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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 5 

17 oktober 2016

Accommodatie Sportpark ‘De Zweth’, