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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 1
4 september 2017

Accommodatie Sportpark ‘De Zweth’, Veilingweg 26, 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:  Jan Vink,  0174-515598  redactie@vvLyra.nl
 Herman Hertsenberg,  06-52696469 redactie@vvLyra.nl
Vormgeving en druk: Drukkerij Picom/Vreko De Lier

Samenstelling dagelijks bestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Dick van der 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 van der 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 jeugdvoorzitter@vvlyra.nl
Vice Jeugdvoorzitter Bonno Harmsen 06-24248284 ledenadministratie@vvlyra.nl
Jeugdsecretaris Colinda Luijendijk 06-14357565 jeugdsecretaris@vvlyra.nl
Algemene wedstrijdzaken Rien de Vos 06-14435393 algemene.zaken.jeugd@vvlyra.nl
Algemene zaken Piet v.d. Ende 06-16966942 algemene.zaken.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO19 en JO17 Richard v.d. Knaap 06-23439430 wedstrijdsecretaris.a.b.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO15 Mark v/d Lugt 06-54245108 wedstrijdsecretaris.c.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO13 Dennis Meijndert 06-46761466 wedstrijdsecretaris.d.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO11 Mark Schuurmans 06-21804331 wedstrijdsecretaris.e.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO9 Ina Schouwstra 06-24480286 wedstrijdsecretaris.f.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris mini F Angelique Herrewijnen 06-13191757 wedstrijdsecretaris.minif.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecr. Dames + Meisjes Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdsecretaris.dames@vvlyra.nl
Ondersteund door: Joyce de Reus 06-16294687 wedstrijdsecretaris.meisjes@vvlyra.nl
 Shauni de Ridder 06-47034452 wedstrijdsecretaris.meisjes@vvlyra.nl
Wedstrijdsecr.Onderelftallen Sen. Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdzaken@vvlyra.nl
Toernooicommissie Ronald vd Berg 06-23506858 toernooicommissie@vvlyra.nl
Toernooicommissie Marjan Buijs  toernooicommissie@vvlyra.nl
Toernooicommissie Rita Heijdra  toernooicommissie@vvlyra.nl
Scheidsrechters Commissie Remco Broekhuizen 06-30659391 Scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
Scheidsrechters Commissie Johan v.d. Wel 06-11739809 Scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
Penningmeester Esther van der Mark 06-23332314 penningmeester.jeugd@vvlyra.nl
Gastvrouw Fenne Binnendijk 06-24218126 f.binnendijk@hotmail.com
Gastvrouw Tessa Dukker 06-46217195 tessadukker@gmail.com
Gastvrouw Jessica Langerak 06-83142890 
   
Activiteitencommissie   
Algemeen e-mailadres   activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Angelique Herrewijnen 06-13191757 activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Jacqueline Ammerlaan 0174-540569 activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Linda van Houwelingen 06-15084727 activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Roxan Verduyn 06-27150909 activiteitencommissie@vvlyra.nl
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Inleverdata kopij voor Sportkontakt
Kopij voor Sportkontakt moet uiterlijk op zondag 20.00 uur binnen zijn.

E-mailadres: 
redactie@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.

Afdeling Futsal   
Contactpersoon Lennard Robbemond 06-27249416 futsal@vvlyra.nl
   
Samenstelling technische commissie   
Voorzitter Frits de Vreeden  06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
TC lid senioren Bart van Wensen  06-24999975 tc.lid.senioren@vvlyra.nl
Hoofd Jeugdopleiding Pim van der Hoorn 06-10120646 hoofd.jeugdopleiding@vvlyra.nl
TC lid dames en meisjesvoetbal William Vincent  06-54386100 tc.lid.damesenmeisjesvoetbal@vvlyra.nl
Lid TC Algemene Zaken Geert van Etten 06-54376476 tc.lid.az@vvlyra.nl
Lid TC Notulist Martin de Bruin  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
Vertrouwenscontactpersonen 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
Sponsorwerving Wim van Berkel 06-83709107 sponsor@stichtingsteunlyra.nl
Sponsorwerving Suzanne Boekestijn 06-41205819 sponsor@stichtingsteunlyra.nl
Sponsorwerving Bonno Harmsen 06-24248284 
Sponsorwerving Herman Hertsenberg 06-52696469 
Sponsorwerving Hans van Haaren 06-54648891 
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   
Kantine coördinator Fred Barz  06-48154747  kantinezaken@vvlyra.nl
Kantine commissielid Bernadette Dekker 06-17575425 tedendet@planet.nl
Kantine commissielid  Henny Voskamp  06-20863614 jvoskamp@kabelfoon.nl  
  
Website   
Webmaster Laura van der Helm 06-15344728 info@vvlyra.nl
Webmaster Rick Voskamp 06-12885021 info@vvlyra.nl
Website redactie   redactie@vvlyra.nl

Deadline volgende SportKontakt:

17 september
  1 oktober
15 oktober
29 oktober  

12 november
26 november
10 december
17 december
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Van de voorzitter

Apart jaar
Twee weken geleden had ik mijn eer-
ste bijdrage geschreven voor de eer-
ste uitgave van het Sportkontakt voor 
het nieuwe seizoen. Helaas was het 
niet mogelijk de uitgave uit te bren-
gen vanwege gebrek aan kopij. Het is 
voor iedereen weer even wennen en 
de opstart van het nieuwe seizoen is 
dit jaar bijzonder, zeg maar apart. De 
redactie informeerde of  deze bijdrage 
gebruikt kon worden, echter de actua-
liteit van de dag haalt je zo snel in dat 
deze linea recta de prullenbak in kon. 
Wat is er veel gebeurd de afgelopen 
weken. Ik blijf het een apart jaar vinden. 
Jubileumjaar, degraderen, kunstgras-
veldproblemen, mensen die stoppen bij 
de club na jarenlange inzet en vooral het 
zeer moeizaam vinden van mensen voor 
de vereniging. Later kom ik hier uitge-
breid op terug.

Sportkontakt
Terwijl ik de column aan het schrijven 
ben realiseer ik me ineens dat het wel 
een bijzonder jaar wordt voor ons club-
blad. Verandering van tijd, behoefte en 
wijze van informatievoorziening heb-
ben ervoor gezorgd dat het Sportkont-
akt nog maar vijf maanden in een papie-
ren versie  wordt uitgebracht en hier-
na voorlopig in een digitale versie. Een 
club van wijze mensen is inmiddels een 
aantal keren bij elkaar geweest om te 
bespreken hoe dit het volgende seizoen 
er uit moet gaan zien. Na 63 jaargangen 
zal de papieren versie tot het verleden 
behoren. Vroeger werd er twee weken 
reikhalzend naar de brievenbus geke-
ken en wilde men persé als het eerste 
het blad in zijn bezit hebben. In de hui-
dige tijd is de berichtgeving via de web-
site vaak sneller dan het gerucht zich 
kan verspreiden. Een mooie ontwikke-
ling die we met veel belangstelling zul-
len volgen.

De voorbereidingen
Er is veel gebeurd op de vereniging tij-
dens de zomerstop. Ook heb in mijn 

column op de website hier wekelijks 
aandacht aan besteed en geschreven 
dat ik enorm trots ben op de mede-
werkers die de accommodatie heb-
ben schoongemaakt en onderhouden, 
de vrijwilligers die de kleding hebben 
gewassen, uitgezocht en opnieuw inge-
deeld. Uren hebben zij hieraan gewerkt. 
Mensen van onschatbare waarde. Ook 
hier kom ik later op terug. Inmiddels zijn 
de voorbereidingen bij de selectie-elf-
tallen al een paar weken bezig en zijn de 
eerste oefenwedstrijden en bekerwed-
strijden gespeeld. Hier zijn wisselen-
de resultaten geboekt. Het eerste elftal 
heeft twee wedstrijden gespeeld en wat 
vorig seizoen niet lukte (scoren) is nu 
ruimschoots gelukt. Laten we hopen dat 
het lek hier boven is. De spelers en staf 
zijn gemotiveerd en hebben het vorige 
seizoen achter zich gelaten. De focus is 
gericht om weer zo snel mogelijk in de 
tweede klasse te komen. De enige doel-
stelling die je kunt hebben als vereni-
ging na deze sportieve domper, maar er 
zijn meer clubs in de derde klasse wel-
ke een doelstelling hebben. Een peri-
odetitel binnenhalen is al mooi, maar 
vooral meedoen in de bovenste regio-
nen. Als we naar de competitie-indeling 
kijken ziet het er leuk uit en kunnen we 
bijna om de veertien dagen een derde 
helft organiseren, maar dat is niet in de 
insteek van een sportvereniging. Dan 
wil je als club het hoogst haalbare halen 
en je sportieve doelstelling realiseren.

Als bestuur willen we dat niet alleen 
met de selectie-elftallen, maar met alle 
teams die onze vereniging rijk is. Hier 
heeft het bestuur en jeugdbestuur deze 
zomer aan gewerkt. Vooral het jeugdbe-
stuur en de wedstrijdsecretarissen van 
de jeugd. Zoals eerder beschreven zijn 
er aan het einde van het vorige seizoen 
nogal wat vrijwilligers gestopt die jaren-
lang hun inzet hebben gedaan aan de 
club en wel weer eens iets anders wil-
den gaan doen. Ik noem dat natuurlijk 
verloop. Dat natuurlijke verloop zou dan 
ook zo moeten zijn dat anderen mensen 

opstaan en dit overnemen. Dit laatste is 
niet gebeurd en dat baart ons zeer grote 
zorgen en is een uitdaging die ons allen 
aangaat. We dachten als bestuur voor 
de woensdagmiddag een oplossing te 
hebben gevonden in de voetbalschool 
van Ton Jenner. Hij kon met zijn voet-
balschool op zondag gebruik maken van 
een kunstgrasveld en zou als tegenpres-
tatie op woensdagmiddag de Mini’s en 
de niet selectie-elftallen trainen van JO9 
en JO11. Een prima oplossing welke in 
2016 was gemaakt. Hij was ook bereid 
om de trainers van niet selectie-elftal-
len te trainen om te trainen. Helaas is 
deze samenwerking niet doorgegaan 
om de reden die ik niet in de publici-
teit wil brengen en ik hoop dat men dit 
wil begrijpen. In ieder geval was er een 
week voor aanvang van het seizoen een 
mega-probleem. Ongeveer 125 spe-
lers die geen training konden krijgen en 
geen trainers. Waar haal je zo snel trai-
ners vandaan die dit op de woensdag-
middag kunnen oplossen. De eerste 
training werd afgelast en voor de twee-
de training is er een aantal vrijwilligers 
opgestaan die dit eenmalig wilde doen. 
Afgelopen zaterdag heeft het bestuur, 
jeugdbestuur en technische commis-
sie een afspraak met een voetbalschool 
die het dit seizoen op zich gaat nemen. 
Dit doen zij echter niet voor niets. Dit is 
begrijpelijk want het is hun werk. In de 
column die ik twee weken geleden had 
geschreven, had ik aangegeven dat er 
nogal wat teams zijn die nog geen trai-
ner en/of leider hadden. Ik weet dat het 
jeugdbestuur en de wedstrijdsecretaris-
sen van de jeugd er werkelijk alles aan 
gedaan hebben om hiervoor mensen 
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Van de redactie

Op de website hebben jullie kunnen 
lezen dat de eerste Sportkontakt pas 6 
september uit zou komen. Gebrek aan 
kopij was de oorzaak.  Op zich is dat 
niet zo’n wonder aan het begin van het 
nieuwe seizoen. Een enkel toernooi of 
oefenwedstrijdje, zodat er weinig versla-
gen zijn. En we kunnen het blad niet vul-
len met kleurplaten. 

Ook naar het Nederlands elftal gekeken 
neem ik aan. Jammer dat we niet het 
niveau van weleer kunnen halen. Dro-
men doen we ’s-nachts, dus deelname 
zal er deze keer niet inzitten. Goed dat 
de dames mooi gepresteerd hebben en 

de hockeydames en –heren. Er viel dus 
best wat te genieten.
Op 23 september start ons eerste elf-
tal met de competitie. Nu maar hopen 
dat we snel terug zijn in de tweede klas-
se maar die hoop zal op meer plaatsen 
leven.
De opvolger van Patrick is Herman 
Hertsenberg geworden, onze drukker. 
Dat laatste moet u niet verkeerd opvat-
ten want hij pleegt zich niet te drukken. 
Met Herman zitten we in elk geval dicht 
bij het vuur. En natuurlijk hopen we voor 
alle teams op een mooi seizoen met 
aansprekende resultaten.

Jan Vink

te vinden. Dit was toen nog niet gelukt 
en ik had ook geschreven dat we als 
bestuur niet wilden horen van ouders 
dat er niets aangedaan was. Het was 
voor hen de hoogste prioriteit. Ik heb 
begrepen dat er vorige week enige dis-
cussie is geweest met ouders hierover. 
Dit is vreselijke jammer, want het zijn 
juist deze mensen die er alles aan doen 
om voor uw kinderen trainingen te ver-
zorgen en wedstrijden te spelen. Als 
deze mensen op deze wijze worden aan-
gesproken zal ook bij hen de motivatie 
verdwijnen en dat kunnen we nu niet 
gebruiken.

Is dit nu alleen een problematiek bij v.v. 
Lyra? Het antwoord is overduidelijk nee. 
Ik heb bij diverse clubs mijn oor te luis-
teren gelegd en ook zij ervaren dit pro-
bleem. Ouders die niet meer willen of 
kunnen meehelpen, maar wel de vereni-
ging min of meer de verplichting opleg-
gen dat hun kind moet trainen en spe-
len. Dit is begrijpelijk en een uitdaging 
voor de vereniging die complex is. Een 
oplossing is er wel en die wil ik graag 
middels een voorbeeld uitleggen. Ik ben 
in het verleden lid geweest van een ten-
nisvereniging. Ik betaalde een contri-
butie die ruimschoots hoger was dan 
de contributie bij v.v. Lyra. Ik was een 
tennisser die het balletje over het net 
kreeg, maar wilde beter worden. Ik heb 

toen les genomen. Ik kreeg tien lessen 
voor een bedrag dat bijna de contributie 
was, maar werd wel beter. Daarom zie ik 
de meerwaarde van een voetbalschool 
wel in. Het zijn gediplomeerde trainers 
die bij verenigingen heel veel kinderen 
trainen die niet in de selectie zitten. Zij 
stappen in een “gat” dat bij veel vereni-
gingen is, namelijk gebrek aan vrijwilli-
gers die kinderen willen trainen.

Het is echter wel zo dat dat boven-
staand voorbeeld over tennisles de rea-
liteit gaat worden bij een voetbalvereni-
ging. Als club wordt het jaarlijks steeds 
lastiger om het geheel rond te krijgen. 
Een voetbalschool zoals deze nu op de 
woensdagmiddag bij ons gaat werken 
zou de oplossing kunnen zijn, maar is 
een investering in de club die behoor-
lijk in de begroting hakt. In het bestuur 
is hier uitgebreid over gesproken dat 
als deze trend doorzet er volgend jaar 
een beslissing moet worden genomen 
over de contributie. Dat zou wel eens 
behoorlijk kunnen uitpakken als we 
voor ieder elftal een betaalde trainer 
moeten gaan zetten. 

Het is wellicht voor de eerste column 
een zwaar onderwerp, maar het is even 
niet anders.
Tot op het sportpark.

Sjaak Scheffers

Voetbalvereniging Lyra 
zoekt ambitieuze scheidsrechters

WIJ ZOEKEN JOU!
De Scheidsrechterscommissie van 
vv Lyra is op zoek naar enthousias-
te mensen die de ambitie hebben 
om scheidsrechter te worden en 
het leuk vinden om wedstrijden in 
goede banen te leiden.

Lyra biedt elke scheidsrechter goe-
de begeleiding en een cursus veld-
voetbal. Zodat je alle kneepjes van 
het vak leert en er plezier in krijgt 
om wedstrijden te fluiten.

Van jong tot oud iedereen kan zich 
aanmelden. We zoeken scheids-
rechters voor groot veld wedstrij-
den tot half veld wedstrijden, dus 
van de jongste jeugd tot de senio-
ren.

Heb jij ambitie om scheidsrech-
ter te worden? Aarzel niet en neem 
contact op. 

Aanmelden kan bij Remco Broek-
huizen via Scheidsrechterscommis-
sievvlyra@gmail.com
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Contributie 2017-2018

Lid zijn van een vereniging brengt ook 
verplichtingen met zich mee! 

Een vereniging betaalt kosten voor het 
onderhoud/huur van de velden, het 
gebouw, de verwarming, de verlichting, 
het gebruik van de douches e.d. Kos-
ten die worden gedekt door 3 belang-
rijke bronnen van inkomsten: kantine 
verkoop, sponsorbijdragen maar vooral 
ook CONTRIBUTIE.
Voor elk lid dat is aangemeld bij de 
KNVB wordt door vv Lyra een bedrag 
afgedragen. Als er na 1 juni is opgezegd 
krijgen wij dit bedrag ook niet meer 
terug van de KNVB en zullen er dus kos-
ten ( € 50,00)
in rekening moeten worden gebracht.

Voor de betaling van de contributie 
hebben veel leden gelukkig een mach-
tiging afgegeven om de contributie in 
1 of 2 termijnen automatisch te mogen 
incasseren. Een deel betaalt, ondanks 
de € 10,00 extra administratiekosten, 
liever zelf.
Helaas lukt niet elke incasso, door tijde-
lijk saldo tekort of omdat incasso’s om 

welke reden (soms 
zeer onterecht) 
dan ook door 
het betreffen-
de lid worden 
teruggedraaid.
Inmiddels is het 
seizoen 2017-
2018 begonnen, 
echter zijn er nog 
een paar leden die, na 
diverse aanmaningen per mail, 
post, sms…nog steeds niet de volledi-
ge contributie van vorig seizoen hebben 
betaald.
Deze personen zouden zich diep moe-
ten schamen !! Deze leden kosten de 
vereniging dus geld en maken gebruik 
van de faciliteiten die door de ande-
re leden worden betaald. Dit zou je als 
(ouders/verzorgers van) speler niet 
moeten willen !
Deze personen zullen zeer waarschijn-
lijk binnenkort in het Sportkontakt met 
naam worden genoemd en aan de lei-
ders/aanvoerders worden doorgeven 
met het verzoek de betreffende speler 
niet meer op te stellen. Hierdoor bena-

deel je dus 
ook je team. 

Er kan pas 
weer worden 

gespeeld als de 
volledige contribu-

tie voor beide seizoenen is 
betaald.

Hierbij dan ook nogmaals het 
dringende verzoek om de contri-

butie binnen een paar dagen over te 
maken op rekening NL54 RABO 0340 
3868 27 t.n.v. vv Lyra. 

Uiteraard kunnen wij ons voorstellen 
dat er omstandigheden zijn waardoor er 
(even) niet betaald kan worden, neem 
dan contact op met ondergetekende of 
stuur een mail naar penningmeester@
vvlyra.nl, waarna we zoeken naar een 
oplossing.

Alvast bedankt, mede namens alle beta-
lende leden.

Dick v.d. Pijl
Penningmeester vv Lyra

Dit jaar wordt de jaarlijkse BBQ 
ter afsluiting van de voorberei-
ding gehouden  op zaterdag 16 
september. De BBQ start om 
17:30 uur en eindigt zo rond de 
klok van 19:30 uur.

Wil je een vorkje meeprikken? 
Kosten zijn  € 5,- – vooraf te beta-
len bij Geert van Etten.  Laat 
snel weten  i.v.m. de inkoop van 
het vlees.

BBQter afsluiting van de voorbereiding
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Het is zondagmorgen 3 september, 
de zon schijnt heerlijk in de serre van 
mijn huis. Ik pak een kop koffie en 
loop de tuin in. Wat een heerlijke rust, 
het gekwaak van een aantal eend-
jes en het gespetter van twee zwanen 
is het enige geluid dat ik hoor. Lang-
zaam drink ik mijn kop koffie op en 
denk ik na over de afgelopen periode. 

Er is veel gebeurd in de afgelopen twee 
maanden en er is ontzettend veel werk 
verzet. Het einde van een voetbalsei-
zoen is ook het begin van het nieuwe. 
Uitzoeken van diverse spullen en bal-
lenhokken, indelen van nieuwe elftal-
len, schoonmaken van het clubgebouw, 
onderhoud velden, lijnen trekken, nieu-
we spelvorm jongste jeugd, invoering 
mobiele digitale wedstrijdformulier, het 
vinden van een voetbalschool voor de 
mini-F, F en E jeugd en tussendoor nog 
even genieten van een rust periode.  

Alles moest de afgelopen twee weken 
worden afgerond alvorens we het nieu-
we seizoen weer konden beginnen. Dit 
is een hectische periode geweest. Eerst 
werden we geconfronteerd met het mis-
lukken van de onderhandelingen met 
de beoogde voetbalschool. De geplan-
de samenwerking liep helaas ( door ver-
schillende redenen ) op niets uit waar-
door we met een enorm probleem kwa-
men te zitten. De eerste geplande trai-
ning voor deze drie groepen hebben 
we hierdoor helaas af moeten zeggen. 
De tweede training kon gelukkig wel 
door gaan. Na spoed overleg met de JC 
hebben we gelukkig ouders, trainers, 
JC leden en vrijwilligers bereid gevon-
den om deze eerste training op zich te 
nemen. Hiervoor een diepe buiging en 
dank voor deze inspanning. Wij als club 
zijn jullie dankbaar voor wat jullie heb-
ben gedaan, top. Maar hiermee was het 
probleem voor de nabije toekomst nog 
niet opgelost. Na veel bellen en mailen 
hebben we (dank gaat uit naar Frits de 
Vrede en Sjaak Scheffers voor de geda-
ne inspanningen) een voetbalschool 
gevonden welke de trainingen voor v.v. 
Lyra gaat uitvoeren. Voetbalschool Beja-

Van de jeugdvoorzitter

min Gomes gaat vanaf woensdag 06 
september deze trainingen verzorgen. 
Wij heten dan ook hierbij deze voet-
balschool van harte welkom en zullen 
er gezamenlijk alles aan gaan doen om 
deze samenwerking zo optimaal moge-
lijk te gaan laten verlopen. 

Naast deze activiteit mochten er ook 
nog heel veel lijnen worden getrokken 
op de diverse velden. Ik wil hierbij dan 
ook van de gelegenheid gebruik maken 
om de rode brigade te danken voor het 
uitzetten van de diverse velden. Zonder 
jullie inzet hadden we afgelopen zater-
dag niet zo vlotjes kunnen starten met 
de nieuwe spelvormen van de JO8 en 
de JO9. Dank voor jullie inzet. 

Ook onze scheidsrechterscommissie 
heeft de afgelopen tijd niet stil geze-
ten. Zij zijn druk bezig geweest met het 
evalueren van het afgelopen seizoen en 
het aanvangen van het nieuwe seizoen. 
De diverse scheidsrechters zijn alle-
maal benaderd om in beeld te krijgen 
wie er nog wil gaan fluiten in het nieu-
we seizoen. Daarnaast heeft de scheids-
rechterscommissie zich bezig gehou-
den met de voorlichting van het nieu-
we mobiele digitale wedstrijdformulier. 
Om deze nieuwe opzet zo prettig moge-
lijk te gaan laten starten is er een voor-
lichtingsavond georganiseerd. Op deze 
avond werd op een duidelijke en rustige 
manier uiteen gezet wat de scheidsrech-
ters en de leiders van de elftallen moes-
ten doen op deze app. Deze actie is met 
veel aandacht gevolgd en heeft de aan-
wezigen voldoende informatie gegeven 
om zelfstandig te beginnen. Scheids-
rechterscommissie ook onze dank voor 
jullie genomen moeite en inzet.

Als laatste maar zeker niet als minste wil 
ik de jeugdcommissie leden en alle vrij-
willigers welke hierbij hebben geholpen 
bedanken voor de enorme inzet die er 
is getoond bij het uitzoeken, selecteren 
en wassen van de diverse training spul-
len. Het leeg halen van de hokken, het 
selecteren van alle spullen en het was-
sen van de hesjes was een enorme klus. 

Ik wil jullie bedanken voor 
al wat jullie hebben gedaan de afge-
lopen weken (maanden) en ben trots 
dat ik een onderdeel mag zijn van deze 
club.

Door al deze inspanningen is afgelo-
pen zaterdag (de eerste echte speel-
ronde van het nieuwe seizoen) eigen-
lijk zonder al te veel problemen verlo-
pen. De inzet en motivatie van allen was 
afgelopen zaterdag erg plezierig om te 
zien. De bezetting in de kantine, de Lyra 
shop, het thee en limonadehok en in 
de commissiekamer was perfect gere-
geld. Probleempjes werden vlekkeloos 
en zonder gemor opgelost en aan het 
einde van de dag hadden onze mannen 
van Lyra1 ook nog eens een klinkende 
overwinning geboekt.  Het biertje wat 
ik lekker heb gedronken smaakt in de 
warmte van de ondergaande zon hier-
door nog beter. Ik ben trots dat ik een 
(klein) onderdeel mag zijn van deze fan-
tastische club.

