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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,   06-629084846 redactiesportkontakt@vvLyra.nl
Vormgeving en druk:  Drukkerij Picom/Vreko De Lier

Samenstelling dagelijks bestuur
Voorzitter   Geert van Etten  06-54376476 voorzitter@vvLyra.nl
Penningmeester   Raymond van Hooft 06-51579933 penningmeester@vvLyra.nl
Secretaris   Martin de Bruin  06-53548366 secretaris@vvlyra.nl

Samenstelling hoofdbestuur
Voorzitter   Geert van Etten  06-54376476 voorzitter@vvLyra.nl
Penningmeester   Raymond van Hooft 06-51579933 penningmeester@vvLyra.nl
Secretaris (intern)   Martin de Bruin  06-53548366 intsecretaris@vvLyra.nl
Wedstrijdzaken Alg.  Hans Wüstefeld  06-55357410 wedstrijdzaken@vvLyra.nl
Jeugdvoorzitter   Hans van der Mark  06-53696648 jeugdvoorzitter@vvLyra.nl
Technische zaken   Frits de Vreeden  06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
Kantinezaken   Joop Vis   06-22436878 kantinezaken@vvlyra.nl

Samenstelling jeugdcommissie

Jeugdvoorzitter   Hans van der Mark 06-53696648 vandermarkhans@kpnmail.nl
         Jeugdvoorzitter@vvLyra.nl
Jeugdsecretaresse  Colinda Luijendijk  06-14357565 luyendijk30@kabelfoon.nl
Wedstrijdsecretaris A en B jeugd Robbert Wattez  06-51885006 Robbertwattez@gmail.com
Wedstrijdsecretaris C jeugd Peter Kagenaar  06-23215452 kagenaar88@kpnmail.nl
Wedstrijdsecretaris D jeugd Piet v/d Enden  06-16966942 fam_v_d_enden@hotmail.com
                 Ondersteunend door: Mike Verweij  06-15519995 mike.l.verweij@gmail.com
Wedstrijdsecretaris E jeugd 
                + vice voorzitter jeugd Bonno Harmsen  06-24248284 bharmsen@kabelfoon.nl
Wedstrijdsecretaris F jeugd  Ina Schouwstra  06-24480286 inaschouwstra@gmail.com
Wedstrijdsecretaris Mini f-jes Susan Paauwe  0174-515058 pspaauwe@kpnmail.nl
Wedstrijdsecretaris Dames/Meisjes Vincent Roeleveld  06-41428471 Vroeleveld@hotmail.com
                 Ondersteunend door: Mandy Zonneveld  06-15427418 mandy_zonneveld_92@hotmail.com
    Tessa Dukker  06-46217195 tessadukker@gmail.com
Wedstrijdsecretaris 
 onder elftallen Senioren Vincent Roeleveld  06-41428471 Vroeleveld@hotmail.com
Toernooicommissie  Vacant     toernooicommissie@vvlyra.nl
Scheidsrechters coordinator Vacant  
Algemene wedstrijdzaken  Rien de Vos  06-14435393 mcdevos@kabelfoon.nl
    Rob Wennekers  06-51473227 robwen@kabelfoon.nl
Penningmeester   Marlies de Zeeuw  06-11710698 pmdezeeuw@caiway.nl
Gastvrouwen   Fenne Binnendijk  06-24218126 f.binnendijk@hotmail.com
    Tessa Dukker  06-46217195 tessadukker@gmail.com

Samenstelling technische commissie
Voorzitter   Frits de Vreeden  06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
TC lid Senioren Selectie  Bart van Wensen  06-24999975 tc.lid.senioren@vvlyra.nl
Hoofd Jeugdopleiding ABCD Remko Andringa  06-27412786 hoofd.jeugdopleiding.abcd@vvlyra.nl
Hoofd Jeugdopleiding EF  Egbert Wittenaar  0174-512467  hoofd.jeugdopleiding.ef@vvlyra.nl
Lid TC Hoofdbestuur  Martin de Bruin  06-53548366  tc.lid.hb@vvlyra.nl
Lid TC Notulist   Gé Poot      tc.lid.notulist@vvlyra.nl
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Afdeling Zaalvoetbal  Lennard Robbemond          06-21861974 lendarob@hotmail.com 
Ledenadministratie  Colinda Luijendijk  06-14357565 luyendijk30@kabelfoon.nl
    Bonno Harmsen  06-24248284 bharmsen@kabelfoon.nl
Webmaster                Rick Voskamp     info@vvlyra.nl

KNVB-Consul   Rien de Vos  06-14435393 mcdevos@kabelfoon.nl

Activiteitencommissie (Vacatures voor nóg 1 commissielid!)
Algemeen email adres       activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid   Esther vd Mark  06-23332314 vandermarkesther@kpnmail.nl
Commissielid   Jacqueline Ammerlaan 0174-540569 coen.jacqueline.ammerlaan@planet.nl
Commissielid   Astrid van Kal  0174-540788 astridvk@kpnmail.nl 
Commissielid   Roxan Verduyn    roxanverduyn@hotmail.com
Commissielid   Anja v.d. Weerd

Samenstelling Stichting Steun v.v. Lyra
Voorzitter Sjaak Scheffers a.i. 06-53190426   voorzitter@stichtingsteunLyra.nl
Secretaris  Martin de Bruin   06-53548366 secretaris@stichtingsteunLyra.nl
Penningmeester Tim Jansen   06-22602907  penningmeester@stichtingsteunLyra.nl
Shirtsponsoring Frans van der Lugt   06-14849727  shirtsponsoring@stichtingsteunLyra.nl
Reclameborden+ advertenties Herman Hertsenberg 06-52696469 reclameborden@stichtingsteunLyra.nl
Reclameschermen Michel Boekestijn  06-10351554  reclameschermen@stichtingsteunLyra.nl
Businessclub Kees van der Waal 06-11164569 bc@stichtingsteunlyra.nl
Kleding Bonno Harmsen 06-24248284 kleding@stichtingsteunLyra.nl

Samenstelling Stichting Beheer Sportpark “de Zweth”
Voorzitter Eric in ’t Veld 06-29027076 voorzitter@beheerdezweth.nl
Penningmeester  André Boekestijn  06-27178859 penningmeester@beheerdezweth.nl
Secretaris Alex Stolze 06-12781522 secretaris@beheerdezweth.nl
Operationele zaken Piet Voskamp 06-51120653 operationelezaken@beheerdezweth.nl

Rekeningen
v.v. Lyra Rabobank ‘Westland’ NL54 RABO 0340 3868 27
Stichting Steun v.v. Lyra Rabobank ‘Westland’ NL06 RABO 0336 2018 50     

Laatste nummer van dit seizoen:
deadline zondag 14 juni 
Sportkontakt verschijnt op 
24 juni 2015

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.
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Van de voorzitter

Dubbel!
Het zevende elftal van Lyra behaalde, na 
in april al kampioen te zijn geworden, 
afgelopen zaterdag de districtsbeker 
van de KNVB. De dubbel werd in een 
spannende wedstrijd, met een goede te-
genstander (Nieuwerkerk 8) uiteindelijk 
toch binnengehaald. Veel Lierse suppor-
ters waren met de mannen meegereisd 
naar Monster om de finale te bekijken 
en zo was er toch wel een finalesfeertje. 
Mede veroorzaakt door de mannen van 
het zevende zelf die een grote partyli-
ner-bus hadden ingehuurd om de verre 
reis naar Monster te overbruggen. Om 
een uur of zeven ging de bus terug naar 
De Lier en werd er bij de sponsor, The 
Doors, nog een feestje gevierd, ik ver-
moed tot in de kleine uurtjes. Verdiend, 
ik denk dat er weinig teams in de Lierse 
voetbalgeschiedenis de dubbel behaald 
hebben. Klasse mannen!

Eerste elftal
Het eerste elftal speelde vorige week 
haar laatste competitiewedstrijd bij 
DWO uit. In een wedstrijd die nergens 
meer om ging trok Lyra in de laatste mi-
nuten aan het langste eind. Er konden 
nog drie punten worden bijgeschreven 
waardoor het team van Corne uiteinde-
lijk eindigde op de zevende plaats, net 
aan in het linker rijtje. Natuurlijk hoopt 
iedereen dat er volgende seizoen weer 
een goed team staat. Het Lierse publiek 
is wel weer eens toe aan een prijsje. In 
dit lopende seizoen rest alleen nog de 
Westland Cup waarvoor afgelopen dins-
dag de wedstrijd tegen Verburch werd 
gespeeld. Op het moment van schrijven 
van dit stukje is de uitslag dus nog niet 
bekend. Wanneer Lyra doorkomt moet 
het daarna over twee weken pas weer 
spelen in dit tournooi.

Afscheid
De wedstrijd bij DWO was voor een 
aantal mensen in de begeleiding de laat-
ste wedstrijd, niet alleen van het seizoen 
maar zij keren ook volgende seizoen 
niet terug. John Prins, Dick van Erven en 
Arnout Tamerus hebben besloten hun 
tijd op de zaterdag iets anders in te gaan 

vullen. Officieel zal het uiteraard nog 
gebeuren maar ik wil deze mannen ook 
langs deze weg alvast heel hartelijk dan-
ken voor hun inzet voor de vereniging. 
Ik hoop jullie nog regelmatig langs het 
veld te zien.

