA JO9-4  Quintus JO9-2 08:30    Speler JO15-2
LYRA JO9-5  Westlandia JO9-7 09:30    
Hercules JO9-4  LYRA JO9-6 09:00 8.00   
LYRA JO9-7  MSV ‘71 JO9-4 09:30    
VELO JO9-11  LYRA JO9-8 11:00 10.00  
LYRA JO9-9  Scheveningen JO9-6 08:30    
LYRA JO9-10  FC ‘s-Gravenz. JO9-10 08:30    
RAS JO9-3  LYRA JO9-11 09:30 8.30   

Zaterdag
22 april 2017