Ik wil als laatste nog iets persoonlijks 
schrijven in mijn stukje. De afgelopen 
(periode) twee weken ben ik meerdere 
malen aangesproken op het regelen van 
trainers en of leiders van onze jeugd. 
Dit waren niet altijd positieve gesprek-
ken. De kritiek en de frustratie welke 
jullie kenbaar maakten heb ik aange-
hoord en bevestigd. Ik begrijp dat dit 
een punt van aandacht is en dat wij als 
vereniging hier alles aan moeten doen 
om te verhelpen. Maar…… vergeet niet 
dat ik er alles aan doe en gedaan heb 
om dit voorkomen. Het valt me soms 
zwaar dat er weinig begrip is en dat men 
vaak denkt dat het vanzelf sprekend is 
dat alles wordt geregeld. Nogmaals WE 
ZIJN LYRA en ik ben ervan overtuigd dat 
WE het met zijn allen moeten doen. Zo 
kunnen we de club naar een hoger plan 
krijgen waar we ons allemaal op ons 
gemak voelen. Ik ga er weer met vol-
le zin tegenaan en hoop op begrip en 
medewerking van jullie kant.
Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra.

Hans van der Mark
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VTT Toernooien

Op de VTT toernooien hebben de verschillende jeugdselecties hun visitekaartjes afgegeven. De JO13 en de JO15 wonnen 
de finale en plaatsten zich hiermee voor het Nederlands Kampioenschap. De JO11 won de finale van de 2e categorie. Kort-
om prestaties waar we trots op mogen zijn! Hieronder korte verslagen van de toernooien.

Jo13-1 pakt de districtstitel en gaat naar het NK

We zijn gegroeid in het toernooi. De eerste wed-
strijd was onze minste wedstrijd. De tweede en 
derde poulewedstrijd speelden we steeds beter.  
We speelden met veel meer druk naar voren en 
we lieten mooie combinaties zien. De halve fina-
le was de beste wedstrijd met hele mooie doel-
punten en Giel viel bijna in slaap. Zoetermeer 
heeft geen kans gehad. In de finale hebben 
laten zien dat we heel leuk kunnen voetballen, 
we waren dan ook de terechte winnaar, maar 
hadden ons zelf met meer doelpunten moeten 
belonen.

Jo15-1 begint het seizoen met een prijs en gaat naar NK
Met 2 keurige 1-0 overwinningen en een degelijk gelijkspel groei-
de het team in het Voetbal Talenten Toernooi in Zoetermeer. De 
mannen konden elkaar steeds beter vinden naarmate het toer-
nooi vorderde, dat was duidelijk te zien aan het veldspel. Na een 
spannende gewonnen halve finale mocht het team de finale spe-
len. 
Deze wedstrijd was moeizaam maar erg spannend tot aan het slot, 
er kwam namelijk een penalty serie aan te pas. Na 14 penalty-
’s en 12 doelpunten scoorde Lyra de 15e penalty en onze keeper 
pakte de laatste penalty uitstekend! De jongens mogen trots zijn 
op deze prestatie zo aan het begin van het seizoen! Ondanks het 
eremetaal en geen enkel tegendoelpunt blijft de trainer kritisch. 
Er zit nog veel rek in deze groep! 

Jo11 wordt kampioen in de 2e categorie
Helaas speelden we 1 mindere wedstrijd dit toernooi. Hierdoor plaatsen we ons niet voor de 1e categorie, maar gingen we door 
in de 2e categorie. Hierin wonnen we overtuigend de halve finale en versloegen we in de finale sv Geinoord met 1-0 door een 
schitterende vrijetrap. Al met al was het een heel leuk en leerzaam toernooi met een eerste prijs in de 2e categorie.  
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Te koop: 
Lyra voetbalshirt (volwassen), 
in goede staat, maat M. Prijs: 
€ 10,00.Neem contact op met 
M. Dukker, 06-11128050.

Van de Activiteitencommissie

Schema meelopen met Lyra 1

23 september 2017 jo9-4   sc Monster
7 oktober 2017   jo9-5   Maasdijk
28 oktober 2017   jo9-6   Velo
18 november 2017 jo9-1   Naaldwijk
25 november 2017 jo9-7   Duindorp
9 december 2017   jo9-2   KMD
27 januari 2018   jo9-3   Verburch
10 februari 2018   jo8-1   GDA
10 maart 2018   jo8-2   MVV’27
24 maart 2018   jo8-3   MSV”71
7 april 2018   jo8-4   Schipluiden
21 april 2018   jo8-5   Ariston ‘80
19 mei 2018   miniF   Quick steps 

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.

Wij hopen jullie tijdens onze activiteiten te verwelkomen.
Met vriendelijke groeten,

De activiteitencommissie

Stichting Steun Lyra, oftewel de spon-
sorcommissie van v.v. Lyra,  zoekt ver-
sterking voor deze enthousiaste club! 
Om onze bestaande sponsors zo goed 
mogelijk van dienst te kunnen blijven 
zijn en waar mogelijk het aantal spon-
sors verder uit te breiden, is er drin-
gend behoefte aan mensen die hier 
graag hun steentje aan bij willen dra-
gen. 
 
*  Administratieve kracht
We zijn op zoek naar een persoon die 
de administratieve taken, zoals uitno-
digingen voor sponsor-evenemen-
ten en het opstellen van sponsor-over-
eenkomsten, uit handen wil nemen 
van de andere leden van de groep. Je 
kunt deze werkzaamheden grotendeels 
gewoon thuis doen.
 

* Uitvoering shirtsponsoring
Nadat de nieuwe sponsor besloten 
heeft om een elftal te sponsoren moet 
er nog best veel gebeuren voordat het 
elftal netjes in de gesponsorde shirts 
rondloopt. Zo moet de drukproeven 
gemaakt worden door onze kledingle-
verancier Klupp, de kleding moet gepast 
worden door de mensen uit het elftal, 
de kleding moet besteld worden en de 
officiële uitreiking van de shirts moet 
georganiseerd worden.
Je bent het aanspreekpunt van kle-
dingleverancier Klupp voor de organisa-
tie van sponsorkleding.
            