Zeven tegen zeven
Een aantal weken terug alweer is er een 
zeven tegen zeven tournooi binnen Lyra 
gestart. De belangstelling was best groot 
te nomen, uiteindelijk doen er 12 heren-
teams en 8 damesteams mee. Gezien de 
opkomst, de sportiviteit, de gezelligheid 
na afloop kunnen we nu, halverwege het 
tournooi, naar mijn mening al spreken 
over een zeer geslaagd evenement. Het 
zou een bijzonder goede zaak zijn als 
dit een jaarlijks terugkerend evenement 
werd, zo aan het einde van het seizoen.

Dames en meisjes tournooi
Als onderdeel van een stage zal er op 6 
juni nog een groot meisjes en dames-
tournooi georganiseerd worden. De in-
steek is om meisjes bekend met en en-
thousiast voor het voetballen te maken, 
met als uiteindelijk doel natuurlijk dat ze 
bij Lyra komen voetballen. Meisjes en 
damesvoetbal wordt door het bestuur 
gezien als een tak met nog een enorme 
groeipotentie. Met deze dag zal er een 
eerste aanzet gegeven worden om dit 
grootser op te zetten binnen de vereni-
ging, als zijn we al aardig op de goede 
weg de afgelopen jaren.

Voorzitter
Ons komt ter oren dat het proces rond-
om de wisseling van de voorzittersrol 
binnen de vereniging nog niet voor ie-
dereen helemaal helder is. Nadat on-
dergetekende binnen het bestuur heeft 
aangegeven te stoppen als voorzitter na 
de lopende termijn van drie jaar, aan-
staande oktober, heeft het bestuur in-
tern overleg gehad over de werkwijze. 
We waren het er over eens dat het be-
stuur zelf een door haar gedragen kan-
didaat naar voren wilde schuiven. Er is 
een selectie van mogelijk kandidaten 
gemaakt waarvan uiteindelijk, na de no-
dige gesprekken Sjaak Scheffers over-

bleef. Hij zal dus als kandidaat door het 
bestuur naar voren worden geschoven. 
Sjaak is vanaf maart gaan meelopen in 
de bestuursvergaderingen en zal met de 
aanvang van het nieuwe seizoen de rol 
als voorzitter daadwerkelijk in de prak-
tijk uitvoeren. De ledenvergadering in 
oktober zou de voordracht van het be-
stuur moeten bekrachtigen. Uiteraard is, 
naast Sjaak, een ieder die zich daartoe 
geroepen voelt, vrij zich kandidaat te 
stellen. 

Henk van den Akker
Mijn oproep om een actie op te zetten 
binnen de vereniging om op deze wijze 
tot de financiering van een gedenksteen 
op het graf van Henk van den Akker, 
Mister Lyra, te komen, heeft niet heel 
lang geduurd. Al snel raakte ik met een 
sponsor in gesprek, die overigens ano-
niem wil blijven, en was de gedenksteen 
geregeld. Een bijzonder goed gebaar 
vanuit de vereniging, waarvoor ik de 
anonieme sponsor heel erg wil bedan-
ken, voor een man die dit absoluut heeft 
verdiend. Het gedenkteken zal binnen-
kort geplaatst worden. 
Voor de trouwe volgers van het eerste 
elftal resten er nog een paar wedstrijd-
jes in de Westland Cup. Ik hoop ieder-
een daar in Naaldwijk weer te zien.

Geert van Etten.
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Van de redactie
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van

v.v. LYRA
Sportpark ‘De Zweth’Veilingweg 26, 2678 LN  De LierTelefoon: (0174) 51 36 77Afgelastingen: (0174) 51 66 77

WWW.VVLYRA.NL

Zo, voetballend voor de competitie zit 
het seizoen er, op een enkele wedstrijd 
na, op. Voor het ene elftal teleurstel-
lend en voor het andere succesvol. Zo 
gaat het bij een voetbalvereniging. En, 
natuurlijk zie je je vereniging graag win-
nen. Maar ook als je een club hebt, waar 
miljoenen aan spelerssalarissen uitgege-
ven worden, heb je dezelfde sportieve 
problemen. Ook daar hoop je op een 
sportief resultaat wat er niet altijd komt. 
U kent de uitdrukking wel “Hoop doet 
leven”, en wat ons betreft hopen we op 
een beter seizoen dan het afgelopen 
seizoen. Na de familiedag (zie elders in 

dit blad) breekt de vakantieperiode aan 
en wordt er een paar weken aan andere 
zaken gedacht. Maar goed, zover is het 
nog niet. De Van der Waal Infra 7 tegen 
7 zomeravondvoetballers hebben nog 
een aantal donderdagavonden te gaan 
voordat er op 12 juni de eindavond is. 
Ik heb begrepen dat die wedstrijden, 
en vooral wat erna komt in de kantine, 
erg onderhoudend zijn. U bent dus nog 
steeds welkom op De Zweth voor een 
potje voetbal en een kop koffie of een 
biertje.

Jan Vink.
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Zaterdag 2 mei nog 2 wedstrijden te 
gaan voor Lyra 2 in de hoofdklasse sei-
zoen 2014-2015. De laatste thuiswed-
strijd werd tegen Katwijk 2 gespeeld 
Om kwart voor 10 werden de spelers 
van Lyra 2 verwacht voor de bespre-
king. Leider Rob Mulder had voor aller-
lei lekkernijen gezorgd zoals broodjes, 
eierkoeken, krentenbollen en voor ieder 
een lekker sappie. Rob weer super be-
dankt voor het ontbijt. Nadat iedereen 
wat lekkers had genuttigd begon Ron 
aan de wedstrijdbespreking. Op het 
bord verschenen de volgende nemen 
voor de basis 11 Ritchie de Vreede, 
Mark Dukker, Gert-Jan Tamerus, Patrick 
Zeestraten, Peter Voskamp, Rick van 
Vliet, Jeroen Werkman, Roy de Jong, 
Daan van Marrewijk, Martijn Verkade 
en Michael de Bruin. Door een aantal 
schorsingen en wat kleine blessures 

Lyra 1
werd het elftal weer aangevuld door 
de wel bekende Jason Prins en Sander 
Broekhuizen. Daarnaast maakte Michael 
de Jong de bank compleet voor de wed-
strijd tegen Katwijk. Klokslag 11 uur floot 
de scheidsrechter voor het begin van de 
laatste thuiswedstrijd.

Michael de Bruin bleek nog niet hele-
maal wakker (had er al een aantal uur-
tjes op het werk opzitten) en leed bal-
verlies op de middellijn. Gelukkig werd 
dit nog net op tijd ongedaan gemaakt 
door een goede verdedigende actie van 
Patrick. In de 8e minuut werd Martijn 
goed in de diepte gestuurd door Jeroen, 
helaas werd er buitenspel geconstateerd 
door meneer de scheidsrechter. Hier 
had meer ingezeten voor lyra. In de 10e 
minuut kreeg Katwijk de 1e corner van 
de wedstrijd, dit leverde geen gevaar 

op. Alweer 10 minuten later versierde 
Katwijk de 2e corner van de wedstrijd. 
Ook deze corner werd weer goed af-
geslagen door de verdediging van lyra. 
Beide ploegen begonnen rustig aan de 
wedstrijd en creëerden nog geen grote 
kansen. Hier bracht lyra in de 22e mi-
nuut een einde aan. Een goede aanval 
via rechts bracht de bal bij Dukker, ech-
ter eindigde zijn voorzet over de achter-
lijn. Lyra stond goed in de organisatie 
en Katwijk kon daar moeilijk door heen 
komen met verzorgd voetbal. Toch was 
het lyra die in de 24e minuut een corner 
kreeg. Dit leverde een 100% kans op 
voor Michael, die helaas vanaf 1 meter 
van de goal de bal aaide ipv door de tou-
wen schoot. Lyra kon de druk op Katwijk 
houden en kreeg weer een corner, dit 
leverde niks op. In de 32e minuut kreeg 
lyra een vrijetrap. Jeroen is meestal de 
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aangewezen man en nam ook dit maal 
de taak op zich en bediende Patrick op 
zijn voetbal stuk. De keeper van Katwijk 
was scherp en kon de inzet van Patrick 
pareren. In de laatste 10 minuten van 
de 1e helft had Katwijk het betere van 
het spel, echter was het toch lyra met 
opnieuw een grote kans. Ditmaal was 
het een kopbal van Daan die op de 
paal belandde. Lyra had in de 1e helft 
de betere kansen, maar kon hier he-
laas niet van profiteren. Ritchie moest 
in de laatste minuut nog in actie ko-
men en voorkwam de 0-1. 

Hoe scherp lyra verdedigde in de 1e 
helft, hoe onoplettend lyra begon in 
de 2e helft. Al na 49 seconden brak 
Katwijk door via links. De linksbuiten 
kon zonder enige moeite zijn medespe-
ler  in de 16 meter uitkiezen die de bal 
gemakkelijk kon binnen tikken. De 0-1 
was een feit. Gezien de 1e helft had nie-
mand dit verwacht, dat lyra zo snel op 
een achterstand zou komen in de 2e 
helft. Vijf minuten later moest Ritchie 
redding brengen na slordig balverlies 
van Rick op het middenveld. Lyra kwam 
er minder aan  te pas als in de 1e helft, 
Katwijk kreeg de wedstrijd steeds meer 
onder controle. Zij creëerden hier en 
daar wat kansen en kregen alweer hun 
7e corner van de wedstrijd. Lyra leek 
zich weer een beetje herpakken en kon 
de aanvallen van Katwijk afslaan. 

In de 62e minuut wisselde lyra 3 keer, 
Jason kwam erin voor Roy, Michael voor 
Peter en Sander voor Daan. Hierdoor 
schakelde lyra om van een 4-4-2 naar 
een 4-3-3 systeem, om toch te probe-
ren om weer wat meer kansen te cre-
eren.  Ook met de verse krachten kon 
lyra geen uitgespeelde kans meer creë-
ren. Het bleef Katwijk wat de wedstrijd 
kon controleren en af en toe een schot 
kon lossen op het goal van lyra. Door 
het aanvallend ingesteld lyra, kreeg Kat-
wijk in de laatste minuten van de wed-
strijd de kans op de 0-2. Dit gebeurde 
echter ook door balverlies op het mid-
denveld en de snelle omschakeling van 
Katwijk. De aanvoerder ging alleen op 
Ritchie af en schoof de bal beheerst in 
de touwen. Dit was tevens ook de eind-
stand van de wedstrijd. Ondanks de 
betere kansen voor lyra in de 1e helft 
werd er toch 2-0 verloren van Katwijk. 
Volgende week staat de laatste wedstrijd 
op het programma tegen Noordwijk.

Lyra. Kort na die gelijkmaker werd Bob 
Zwinkels gewisseld voor Coen v. Mil, die 
even later met een zacht schot , dat via 
de binnenkant van de paal in het doel 
ging, matchwinner werd 1-2. De wed-
strijd was hiermee gespeeld, DWO had 
niet de kracht om aan te dringen en de 
goed leidende scheidsrechter Berg uit 
Rotterdam floot voor het einde van de 
wedstrijd en de competitie.

Trainer v. Doorn begon met de volgende 
elf: doel: John de Widt,
achter: Tim Herbert, Rick Voskamp, Roy 
Zeestraten en Ashwin Scheffers,
midden: John Vermeer, Erwin Zeestraten 
en Ardy Luijendijk,
voor: Bob Zwinkels, Max v. Delft en San-
der Harmsen.
Scheidsrechter Berg deelde geen gele 
kaarten uit.
 
Op dinsdagavond 19 mei mag Lyra voor 
de Westland Cup in Naaldwijk nog aan-
treden tegen Verburch en hangt het van 
het resultaat van die wedstrijd af of het 
seizoen al dan niet wordt verlengd.

DWO – Lyra  1 – 2.
Zaterdag stond in Zoetermeer de laatste 
competitiewedstrijd tegen DWO op het 
programma. De wetenschap vooraf was 
dat Lyra veilig was en DWO de degrada-
tie niet heeft kunnen ontlopen. Aan de 
uitslag te zien zou je kunnen zeggen dat 
Lyra de competitie goed heeft afgeslo-
ten met een 7e plaats in de eindrang-
schikking, maar voor degenen die de 
wedstrijd hebben gezien, zal toch het 
spelpeil van met name Lyra zorgen ba-
ren.

In een rommelige wedstrijd op een hob-
belig veld met een keiharde, dwars over 
het veld staande wind was het voor bei-
de ploegen een te grote opgave om een 
goede pot voetbal neer te leggen. Lyra 
had weliswaar het betere van het spel, 
maar DWO kwam iets feller uit de start-
blokken. Vooralsnog leverde dat DWO 
weinig kansen  op en na 10 minuten 
mocht John Vermeer een vrije schop in 
kansrijke positie nemen. Met een dave-
rend schot werd de 0-1 gerealiseerd. 
Na een half uur scheelde het weinig of 
John Vermeer scoorde zijn tweede doel-
punt, de rust brak echter met een 0-1 
voorsprong aan. 

Bij het begin van de tweede helft wer-
den Erwin Zeestraten en Sander Harm-
sen gewisseld voor Jim Ammerlaan en 
Nicky Mast. Jim Ammerlaan kreeg na 
54 minuten een grote kans op 0-2 maar 
miste. In de 67e minuut maakte DWO 
gelijk, 1-1 na weifelend verdedigen van 
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Speler van de week
Op zaterdag 2 mei mocht ik bij de wedstrijd van Lyra 
1 tegen RCL speler van de week zijn. Vrijdagavond 
werd ik door Jim Ammerlaan gebeld omdat hij mij 
deze dag zou begeleiden en dat hij mijn wedstrijd 
kwam fluiten. Maar de E1 was vrij maar ik mocht 
bij de D2 invallen. Deze wedstrijd wonnen wij met 
7-1 van Haaglandia. Daarna ging ik nog even naar 
huis en om 12 uur weer naar Lyra. Samen met 
Jim gingen we bij het 2e kijken. Toen de wedstrijd 
was afgelopen gingen we de tactiek van het 1e 
bespreken. Daarna gingen we omkleden en de 
warming-up doen. Na de warming-up gingen we 
nog even naar binnen. Daarna moest ik met de 
scheidsrechter mee en ging hij een paar dinge-

tjes uitleggen. Toen gingen we het veld op. Ik liep 
samen met de scheidsrechter voorop, achter ons liepen de spelers. 

Alle spelers die 100 wedstrijden in het 1e hadden gespeeld kregen een mooie foto en bloemen. Toen 
mocht ik aftrappen, daarna dribbelde ik langs de spelers van RCL en maakte ik het 1e doelpunt. Toen ging ik in de dug-out 
met de reserves de wedstrijd kijken. Lyra maakte de 1-0 en daarna ook de 2-0 door Jim.  In de rust was het 2-1. De 2e helft 
ging het niet zo goed en Lyra verloor met 2-5. Daarna ging ik met Jim en mijn ouders in de bestuurskamer nog iets drinken 
en kreeg ik nog een patatje. Van meneer Beukema kreeg ik daarna nog een oorkonde, een vaantje, een boek en een bal met 
de namen van alle spelers. Ik vond het een topdag!!! Jim en Lyra bedankt voor de leuke dag!!!

Dion Schuurmans.

Activiteitencommissie

Activiteitenagenda:Familieweekend 19 en 20 juniActiviteitenagenda:Familieweekend   
18 juni: 
tenten opzetten

19 juni: 
spelletjes, eten en slapen

20 juni: 
ontbijt, ouder-kind voetbal, 
huldiging kampioenen en penaltybokaal

Familieweekend:
Het familieweekend staat dit jaar in het 
teken van de “survival/leger”.

De teams hebben de uitnodigingen en 
de inschrijfformulieren ontvangen. Hier-
in staat zoveel mogelijk informatie over 
het weekend. Wij vragen of de formu-
lieren op tijd gemaild kunnen worden, 
zodat wij de laatste dingen kunnen re-
gelen.

Penaltybokaal:
De voorrondes voor de penaltybokaal 
zijn in volle gang. Indien er teams zijn, 
die om wat voor reden dan ook toch 
geen uitnodiging ontvangen hebben 
kunnen dit aangeven via onze mail. We 
zorgen ervoor dat het formulier alsnog 
gemaild wordt. Alle jeugdteams van de 
A1 tot en met de mini-F kunnen hieraan 
mee doen.

Wij hopen jullie tijdens 
onze activiteiten te verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
De activiteitencommissie.
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Afscheid voor Lyra 2
Op zaterdag 9 mei brak alweer de laat-
ste competitiewedstrijd aan voor Lyra 2. 
Na een jaar hard gevochten te hebben 
was voor de mannen het doek helaas al 
gevallen. Vorig jaar was het rond deze 
tijd groot feest na een heldhaftige over-
winning en het kampioenschap, dit jaar 
moet er helaas alweer afscheid worden 
genomen van de reserve Hoofdklasse. 
Echter werd het geen wedstrijd om ‘des 
keizers baard’. Tegenstander Noordwijk 
had op deze laatste wedstrijddag nog 
een overwinning nodig om zich op ei-
gen kracht veilig te spelen. 
Trainer Ron Beton nam de wedstrijd dan 
ook serieus en posteerde maar liefst vijf 
wisselspelers op de bank. Het basiself-
tal zag er vertrouwd uit. Één opvallende 
naam slechts, die van  good old Mark de 
Waal, die eindelijk hersteld was van een 
slepende blessure na een onschuldige 
‘glij’partij. Hij liep even voor 11:00 het 
winderige veld op met aan zijn zijde: Rit-
chie, Patrick, Gert-Jan, Peter, Rick, Roy, 
Jeroen, Stefan, Michael en Martijntje. 
Een mooie rij namen die zichzelf deze 
dag niet zomaar gewonnen zouden ge-
ven. Voor een aantal was het de laatste 
wedstrijd in de selectie die ze graag win-
nend wilden afsluiten. Het werd dan ook 
een ware strijd waarbij de mannen van 
Noordwijk een overwicht hadden, maar 
moeite hadden om het stugge elftal van 
Lyra te verslaan. Met de wind pal tegen 
werd het rustsignaal gehaald met een 
0-0 tussenstand, mede door een paar 
prachtreddingen van Ritchie de Vreede. 
Deze eerstejaars senior heeft dit jaar 
bewezen zich goed staande te kunnen 
houden tussen de palen. 
De tweede helft beloofde met de wind in 
de rug voor lyra te worden. Helaas was 
dit in theorie een mooi verhaal, maar 
in de praktijk niet het geval. Noordwijk 
kwam na een kwartier op 1-0. Gedu-
rende de tweede helft werd duidelijk 
dat lyra niet alleen afscheid nam van 
de hoofdklasse maar ook van een aan-
tal zeer gewaardeerde selectie spelers. 
Eerst werd de moe gestreden Mark de 
Waal onder luid applaus van zijn twee 
vrienden gewisseld. Even later was het 
de beurt aan het illustere drietal, Patrick 
Zeestraten, Rick van Vliet en Michael 
de Bruin. Ten slotte werd in blessure-
tijd aanvoerder Gert-Jan Tamerus naar 
de kant gehaald. Letterlijk naar de kant 

gehaald, de wissels waren inmiddels wel 
op. Allen kregen dus de gelegenheid af-
scheid te nemen, nadat ze hadden aan-
gegeven te stoppen met selectievoetbal. 
Al schijnt Patrick Zeestraten aangegeven 
te hebben, mits hij aanvoerder wordt, 
toch nog een jaar door te willen gaan. 
We zullen het zien aan het begin van het 
volgende seizoen… 
Ondanks een aantal grote kansen voor 
Noordwijk bleef de 1-0 stand onver-
anderd. Opluchting in Noordwijk en 
berusting bij Lyra. Wederom een wed-
strijd waarin door een ieder hard werd 
gewerkt en goed partij werd gegeven 
aan de tegenstander. Een afscheid van 
de Hoofklasse in stijl. In de kleedkamer 
werd hier door TC-lid Frits de Vreede 
en trainert Ron Beton nog even bij stil 
gestaan. De spelers en staf hebben een 
groot compliment gekregen voor de 
enorme professionaliteit en de juiste 
mentaliteit. Ondanks het zware seizoen 

Speakbrief
Het voetbal seizoen is weer ten einde, vandaar dit speakbriefje: Seizoen 
2014-2015 “Man of the Match” bij Lyra 1; Wat cijfers en feitjes op een rij….
Lyra 1 heeft ook dit seizoen weer 13 thuiswedstrijden gespeeld. De eerste was 
op 14 september tegen de latere kampioen Vitesse Delft en werd met 3-1 ge-
wonnen. In totaal werden maar 4 wedstrijden gewonnen, 3 werden er gelijk ge-
speeld en dus 6 wedstrijden verloren!  Lyra eindigde als 7e in de competitie 
met 35 punten;  slechts 15 punten behaald uit de thuis wedstrijden.  Laten we 
hopen dat er volgend seizoen meer punten behaald worden, zeker in de  wed-
strijden op Sportpark De Zweth!!
Er werd slechts 1 keer een Man of the Match gekozen van de tegenpartij, dat 
was Michael de Niet van SVC’08. Dus 12 keer een Lyra speler. Rick Voskamp, 
Tim Herbert en John de Widt werden  allen 1 keer  man of the Match. Jack 
Binnendijk, John Vermeer en Ardi Luijendijk werden allen 2 keer verkozen en  
kregen het bijbehorend boeket bloemen uitgereikt. Maar de winnaar van dit sei-
zoen is Jim Ammerlaan, die werd 3 keer door de supporters uitgeroepen tot 
Man of the Match. Jim was, met zijn snelheid en techniek, dit seizoen 1 van de 
smaakmakers van Lyra 1. 
De verkiezing van Man of the Match is dit jaar ook weer gedaan door een des-
kundige jury bestaande uit trouwe supporters, maar we kunnen nog wel wat 
hulp gebruiken…. Volgend seizoen !

Kom jij ook regelmatig naar Lyra 1 kijken en vind je het leuk om je deskundige 
mening te geven….  Je hoeft alleen jouw favoriet van de middag vlak voor tijd 
even te appen naar mij en that’s it!!  Loop begin volgend seizoen gewoon even 
naar  de radiokamer op de tribune en meld je aan.
Ik wens jullie allen alvast een fijne zomer met mooi weer en we zien elkaar in 
september !!

Uw  SPEAKER, Herman van Duijn, 06-23116106.

en de steeds wisselende omstandighe-
den heeft iedereen binnen Lyra 2 altijd 
het juiste beentje voortgezet. Er is nooit 
opgegeven, altijd hard gewerkt en de 
juiste sfeer is altijd aanwezig geweest. 
Helaas heeft dit niet mogen lijden tot het 
gewenste doel, maar zoals Frits het zei: 
’Dit is precies zoals we binnen lyra se-
lectievoetbal willen zien’. Een groot com-
pliment voor iedereen binnen lyra 2.
Ten slotte willen we natuurlijk weer heel 
graag mensen bedanken. Eerst wil ik 
persoonlijk Mike Bentvelzen bedanken 
voor de meest onbruikbare aantekenin-
gen van de wedstrijd ooit. Verder willen 
we deze laatste keer uiteraard iedereen 
bedanken die op wat manier dan ook 
heeft bijgedragen aan weer een mooi 
seizoen voor lyra 2. Van speler tot be-
geleider, van vlagger tot supporter en 
van tc-lid tot buschauffeuse. Iedereen 
bedankt! Tot volgend jaar!

Lyra 2.
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Lyra MC1 plaatst zich weer 
voor NK Straatvoetbal !!!
Op vrijdag 8 mei moest MC1 in Rot-
terdam aantreden voor de voorron-
des straatvoetbal 2015. Vorig jaar 
wisten 5 meiden zelfs de titel Neder-
lands Kampioen te behalen, dus als 
regerend kampioen mocht Lyra niet 
ontbreken dit jaar. Vanwege de grote 
animo onder de meiden werden dit 
jaar zelfs 2 teams van 7 meiden in-
geschreven als Lyra 1 en Lyra 2. De 
voorronden werden gespeeld in 2 
poules, waarbij de eerste 2 teams 

het NK, omdat de eerste drie teams 
daarheen mochten. Lyra 2 speelde een 
goede laatste wedstrijd en won overdui-
delijk met 3-0 en wist daarmee de 3e 
plaats veilig te stellen. Lyra 1 moest in 
de finale vol aan de bak, aangezien de 
tegenstander bestond uit een paar hele 
snelle handige meiden, die erg tech-
nisch waren en makkelijk iemand kon-
den passeren. Hoewel Lyra meestal de 

bal had en een veldoverwicht had, ston-
den ze toch met 0-2 achter halverwege, 
door 2 snelle counters. Maar de meiden 
van MC1 kan en mag je nooit afschrij-
ven en na een paar mooie aanvallen en 
combinaties stond de 2-2 op het bord. 
Het spel ging over en weer en kon alle 
kanten op, maar de tegenstander raakte 
vermoeid, speelde niet meer over en 
kon het tempo niet meer volgen en Lyra 
maakte de kansen nu wel af en won de 
finale met 4-2!
Dat betekende een 1e en een 3e plaats 
en 2 teams naar het NK! Bij de prijsuit-
reiking ontvingen beide teams en team-
leiders Helma en Mandy een medaille 
en beiden teams een grote beker, die 
weer kan worden toegevoegd aan de 
steeds voller wordende prijzenkast. 
Op zaterdag 13 juni gaan we op voor 
de landelijke finale in Amsterdam. Een 
ongelooflijk seizoen tot nu toe met een 
kampioenschap en twee keer een NK 
op veld en op straat. We laten de afloop 
hiervan nog weten !

MC1

zich per poule plaatsten voor de 
kruisfinales. 
Gelukkig zaten beiden teams niet in 
de zelfde poule en moesten ze het 
opnemen tegen vooral handige en 
technische meiden in de leeftijd van 
13-15 jaar. Beide teams begonnen 
goed met een overwinning en daarna 
een gelijkspel, zodat het in beide pou-
les op de laatste wedstrijd aankwam. 
Lyra 1 won de laatste wedstrijd en 
Lyra 2 speelde gelijk, zodat ze resp. 
1e en 2e werden in hun poule. 
Dat betekent de halve finale spelen 
tegen elkaar! Een bloedstollende 
wedstrijd, waarbij het lang 0-0 bleef, 
maar Lyra 1 uiteindelijk toch met 2-0 
won en daarmee in de finale kwam en 
Lyra 2 voor de 3e/4e plaats mocht 
spelen. Daarmee hadden beiden 
teams nog kans voor een plaats op 
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Lyra MC1 speelt een echt NK !!!

0-0, waarna de penalties helaas wer-
den verloren.
Conclusie: een regioclubje als Lyra 
speelt op een NK 6 wedstrijden en 
wint er eentje, speelt 3 keer gelijk en 
verliest er 2. Ik dacht een redelijke 
prestatie tussen als die grootheden 
en ze weten nu ook waar De Lier ligt !
Naast de prestaties was er ook een 
sportiviteitscompetitie, waarin de 
spelers en begeleiding werden be-
oordeeld op sportiviteit binnen en 
buiten het veld, gedrag en omgang 
met tegenstanders en er werd per 
wedstrijd een puntenaantal van 1 tot 
10 gegeven. 