* Uitvoering reclameborden, balspon-
soring en overige sponsoring
In deze rol zorg je er na het akkoord met 
de sponsor voor dat het bord uiteinde-

lijk netjes bedrukt op de juist plek op 
ons sportpark komt te hangen, en ben 
jij degene die ervoor zorgt dat Lyra 1 
elke thuiswedstrijd met een gesponsor-
de wedstrijdbal kan spelen. 
 
Wil je ons en Lyra een handje helpen 
en vind je het leuk om in dit team mee 
te draaien? Neem dan contact op met 
Hans Koornneef van Stichting Steun 
Lyra. 

E-mail: 
voorzitter@stichtingsteunlyra.nl 
of telefoon: 06-15908115.
 
En, voor de duidelijkheid: lid of geen lid 
van Lyra, iedereen kan zich aanmelden.
 

Stichting Steun Lyra zoekt versterking
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KASSEN

SCHERMING

VERWARMING

WATER / ELEKTRA

luiten-greenhouses.com
0174 – 62 44 86

Websites voor slimme ondernemers

Nieuwe bordsponsors
De volgende bedrijven hebben onze club gesponsord met een nieuw reclamebord, dat inmiddels netjes op het 

hoofdveld is opgehangen. Namens de gehele vereniging: bedankt voor jullie bijdrage!
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Bardienstrooster 2017

Ledendienst ‘Theehuis’
Ook dit seizoen vragen wij weer medewerking aan de teams om bij toerbeurt bezet-
ting te leveren voor het “theehuis”. De voorgaande jaren hebben geleerd dat het 
goed inregelen van de drank- en sleuteluitgifte 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 kleedka-
mers mooi en schoon kunnen houden. En, in geval van vandalisme, de verantwoor-
delijken aanspreken en beboeten. Het principe is dat de teams met 7-tallen 1 x per 
seizoen een dienst draaien en de 11-tallen 2 x. We gaan er vanuit dat een ieder hier-
in zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zijn/haar beschikbaarheid doorgeeft 
aan de leider van het team.

Datum Team     
9-sep JO9 -2
16-sep JO9- 3
23-sep JO9- 4
30-sep JO9- 5
7-okt JO9 -6
14-okt JO9- 7
21-okt JO8-1 
28-okt JO8-2 

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 Fred Barz,  kantinezaken@vvlyra.nl 
of bel 06-48154747

Er zijn nog “gaten” in het rooster, 
zowel door de weeks als op zaterdag. 

Meld je aan voor bardiensten!
Fred Barz,  

kantinezaken@vvlyra.nl 
of bel 06-48154747 Datum Team 

4-nov JO8-3
11-nov JO8-4
18-nov JO19-1
25-nov JO19-1
2-dec JO19-2
9-dec JO19-2
16-dec JO19-3
27 jan JO19-3

Altijd je 

“eigen” bar 

willen 

hebben?
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Datum   thuis    uit
23-09-2017   Lyra  -  SC Monster
30-09-2017   Schipluiden  -  Lyra
07-10-2017   Lyra  -  Maasdijk
14-10-2017   GDA  -  Lyra
21-10-2017   MSV’71  -  Lyra
28-10-2017   Lyra  -  VELO
04-11-2017   MVV’27  -  Lyra
18-11-2017   Lyra  -  Naaldwijk
25-11-2017   Lyra  -  Duindorp
02-12-2017   Ariston’80  -  Lyra
09-12-2017   Lyra  -  KMD
16-12-2017   Quick Steps  -  Lyra
27-01-2018   Lyra  -  Verburch
03-02-2018   SC Monster  -  Lyra
10-02-2018   Lyra  -  GDA
17-02-2018   Maasdijk  -  Lyra
10-03-2018   Lyra  -  MVV’27
17-03-2018   VELO  -  Lyra
24-03-2018   Lyra  -  MSV’71
31-03-2018   Naaldwijk  -  Lyra
07-04-2018   Lyra  -  Schipluiden
14-04-2018   Verburch  -  Lyra
21-04-2018   Lyra  -  Ariston’80
12-05-2018   Duindorp  -  Lyra
19-05-2018   Lyra  - Quick Steps
26-05-2018   KMD  -  Lyra 
 

Team  adres   website
Ariston’80  Mekelweg 8, 2628 CD Delft www.ariston80.nl
Duindorp sv Sportlaan 2, 2566 LA ‘s-Gravenhage www.duindorpsv.nl
GDA   Madesteinweg, 2553 EC ‘s-Gravenhage www.rksvgda.nl
sv KMD   Heulweg 32a, 2291 BZ Wateringen www.sv-kmd.nl
vv Maasdijk  Lange kruisweg 44d, 2676 BM Maasdijk www.vvmaasdijk.nl
MSV’71   Dr A. Schweitzerdreef 501, 3146 TA Maassluis        www.msv71.nl
MVV’27   Doelpad 1, 3155 AE Maasland www.mvv27.nl
vv Naaldwijk  Zuidweg 2, 2671 MK Naaldwijk www.vvnaaldwijk.nl
Quick Steps  Nijkerklaan, 2573 BA ‘s-Gravenhage www.quicksteps.nl
sc Monster  Duyvenvoordestr. 56, 2681 HN Monster   www.sportclubmonster.nl
vv Schipluiden  Tienweg 3, 2636 HH Schipluiden www.vvschipluiden.nl
VELO   Noordweg 26, 2291 EG Wateringen www.velo.nlvoetbal
vv Verburch  Van Arckelweg 20, 2685 SM Poeldijk www.vv-verburch.nl

Nieuw seizoen, nieuwe BC- leden
Het nieuwe voetbalseizoen is begon-
nen en dat brengt vaak nieuwe gezich-
ten met zich mee. Dat geldt ook voor 
de Business Club van Lyra dat het 
nieuwe seizoen begint met vijf nieu-
we leden. Lyra is blij de volgende aan-
winsten van de actieve Business Club 
voor te stellen.