Met alleen achten en negens ein-
digde Lyra in de top 3 en dat is ook 
zeker het vermelden waard. Lyra is 
wederom goed vertegenwoordigd 
door MC1 en naast alle sportieve 
prestaties met wederom een schaal 
was er dus ook ruimte voor plezier en 
gezelligheid.

Zaterdag 16 mei was een lange en span-
nende dag voor de meiden van MC1. 
Op deze dag mochten ze namelijk mee-
doen aan het NK voor MC teams in 
Heiloo. De wekker dus vroeg gezet en 
rond kwart voor 8 reden vijf auto’s vanaf 
Lyra richting Heiloo, waar ze veilig aan-
kwamen rond 9 uur. Het NK was voor 
16 teams en die kwamen echt overal 
vandaan, wat wel te horen was aan de 
accenten om je heen. Na omgekleed te 
zijn, begon om 9.30 uur de openings-
ceremonie, waarbij alle teams werden 
voorgesteld en welke werd afgesloten 
met het Wilhelmus. 
Vanaf 10 uur begonnen de poulewed-
strijden en Lyra had het niet getrof-
fen bij de loting. Achtereenvolgens SC 
Genemuiden (ongeslagen kampioen 
hoofdklasse), Be Quick 28 (middenmo-
ter hoofdklasse) en ’t Gooi (kampioen 
1e klasse), waren de tegenstanders. 
De eerste wedstrijd tegen Genemuiden 
was direct een echte test. Lyra kwam 
er niet echt aan te pas en had het erg 
lastig tegen de grote meiden, die een 

laatste wedstrijd tegen het al uitgescha-
kelde ’t Gooi werd gewonnen en Gene-
muiden ook zou winnen. Lyra kwam in 
de derde wedstrijd na een mooie aanval 
op 1-0 en leek die ook vast te houden, 
maar een vrije trap vlak voor tijd bracht 
’t Gooi op een (terechte) 1-1. 
Dat betekende een 3e plaats in de poule 
en Lyra kwam terecht in de zogenaamde 

hoog tempo hanteerden en vlotte com-
binaties op de mat legden. De uitslag 
(0-3) was nog redelijk te noemen en 
het was niet echt verrassend dat Gene-
muiden later op de dag de finale haalde. 
De tweede wedstrijd tegen Be Quick 28 
kwam Lyra beter voor de dag en met 
name door meer strijd en samenspel 
werd een 0-0 uit het vuur gesleept. Het 
eerste punt dus en de mogelijkheid zelfs 
nog om 2e te worden in de poule als de 

schaduwpoule. De vierde wedstrijd te-
gen Heerenveense Boys was een aan-
fluiting, de meiden dachten even te gaan 
winnen, maar werden afgetroefd door 
een veel fellere tegenstander. Duidelijke 
taal in de kleedkamer moest de mei-
den weer even met beide benen op de 
grond zetten en dat resulteerde in een 
keurige 2-0 overwinning op de thuisclub 
en in de laatste wedstrijd speelde Lyra 
weer tegen ’t Gooi en dat eindigde in 
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Jubilarissen van Lyra 1
Op 2 mei werden er voorafgaand 
aan de wedstrijd tegen R.C.L 8 spe-
lers van het eerste elftal gehuldigd 
voor hun 100ste wedstrijd voor 
het standaardelftal van onze club.                                                                                                                                            
Allereerst mijn felicitaties voor deze 
spelers met het bereiken van deze 
mijlpaal.                                                                 
Het blijft toch uitermate vreemd dat 8 
spelers tegelijk 100 wedstrijden pre-
cies op het zelfde moment in het eer-
ste elftal hebben gespeeld.                                                                                                                                    
Toen ik zelf voor mijn 250e wedstrijd 
voor LYRA 1 werd gehuldigd was ik 
trots en gefrustreerd tegelijk omdat ik 
wist dat ik er meer dan 300 wedstrij-
den had gespeeld.              
                                                                            

Lyra D4 sluit mooi seizoen af: 
derde plaats en overwinning op de koploper

Afgelopen zaterdag 16 mei speelde de 
D4 zijn laatste wedstrijd van dit seizoen. 
Een derde plek was al veilig voor de 
boys, maar vandaag viel er toch nog een 
doelstelling te behalen. Het team van de 
D4 heeft slechts 1 maal verloren deze 
competitie en was thuis nog ongesla-
gen en dat wilden ze graag zo houden. 
Bovendien was de bezoekende ploeg 
Scheveningen, die vandaag moesten 
winnen om koploper te blijven en daar-
mee kampioen te worden. Al met al nog 
een spannende laatste wedstrijd die op 
het hoofdveld gespeeld werd.

In de druilerige regen en kille tempe-
raturen kwam de D4 niet lekker uit de 
startblokken. Scheveningen was zich 
ervan bewust dat de 3 punten gepakt 
moesten worden in De Lier en ging vol 
in de aanval. Zo kwam het dat Lyra hal-
verwege de 1e helft tegen een 0-2 ach-
terstand aan keek. Het leek er zelfs even 
op dat de wedstrijd al gespeeld was en 
het kampioenschap voor Scheveningen 
in de pocket was. Maar niets was min-
der waar, de jongens vonden hun goede 
spel van het afgelopen seizoen weer te-
rug en wisten vrij snel de 1-2 te scoren. 
Voor het rustsignaal klonk was ook de 
2-2 een feit en gingen de ploegen met 
een gelijke stand aan de limonade.

De tweede helft bleven de jongens van 
de D4 goed druk zetten en raakte Sche-
veningen wat overdonderd van het felle 
spel van de Lierse boys. Na verloop van 
tijd tekende Lyra voor de 3-2 en gingen 
de koppies bij Scheveningen hangen. 
De mannen van de D4 bleven vechten 
en uiteindelijk vond Lyra voor de 4e 

keer het net van Scheveningen en ein-
digde deze spannende wedstrijd in een 
4-2 overwinning voor Lyra. Een geweldi-
ge prestatie van de jongens, een derde 
plek in de competitie en thuis ongesla-
gen gebleven! De supporters hebben 
deze wedstrijd (maar ook het afgelopen 
seizoen) genoten van de mannen Sven, 
Bas, Sem, Pepijn, Carlo, Max, Petrus, 
Lex, Mike, Sander, Stef, Paul, Yuri en Jo-
rik! Op 30 mei is er nog een toernooi te 
spelen in Naaldwijk waarna het gezellige 
en sportief zeer geslaagde seizoen voor 
de D4 erop zit.

Marco en Jan Willem bedankt voor het 
begeleiden van het team en Johan, An-
gelo en Laurens bedankt voor alle trai-
ningen. Het was een topseizoen!

Het is een eer om voor het eerste elf-
tal te mogen spelen maar dan is het 
erg jammer dat er niet de moeite ge-
nomen wordt om spelers op het juiste 
moment te huldigen en bij te houden 
hoeveel wedstrijden een speler daad-
werkelijk voor het eerste elftal heeft 
gespeeld.                                                                      
Het moet toch mogelijk zijn om bij 
elke wedstrijd, ook vriendschappelijke 
wedstrijden, een lijst bij te houden 
door de leider of wedstrijdsecretaris 
om precies te weten hoeveel wed-
strijden de desbetreffende speler met 
trots in dat mooie LYRA 1 tenue heeft 
gespeeld.  

Johan Voskamp.
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Westlands Elftal gaat “ON TOUR“ In samenwerking met hoofdsponsor De 
Tuinderij gaat de selectie van het West-
lands Elftal met de technische begelei-
ding op zondag 17 mei a.s. een bezoek 
brengen aan de Ere- divisie wedstrjd 
tussen Excelsior en A – Z.
Vanwege het feit dat Excelsior, met 
hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen, op 
4 juli a.s. een oefenwedstrijd zal gaan 
spelen tegen het Westlands Elftal, heeft 
het bestuur van FeVoWest het initiatief 
genomen om deze wedstrijd te gaan 
bezoeken. Voor de rit naar het complex 
van Excelsior heeft sponsor De Tuinde-
rij de speciale bus beschikbaar gesteld. 
De wedstrijd Excelsior tegen A – Z zal 
aanvangen om 14.30 uur, de bus zal 
vertrekken om 13.00 uur vanaf De Tuin-
derij, het ligt in de bedoeling om bij te-
rugkeer bij De Tuinderij de “derde helft 
“van de wedstrijd te bespreken onder 
het genot van een hapje en een drankje.

Lyra D7: de jongens die nooit opgeven!
16 mei 2015: de laatste wedstrijd van 
de competitie voor de 15 jongens van 
LYRA D7.
We hangen ergens onderaan in de lijst, 
dus… gaat het nog wel ergens om? Ja!!! 
De jongens van D7 zijn kanjers die nooit 
opgeven! Het was geen makkelijk sei-
zoen, veel wedstrijden verloren, als 6e 
van de 7 geëindigd in de bekercompe-
titie, daarna in dezelfde 8e klasse inge-
deeld, en nu staan we 9e (van de 10). 
Máár… elke wedstrijd weer vól goede 
moed verzamelen om naar coach Gert-
jan zijn tactiek te luisteren en de opstel-
ling door te nemen. Om half 9 zit kleed-
kamer 16 al vol met spelers, medeleider 
Jos heeft de ballen en de waterzak bij 
zich. Wel een paar vermoeide koppies, 
want na 2 weken meivakantie is het wel 
weer vroeg opstaan, en dan regent het 
ook nog….
Chris is er vandaag niet bij wegens an-
dere verplichtingen en Johan kan we-
gens een vervelende blessure niet mee 
doen, maar komt wel zijn teamgenoten 
aanmoedigen!
We spelen tegen Honselersdijk, verlie-
zen betekent eindigen als laatste in de 
competitie, bij gelijk spel blijven we 9de 
en bij winst halen we MVV’27 in en stij-
gen we nog een plekje!
Het is 9 uur als de scheidsrechter fluit 
en de bal gaat direct richting het doel 

van de tegenpartij. Tik, tik, tik, en Finn 
scoort de 1 – 0 al in de 3e minuut na 
een mooie pass van Michael! Lekker 
begin jongens! Dit is goed voor het 
zelfvertrouwen merken alle trouwe sup-
porters, binnen 5 minuten maakt onze 
jongste speler Dilano de 2 – 0 !
Het gras van veld 5 is wel erg glad door 
de regen, daardoor waren ook de bal 
én de schoenen glad en miste Julian nét 
een kans op doel doordat hij uitgleed. 
Halverwege de eerste helft kwam Bram 
als wissel het veld in, direct de bal voor 
zijn voeten, kwijt aan zijn tegenstander, 
maar ook weer meteen teruggepakt! De 
tegenpartij had af en toe een uitbraak, 
maar onze ‘stofzuiger’ Bart zorgde er 
voor dat de bal niet richting het 16 me-
ter gebied kon komen. In de extra speel-
tijd van de 1e helft scoorde LYRA nog 
een keer! Na een goede counter van 
Daan en daarna voorzet naar Finn: 3 – 
0!
In de 1e helft moest Kenny worden ge-
wisseld i.v.m. pijn aan zijn voet, maar na 
rust staat hij er gewoon weer! That’s the 
spirit! Honselersdijk had blijkbaar een 
goede speech gehad tijdens de thee, 
want ze bleven vechten! Drie aanvallen 
van hen werden keurig onderschept 
door Twan. 
Langs de zijlijn stonden ook de hulptrai-
ners André en Michel aanwijzingen te 

geven, omdat ze de jongens elke week 
begeleiden weten ze precies wie waar 
het beste tot zijn recht komt. Jens luis-
terde goed naar deze tips, je merkt wel 
dat hij de oudste van het team is.
Weer speelt de wedstrijd zich het meest 
af op de helft van Honselersdijk. Ke-
vin schiet op doel, maar de bal wordt 
geblokt door een verdediger, met zijn 
hánden! Hands, dus een penalty.  Hij zit 
erin! 4 – 0! Na dit doelpunt krijgt Fabian 
een publiekswissel, mét applaus, omdat 
dit zijn laatste wedstrijd bij LYRA was, hij 
stopt dit seizoen jammer genoeg met 
voetballen.
Nog 5 minuten op de klok en een aanval 
van ons op het doel wordt lelijk verde-
digd: onze aanvaller  wordt huilend van 
het veld afgedragen en de bal gaat wéér 
op de stip. Deze keer mag Dilan, onze 
keeper ‘m nemen. Hij komt hard aange-
rend vanaf de andere kant van het veld 
en schiet de bal onder aanmoediging 
van al zijn teamgenoten netjes in. 5 – 0!
Een mooie eindstand voor een laatste 
wedstrijd! Als beloning frikandellen en 
kroketten in de kantine van hoofdtrainer 
Ferry: “goed gewerkt jongens, jullie zijn 
écht gegroeid dit seizoen! Een 8ste plek 
is helemaal zo gek nog niet!” De trainin-
gen gaan nog door tot het einde van de 
maand en daarna lekker vakantie. Tot 
volgend seizoen bij LYRA!
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Als laatste wil ik Lyra7 feliciteren met 
het behalen van de KNVB beker. Lyra 
7 was in de finale tegen Nieuwerkerk 8 
de beste. De 2–0 overwinning was een 
terechte uitslag waardoor het feest in 
Monster kon losbarsten. Mannen jullie 
seizoen kan niet meer stuk. Eerst win-
nen jullie de competitie en nu de KNVB 
beker. Geniet van deze resultaten en 
succes in het volgende seizoen. 

Nu het seizoen is afgelopen rest ons 
nog een aantal toernooien. Ik wil een 
ieder veel plezier toewensen en wij zien 
de bekers wel verschijnen. 

Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,
Hans van der Mark

Zaterdag 16 mei begint druilerig en so-
ber. Het weer nodigt vanochtend niet 
echt uit om de laatste competitiedag te 
gaan spelen. Maar goed er staan ook 
vandaag weer voldoende wedstrijden op 
het programma dus ga ik wederom met 
veel plezier richting de club. Het eerste 
bakkie koffie met Bonno ga ik zeker mis-
sen als het seizoen straks is afgelopen. 
Samen ff lekker bijpraten over de in en 
outs van de club en de dag doornemen 
is nog steeds een uniek moment. Als 
Jan v/d Bos even later aanschuift begint 
de dag echt. De kleedkamer sleutels de 
diverse documenten en de pc`s worden 
neergelegd en aangezet. Naast de laat-
ste competitie wedstrijden staat ook de 
bekerfinale voor Lyra7 op het program-
ma. De bekerfinale wordt dan wel niet 
op sportpark de Zweth gespeeld maar 
is toch een belangrijk onderdeel van de 
dag. De clubscheidsrechters fluiten ook 
vandaag weer hun wedstrijden. Het is 
prachtig om te zien dat het fluiten van 
de diverse wedstrijden door de elftal-
len serieus wordt opgepakt. Zonder jul-
lie bijdragen kan een vereniging als Lyra 
gewoon weg niet. 

Als clubscheidsrechter mocht ik om 
12.00uur onze B3 fluiten. De B3 had 
vandaag als tegenstander Quitus B2. 
Quintus staat vierde in de stand en 
Lyra negende dus Lyra wist van te vo-
ren dat dit geen gemakkelijke wedstrijd 
zou worden. Het weer was nog sober-
der dan in het begin van de morgen, 
het regende en de gevoelstemperatuur 
lag beduidend lager dan dat de thermo-
meter aangaf. De B3 had de mouwen 
opgestroopt en was vol goede bedoe-
lingen aan de wedstrijd begonnen. Lyra 
opende fel en hier had Quintus in het 
begin van de wedstrijd zeker de no-
dige moeite mee. Dat Lyra op een 1–0 
voorsprong kwam was zeker gezien 
het wedstrijd verloop geen verrassing. 
Lyra knokte voor elke meter en was ze-
ker van plan om de drie punten op de 
Zweth te houden. Quintus moest een 
ander plan bedenken want anders gin-
gen zij ten onder in deze strijd. Bij een 

Van de jeugdvoorzitter

aanval van Quintus kwam eigenlijk de 1 
– 1 uit het niets. Lyra had zeker de wed-
strijd in handen maar kreeg toch een te-
gendoelpunt en was hierdoor toch even 
van slag. Quintus kreeg door deze mee-
valler meer vertrouwen en scoorde er 
nogmaals een doelpunt bij. Dat Lyra met 
een achterstand de rust in ging was een 
domper voor onze jongens. De tweede 
helft dacht Quintus rustig uit te kunnen 
spelen. De voorsprong en het vertrou-
wen moesten ervoor zorgen dat de pun-
ten mee zouden gaan naar Kwintsheul. 
Lyra dacht hier anders over, zij speelden 
in een feest opstelling en wilde hiermee 
Quintus verrassen. Dat lukte bijna, de 
aansluiting doelpunten kwamen er en 
Lyra had nog een doelpunt nodig om 
een gelijkspel te bewerkstelligen. Helaas 
was de tijd om en kon Quintus toch de 
drie punten meenemen naar huis. Jon-
gens ik heb echt genoten van jullie spel. 
Ik zag veel plezier en beleving en dat is 
toch waar de voetbal om draait. 

Lyra13 speelde om 13.00uur tegen 
Ariston`80, deze wedstrijd was voor 
Lyra13 HEEEEEL belangrijk. Bij winst 
op Ariston`80 was de eerste plek in de 
competitie gerealiseerd. Maar……. als 
s-Gravenzande17 ook hun wedstrijd zou 
winnen dan zouden beide elftallen op de 
eerste plek komen en moet een beslis-
singswedstrijd de winnaar in de 8eKlas-
se 10 brengen.  Onder leiding van onze 
clubscheidsrechter Peter Boers werd de 
wedstrijd gespeeld. Al snel werd duide-
lijk dat Lyra13 geen kind had aan Aris-
ton`80. Het ene doelpunt volgende het 
andere op en Lyra won uiteindelijk mak-
kelijk met 11–0 en dus was het wachten 
op de uitslag van s-Gravenzande. Helaas 
voor Lyra13 won s-Gravenzande ook 
hun wedstrijd met 1–4 van GGK3. Er 
komt dus een beslissende wedstrijd. Als 
ik dit schrijf is het bij mij nog niet bekent 
waar deze wedstrijd wordt gespeeld. Wij 
wensen in ieder geval Lyra13 succes bij 
deze wedstrijd en hopen dat zij het kam-
pioenschap veilig kunnen stellen.