Weterings Mechanisatie
Weterings Mechanisatie uit ‘s-Graven-
zande houdt zich bezig met de ont-
wikkeling, fabricage, verkoop, repara-
tie en onderhoud van machines voor 
kassenbouw en – sloop. Van shovel tot 
schaarhoogwerker, het machinepark 
van Weterings is zeer divers. Daarnaast 
worden diverse machines voor tuinders 
specifiek ontwikkeld, van elektrotrekker 
tot mobiele spuitinstallaties. 
https://www.weterings.nl

Gebr. Koole
Als echt Westlands familiebedrijf heeft 
Gebr. Koole zich gespecialiseerd in dak- 

en gevelbeplating. Naast het beplaten 
van compleet nieuwe bedrijfspanden, 
renoveert Gebr. Koole ook bestaande 
panden om tot een moderne uitstraling 
te komen. Particulieren, bouwbedrij-
ven, kassenbouwers, vastgoedeigena-
ren en kwekers zijn voor werkzaamhe-
den aan dak en gevel bij Koole aan het 
juiste adres.
http://www.gebr-koole.com

Boekestijn Administratiekantoor
De partij voor administratieve werk-
zaamheden door alle zaken zelf in huis 
te hebben: Boekestijn Administratie-
kantoor. Vanuit de Poortcamp in De Lier 
heeft Boekestijn  één duidelijk doel: 
ondernemers ondersteunen bij alle 
administratieve zaken, zodat onderne-
mers zich kunnen richten op hun eigen 
vakgebied.
http://www.boekestijn-administratie-
kantoor.nl

Westflex
Westflex is een uitzendbureau dat haar 
klanten ondersteunt met de inzet van 
tijdelijke arbeidskrachten in de breed-
ste zin van het woord en in het zoeken 
naar van geschikte medewerkers voor 
een vast dienst verband. Westflex werkt 
in de voedingsindustrie, de agrarische 
sector, de industrie, de bouw, de logis-
tiek en technische dienstverleners. 
http://www.westflex.nl/home

Floricultura
Sinds 1933 is Floricultura gespecia-
liseerd in het uitgangsmateriaal voor 
orchideeën. Inmiddels is het bedrijf uit-
gegroeid tot marktleider en levert het 
jaarlijks tientallen miljoenen planten 
wereldwijd voor de opkweek tot snij-
bloem en potplant aan kwekers. Met 
vestigingen in verschillende continen-
ten werkt Floricultura dagelijks aan de 
creatie van onderscheidende variëteiten 
voor haar klanten.
https://www.floricultura.com

Speelschema Lyra 1
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Wedstrijdprogramma

Senioren Zaal     
Honselersdijk VR2  LYRA VR1 19:00  Pijl, de (Naaldwijk) 
LYRA VR2  Ommoord VR1 21:00  Zuidhaghe (Den Haag) 

Junioren     
LYRA JO19-1  GDA JO19-1 19.30
    
Senioren      
Westlandia 5  LYRA 4 20:00 19.00  
  
Senioren      
LYRA 1  Erasmus 1 14:30   R. Ditz 
Smitshoek 2  LYRA 2 10:30 Via Trainer  
Die Haghe 3  LYRA 3 12:00 Via Trainer  
LYRA 4  CION 2 14:30   
LYRA 5  SJC 1 14:30   
LYRA 6  DSO 8 14:30   
Brielle 4  LYRA 7 12:30 11.30  
Wippolder 1  LYRA 8 15:00 14.00  
LYRA 10  CION 5 14:30   
HVC’10 8  LYRA 11 14:30 13.30  
LYRA 12  Honselersdijk 11 14:30   
Victoria’04 6  LYRA 13 15:00 14.00  
LYRA 14  Honselersdijk 10 12:30   
       
Vrouwen      
Lugdunum VR1  LYRA VR1 12:00 Via Trainer  
Den Hoorn VR2  LYRA VR2 16:00 15.00  
CWO MO19-1  LYRA MO19-1 11:30 10.30  
LYRA MO17-1  Foreholte MO17-2 10:30   
MVV ‘27 MO15-1  LYRA MO15-1 08:30 7.30  
LYRA MO15-2  Den Hoorn MO15-2 08:45   
Valken’68 MO13-1  LYRA MO13-1 10:30 9.15  
      
LYRA JO19      
MVV ‘27 JO19-1  LYRA JO19-1 14:30 Via Trainer  
LYRA JO19-2  Vredenburch JO19-2 12:30   
LYRA JO19-3  Concordia JO19-3 12:30   
LYRA JO19-4  Victoria’04 JO19-3 12:30   
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  Wippolder JO17-1 12:00   H. van der Pol 
LYRA JO17-2  TOGB JO17-4 10:30   
LYRA JO17-3  Wippolder JO17-3 10:30   
Den Hoorn JO17-4  LYRA JO17-4 12:15 11.15  
SEP JO17-3  LYRA JO17-5 14:30 14.00  
      
LYRA JO15      
TOGB JO15-1  LYRA JO15-1 13:00 Via Trainer  
LYRA JO15-2  Wippolder JO15-2 12:30   
Victoria’04 JO15-2  LYRA JO15-3 09:00 8.00  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

6 september 2017

Donderdag
7 september 2017

Zaterdag
9 september 2017
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LYRA JO15 
FC ‘s-Gravenz. JO15-4 LYRA JO15-4 10:30 9.30  
Den Hoorn JO15-8  LYRA JO15-5 11:00 10.00  
LYRA JO15-6  FC ‘s-Gravenz. JO15-7 08:45   
LYRA JO15-7  VDL JO15-3 10:30   
      

LYRA JO13      
LYRA JO13-1  Wippolder JO13-1 10:00   
LYRA JO13-2  REMO JO13-1 08:30   
LYRA JO13-3  Concordia JO13-4 11:00   
Den Hoorn JO13-4  LYRA JO13-4 08:30 7.30  
LYRA JO13-5  Schipluiden JO13-2 08:30   
VFC JO13-5  LYRA JO13-6 11:15 10.15  
DHL JO13-4  LYRA JO13-7 13:15 12.15  
      
LYRA JO11      
DHC JO11-1  LYRA JO11-1 09:45 Via Trainer  
LYRA JO11-2  RKAVV JO11-2 09:30   
Victoria’04 JO11-2  LYRA JO11-3 10:15 9.15  
LYRA JO11-4  SEP JO11-2 08:30   
LYRA JO11-5  MSV ‘71 JO11-3 09:30   
DHL JO11-6  LYRA JO11-6 09:30 8.30  
Naaldwijk JO11-3  LYRA JO11-7 09:00 8.00  
LYRA JO11-8  Maasdijk JO11-3 09:30   
LYRA JO11-9M  Schipluiden JO11-4 08:30   
Honselersdijk JO11-4 LYRA JO11-10 09:45 8.45  
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  Rhoon JO9-1 09:30   
LYRA JO9-2  Victoria’04 JO9-2 08:30   
HBSS JO9-1  LYRA JO9-3 08:30 7.30  
FC ‘s-Gravenz. JO9-10 LYRA JO9-4 08:30 7.30  
Full Speed JO9-2  LYRA JO9-5 12:30 11.30  
Full Speed JO9-3  LYRA JO9-6 11:15 10.15  
Westlandia JO9-5  LYRA JO9-7 08:30 7.30  
      