Zonder respect
geen voetbal!
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Clinic bij Ajax!
Rens Wubben heeft donderdag 7 Mei 
een clinic gevolgd bij Ajax. Wat een 
mooie ervaring om mee te maken. Die 
dag waren er 72 keepers in verschil-
lende leeftijden, die meededen aan deze 
clinic.
’s Morgens om 9 uur waren we op  
sportpark de Toekomst in Amsterdam. 
De kinderen werden in groepen ver-
deeld van 8 personen. Even omkleden 
en toen kwamen ze als echte helden 
onder applaus van de ouders het veld 
op, om als een echte Ajax keeper te 
trainen. Maar wat we niet wisten, was 
dat Ajax 1 ook die dag zou trainen. Er 
werd ruimte gemaakt in het programma 
zodat de kinderen daar ook bij konden 
zijn. Er werd goed gekeken hoe Frank 
de Boer zijn team naar een hoger niveau 
bracht. Vanaf 11 uur waren 

de ouders niet meer welkom en ging 
de training verder. Van alles hebben 
ze die dag geleerd. Het groepje waar 
Rens in zat mocht zelfs in de hal trai-
nen. Rond 15.00 uur waren de ouders 
weer welkom op het park en konden 
de kinderen laten zien wat ze geleerd 
hadden. Met het spel keeper “oorlog” 
was Rens nummer 1 van zijn groep. 
Dit spel mocht hij buiten aan de ou-
ders nogmaals laten zien, maar dan te-
gen een andere tegenstander. En wat 
gebeurde er, hij won weer. En daar zat 
een prijs aan vast, een gesingeerde Ajax 
bal van Jasper Cillessen. Zijn dag kon 
niet meer stuk. 
Wat ze tijdens de training gedaan had-
den was een dribbel challenge, zo snel 
mogelijk met de bal aan de voet een 

parcour afleggen, bal in het doel schie-
ten en terug sprinten. Dat ging op tijd, 
dus er kwam een stopwatch aan te pas. 
Eind van de middag waren er nog twee 
prijzen weg te geven en Rens was ook 
de snelste bij de dribbel challenge, 
waarbij het Ajax magazine een jaar lang 
door de brievenbus valt. Het was een 
super geslaagde dag om een keer mee 
te mogen maken. Hierbij willen wij de 
trainers van de E1/E2, maar vooral Teun 
Dekker (keeperstrainer) ontzettend be-
danken voor de sportieve en leerzame 
tijd die Rens bij jullie heeft gehad. 
Top, Bedankt!
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7 tegen 7
DE VOORRONDES ZITTEN EROP BIJ DE HEREN 
BIJ HET #7TEGEN7ZOMERAVONDVOETBAL
Donderdagavond zijn de laatste voorronde wedstrijden gespeeld, vanaf nu gaan we verder met winnaars- en verliezer-
spoule, kortweg A en B poule genoemd. In de A en B poule in de voorronde was al beslist welke teams zich geplaatst 
hadden, in de C poule brachten strafschoppen de beslissing. Drie teams die twee keer gewonnen hadden, een soort 
poule des doods..na een zinderende serie werd het team van Resefairband tot de B poule veroordeeld. Straks krijgen we 
waarschijnlijk wel wat meer wedstrijden die wat meer gelijk opgaan, er waren best wel grote uitslagen bij..
Bij de vrouwen weer een grote uitslag voor Gek-Zat, helaas de meeste doelpunten wel weer tegen..MVV won weer, dit-
maal kregen ze wat meer tegenstand, van Old ’s Gravezand.

De uitslagen Voorronde 3:    
7 mei 20:00 uur:  Poule A  Lierious – KMD    13 3
7 mei 20:00 uur:  Poule A  Master beren – De zomi’s   8 6
7 mei 20:00 uur:  Poule B  De Hollandse School – V1  4 3
7 mei 20:00 uur:  Poule B  Meza – Polderboys 36    8 0
7 mei 20:00 uur:  Poule C  Hij niet!! – Reserfairband   2 4
7 mei 20:00 uur: Poule C  1.FC Jan Lagerwerf – De versleten vedettes  4 3
7 mei 19:00 uur: Poule A  MVV 27 - Old Gravesand   5 1

De eindstand in de voorronde:
Poule A;   Lierious  3-9, 
 KMD  3-6, 
 Master Beren  3-3, 
 Zomi’s  3-0
Poule B;  Hollandse school  3-9, 
 V1  3-6, 
 Meza  3-3, 
 Polderboys  3-0
Poule C;  Hij Niet!  3-6, 
 1.FC Jan Lagerwerf  3-6, 
 Reserfairband  3-6,
 Versleten Vedettes  3-0

De wedstrijd indeling wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt via de app, site, facebook en twitter.
Let op; volgende week spelen we in verband met Hemelvaart dag op woensdag! Alle heren wedstrijden om acht uur, de 
dames om zeven uur. Een uitgelezen mogelijkheid om de derde helft bokaal cijfers wat op te halen, we blijven wat langer 
open! Winnaar van gisteravond was duidelijk de 1.FC Jan Lagerwerf, samen met de sponsor goed hun best gedaan. Ze 
hadden natuurlijk ook wat te vieren na hun miraculeuze ontsnapping..
DJ Arie zorgt voor een vrolijk muziekstukje volgende week, bitterballen hadden we al, publiek en supporters zijn ook van 
harte uitgenodigd!
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7 tegen 7
SPEELSCHEMA #7tegen7ZOMERAVONDVOETBAL
We gaan verder bij de heren met de winnaarspoule en verliezerspoule, nog 5 keer gezellig een potje voetballen en 
napraten, hieronder het speelschema.  
Winnaarspoule         Veld
Woensdag 13 mei 20:00 uur Lierious-1.FC Jan Lagerwerf  6a
Woensdag 13 mei 20:00 uur De Hollandse School-KMD   6b
Woensdag 13 mei 20:00 uur Hij niet-V1    7a
    
Donderdag 21 mei 20:00 uur De Hollandse School-Hij niet!  7a
Donderdag 21 mei 20:00 uur V1-Lierious    7b
Donderdag 21 mei 20:00 uur KMD-1.FC Jan Lagerwerf   2a
    
Donderdag 28 mei 20:00 uur Lierious-KMD    2a
Donderdag 28 mei 20:00 uur V1-De Hollandse School   2b
Donderdag 28 mei 20:00 uur Hij niet!-1.FC  Jan Lagerwerf  6a
    
Donderdag 4 juni  20:00 uur Lierious-Hij niet!    2a
Donderdag 4 juni  20:00 uur 1.FC Jan Lagerwerf-De Hollandse School 2b
Donderdag 4 juni  20:00 uur KMD-V1     6a
    
Vrijdag 12 juni  20:00 uur Lierious-De Hollandse School  6a
Vrijdag 12 juni  20:00 uur Hij niet!-KMD    6b
Vrijdag 12 juni  20:00 uur V1-1.FC Jan Lagerwerf   7b
    
Verliezerspoule  
Woensdag 13 mei 20:00 uur Master beren-De versleten vedettes  7b
Woensdag 13 mei 20:00 uur Meza-De Zomi’s    2a
Woensdag 13 mei 20:00 uur Reserfairband-Polderboys 36  2b
    
Donderdag 21 mei 20:00 uur Meza-Reserfairband   6a
Donderdag 21 mei 20:00 uur Polderboys 36-Master beren  6b
Donderdag 21 mei 20:00 uur De Zomi’s-De versleten vedettes  2b

Donderdag 28 mei 20:00 uur Master beren-De Zomi’s   6b
Donderdag 28 mei 20:00 uur Polderboys 36-Meza   7a
Donderdag 28 mei 20:00 uur De versleten vedettes-Reserfairband 7b
    
Donderdag 4 juni  20:00 uur Master beren-Reserfairband  6b
Donderdag 4 juni  20:00 uur De versleten vedettes-Meza  7a
Donderdag 4 juni  20:00 uur De Zomi’s-Polderboys 36   7b
    
Vrijdag 12 juni  20:00 uur Master beren-Meza   7a
Vrijdag 12 juni  20:00 uur Reserfairband-De Zomi’s   2a
Vrijdag 12 juni  20:00 uur Polderboys 36-De versleten vedettes 2b

KARAOKE!

KARAOKE!
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7 tegen 7
EERSTE RONDE VAN DE TWEEDE RONDE 
#7TEGEN7ZOMERAVONDVOETBAL
Bij de heren dan hé, de vrouwen zijn nog niet zover. Dat is niet perse een statement.. Een winnaars en een verliezers 
poule bij de heren op papier, maar dat noemen we vanaf nu gewoon A en  B poule..er zijn geen verliezers bij deze 
competitie, plezier staat voorop! Dat wil niet meteen de indruk wekken dat er alleen voor de leut gespeeld wordt, de 
potjes zijn wel degelijk bloedfanatiek! Wel veel ons kent ons (dat was de opzet) en niemand wil verliezen van hunnie..
ook veel leeftijdsverschillen, sommige spelers hadden de vader kunnen zijn van hun tegenspeler! Een droom ook 
van vele vaders die uitkomt..
De uitslagen in de B poule zitten best kort op elkaar, dat belooft een leuke competitie te worden. In de A poule ver-
rast Hij Niet! met een dikke overwinning op V1, of hadden die een off-day? De Hollandsche School was al favoriet, 
die maken dat waar. Concurrentie komt waarschijnlijk alleen van Lierious die overigens maar net wonnen van  de 
1.FC Jan Lagerwerf..maar dat zijn ook angstgegners.. Standen worden nog niet vermeld, die kan iedereen na 1 speel-
ronde zelf wel uitrekenen.

Bij de vrouwen nog 1 ronde te gaan in de voorronde, volgende week is bijltjesdag. Alle dames komen dan in actie, en 
hebben dan ook bijna “alles in eigen hand”, zoals ze dat graag hebben. In poule A is het gespeeld, in poule B wordt 
het donderdag beslist.
Dan was er ook nog een derde helft, verplicht nummertje, staat in de reglementen, ja sommige dingen moeten; 
DIE WAS NIET ONGEZELLIG!!!!!!

Jullie worden bedankt voor een barre leuke avond, heel de kantine vol met op twee schermen Champignons League 
voetbal, (toen Juventus 1-1 maakte juichte heel de kantine, is dat anti Real of pro Juve?), DJ Arie weer grandioos als 
altijd en Dries, Peet en Peet bedankt voor de goede zorgen en caterering!  
De #derdehelftbokaal begint ook serieuze vormen aan te nemen, 1 damesteam nam zelfs zelf hun eigen drank mee! 
Dat mag natuurlijk niet maar dat doen ze ook niet meer. Gek zat scoorde hoog, terwijjl ze zelf niet speelden. Hulde! 
De heren pakten het zeker serieus aan , veel kanshebbers na afgelopen woensdag, maar de mannen van Lierious 
waren wel erg hardnekkig, doelgericht, en vastberaden om een voorsprong te nemen. Dat is bijna gelukt, ze staan nu 
gedeeld derde/vierde, of vijfde of zesde ofzo.. woord van de week, maar toen was het al heel lang donderdag, komt 
van Rick V:

TALENTBLINDHEID 

Het is een bestaand woord, zeker volgens Rick. En anders moet hij worden toegevoegd.

Volgende keer weer gewoon op donderdag, 
dan gaan we meedoen met de karaoke!
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Gratis voetbaltraining
   voor 5 Jarigen
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Thee-dienst
seizoen 2015
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 in-
regelen van de drank en sleutel uitgifte 

veel waardering 
van de teams 
oplevert.

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. 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 hierin zijn/haar ver-
antwoordelijkheid neemt en zijn/haar 
beschikbaarheid doorgeeft aan de leider 
van het team.

 Datum  Team         

 23-mei  MC2
 30-mei  MC2

Bardienstrooster 2015

Schema 2015 Lyra-ledendienst 
Ook in dit seizoen plannen we weer de ledendienst in. Ouders van de E9 en E10 
bedankt voor het draaien van de bardienst. Op 23 mei moet de E10 nog één ouder 
leveren en op 30 mei is het de beurt aan de F3. Aan de begeleiding van de teams om 
een bar team van 1 ouder (E10) en van 3 (F3) ouders te regelen.

23-mei 10:00 - 13:00 uur E10 1 persoon
30-mei 10:00 - 13:00 uur F3 3 personen
6-jun 10:00 - 13:00 uur F3 1 persoon
13-jun 10:00 - 13:00 uur F4 3 personen
20-jun 10:00 - 13:00 uur F4 1 persoon

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 kunnen wij nog versterking gebruiken. 
Ook moet na afloop van de zaterdag de kantine weer “helder en schoon” opgelevert 
worden. Ook daar kunnen wij nog wel “handjes” gebruiken.  Zoals u leest voor elk 
wat wils.......  Schroom niet en meldt u aan.  Joop Vis – 06 22 43 68 78 
 

   De vereniging? Dat zijn wij allemaal...

Vele handen 
maken licht werk.... 

Heeft u, na uw ledendienst, 
zoveel schik gekregen in 

het draaien van een 
bardienst, meldt u aan 

via visjpa@kabelfoon.nl 
of bel 06-2243687.

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

Tap jij graag uit een ander vaatje? Hou je van gezelligheid? 
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!
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Persoonlijk  –  Ruud van der Helm
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp. 
Geboren:  02-06-87 
Woonplaats:  De Lier 
Partner:   Rianne le Feber                                                                                                                                                          
Familie:   2 broers, vader en moeder, trotse oom van 2 nichtjes 
  en schoonfamilie   
Opleiding: Elektrotechnisch installateur 
Beroep:   Sloopwerken boren en zagen met diamant 
Hobby’s:  sporten, biertje drinken, toeren met het scootertje in de zon   
Sport:   kickboksen, fit-combat, cross-fit, mma, voetbal en tennis 
Clubs:   defence-academy, vv Lyra en ltc ‘t Loo 
Functie bij de club: scorende spits bij Lyra 5 (alleen is de coach niet snel tevreden) 

Televisie:  the Blacklist 
TVpresentator:  Humberto Tan
Analyticus:  Johan Dereksen 
Zanger:   Guus Meeuwis, Phil Collins 
Zangeres:  Celine Dion 
Band:   Bon Jovi
Acteur:   Jason Statham
Actrice:   Jennifer Aniston     
Film:   alles van Rocky Balboa, 
  Adriiaaaaaaaaannnnn !!!!!
Eten:   boerenkool met worst. Ik word altijd weer blij 
  als het in de schappen ligt.
Niet te eten:  witlof en asperges 
Drank:   biertje en Fristi 
Niet te drinken:  koffie en chocolademelk   
Uitgaan:   Delierious komen we vaak 
Beste eigenschap: altijd vrolijk 
Slechtste eigenschap: vergeet veel dingen 
Karakter:  geef niet snel op
Bewondering voor: mensen met 4 kinderen die ook nog 
  de tenues wassen van een heel elftal 
  een seizoen lang ….. alsof je niks anders 
  te doen hebt.
Ontroerd van:  Als de narcissen weer uitkomen *snik*
Trots op:  Dat ik nog nooit verloren heb met een 
  kickbokswedstrijd                                         
Hekel aan:  Mensen die alleen maar lopen te klagen 
  over van alles en nergens de schouders 
  onder zetten.
Bijgeloof:  geloof in jezelf
Ergernis:  Als mensen hun afspraken niet nakomen.
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
  George St-Pierre, daar kan ik een hoop 
  van leren.
Vakantie:  Snowboarden en zonvakanties
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  
  Nepal 
Dit wil ik nog kwijt: Iedereen van Lyra 5 bedankt 
  voor een topseizoen!  
 
 
        

Merk tenue:  Beltona  
Merk schoenen:  Adidas 
Trainers:  Dat zijn er veel geweest.
Beste trainer:   Jasper Steringa 
Positie:   voorhoede 
Sterke punten:   snelheid en conditie 
Zwakke punten:  m’n vizier staat niet altijd 
  even goed afgesteld.
Hoogtepunt:  kampioen geworden in de C2 (H’dijk) 
Dieptepunt:  de laatste wedstrijd tegen HVC… 
  Haaglandia kon kampioen worden en bood 
  ons 10 kratten bier aan als we gelijk 
  speelden of wonnen! (we verloren met 0-1) 
Mooiste wedstrijd: Alle gewonnen wedstrijden
Mooiste doelpunt: Vanaf de middenlijn geschoten tegen de lat 
  via de rug van de keeper het goal in.
Andere sporten:  formule 1 
Mooiste overwinning: de kampioenswedstrijd 
  met de C2 Honselersdijk
Grootste teleurstelling: Ik zit niet zo snel bij de pakken neer.
Ambities: Meer doelpunten maken dan afgelopen jaar.
Tatoeage:  meerdere 
Clubman/vrouw: Iedereen die vrijwilligerswerk doet voor de 
  club en Carla Wiedmann onze wasvrouw.
LYRA speler:  Tessa Dukker    
Westlandse speler: Coen van Mil
Nationale speler:  Wesley Sneijder
Internationale speler: David Luiz alleen die pruik al, geweldig! 
Regio club:   Lyra
Nationale club:  Ajax  
Internationale club: Barcelona
Mooiste wedstrijd: Nederland-Spanje tijdens het WK 2014  
Mooiste doelpunt: de kopbal van van Persie
Sportaccommodatie: Lyra
Slechtste sportaccommodatie: vv Kethel Spaland, 
  oud, vies en lelijk.
Idool:   George St-Pierre
Auto:   Mercedes Benz
Krant:   AD  
Weekblad:  Als ik daar tijd voor had..   
Boek:    Heineken ontvoering
Radio:   538, Royaal, radio 10 Gold en Q music, 
  City FM
Radiopresentator: Edwin Evers, uniek hoe hij zijn programma 
  presenteert.
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