LYRA JO8      
Den Hoorn JO8-1  LYRA JO8-1 09:30 Via Trainer  
LYRA JO8-2  Westlandia JO8-2 08:30   
LYRA JO8-3  Den Hoorn JO8-8 08:30   
LYRA JO8-4  Westlandia JO8-4 08:30   
      
Minipupillen      
vv Lyra  s-Gravenzande B 9.30

Senioren Zaal     
zvv Den Haag 14  LYRA 1 22:00  Zuidhaghe (Den Haag) 

LYRA VR1  Honselersdijk VR1 19:00  Zuidhaghe (Den Haag) 

Senioren Zaal     
LYRA VR2  HBSS VR4 21:00  Zuidhaghe (Den Haag) 

Junioren      
LYRA JO19-1  Wippolder JO19-1 20.00   
JO15-2  Scheveningen JO15-2 19.00   
      

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
11 september 2017

Zaterdag
9 september 2017

Woensdag
13 september 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

16 september 2017
Senioren      
LYRA 1   VFC 1 14:30     M.  Smit
Barendrecht 2  LYRA 2 12:15 Via Trainer   
LYRA 3  SEV 2 14:30   J.J.  Goosen 
Ariston’80 3  LYRA 4 14:00 13.00  
LYRA 5  UVS 3 14:30   
Schipluiden 3  LYRA 6 14:00 13.00  
FC ‘s-Gravenz. 12  LYRA 7 14:45 13.45  
Schipluiden 5  LYRA 8 14:30 13.30  
LYRA 9  Vitesse Delft 5 13:30   
LYRA 10  FC ‘s-Gravenzande 15 15:00   
Maasdijk 4  LYRA 11 14:30 13.30  
DVO ‘32 4  LYRA 12 14:00 13.00   
FC ‘s-Gravenz. 20  LYRA 13 12:45 11.45  
LYRA 14  Westlandia 11 14:30    
      
Vrouwen      
Bernardus VR1  LYRA VR1 17:00 Via Trainer  
Hillegersberg VR1  LYRA VR2 12:00 11.00  
Rijnsb.Boys MO19-1 LYRA MO19-1 11:00 10.00  
LYRA MO17-1  Meerburg MO17-2 10:30   
LYRA MO15-1  Zuidland MO15-1 10:30   
LYRA MO15-2  Berkel MO15-3 09:00    
LYRA MO13-1  Blijdorp MO13-1 09:00   
      
LYRA JO19      
Rozenburg JO19-1  LYRA JO19-1 14:30 Via Trainer  
Erasmus JO19-1  LYRA JO19-2 14:00 13.00  
LYRA JO19-3  Verburch JO19-2 11:30   
LYRA JO19-4  MVV ‘27 JO19-4 12:30   
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  Den Hoorn JO17-1 12:00   J.  van der Luijt 
Wippolder JO17-2  LYRA JO17-2 10:00 9.00  
LYRA JO17-3  Zestienhoven JO17-4 12:30   
GSC ESDO JO17-2  LYRA JO17-4 13:00 12.00  
Zwaluwen JO17-4  LYRA JO17-5 11:15 10.15  
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  Oliveo JO15-1 10:00   
LYRA JO15-2  VOC JO15-2 12:30   
SEP JO15-2  LYRA JO15-3 13:00 12.00  
Den Hoorn JO15-6  LYRA JO15-4 12:00 11.00  
LYRA JO15-5  Vitesse Delft JO15-2 10:30   
Maasdijk JO15-2  LYRA JO15-6 10:00 9.00  
Full Speed JO15-3  LYRA JO15-7 14:00 13.00  
      
LYRA JO13      
TOGB JO13-2  LYRA JO13-1 14:15 Via Trainer  
LYRA JO13-2  DVC JO13-1 10:45   
UDO JO13-2  LYRA JO13-3 09:00 8.00  
DHL JO13-3  LYRA JO13-4 11:30 10.30  
LYRA JO13-5  Concordia JO13-6 08:30   
LYRA JO13-6  Spijkenisse JO13-11 10:30   
Berkel JO13-4  LYRA JO13-7 11:00 10.00  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-1  Alexandria’66 JO11-1 08:30   
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LYRA JO11 
Excelsior’20 JO11-2 LYRA JO11-2 08:30 7.30  
Spijkenisse JO11-6  LYRA JO11-3 11:00 10.00  
VVOR JO11-4  LYRA JO11-4 11:00 10.00  
FC ‘s-Gravenz. JO11-7 LYRA JO11-5 09:30 8.30  
Concordia JO11-5  LYRA JO11-6 14:45 13.45  
LYRA JO11-7  MSV ‘71 JO11-5 08:30   
Full Speed JO11-3  LYRA JO11-8 12:30 11.30   
Zwaluwen JO11-7M  LYRA JO11-9M 09:45 8.45  
Verburch JO11-8  LYRA JO11-10 10:00 9.00  
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  Smitshoek JO9-1 09:30   
LYRA JO9-2  Maense JO9-2 08:30   
SVS JO9-2  LYRA JO9-3 10:00 9.00  
Maasdijk JO9-3G  LYRA JO9-4 08:45 7.45  
SEP JO9-3  LYRA JO9-5 09:00 8.00  
KMD JO9-7  LYRA JO9-6 09:45 8.45  
LYRA JO9-7  Excelsior M JO9-4 08:30   
      
LYRA JO8      
Westlandia JO8-1  LYRA JO8-1 08:30 Via Trainer  
LYRA JO8-2  Naaldwijk JO8-1 08:30   
LYRA JO8-3  Westlandia JO8-3 09:30   
Naaldwijk JO8-2  LYRA JO8-4 10:00 9.00  
      
Minipupillen       
Loosduinen  vv LYRA 9.00 8.00     


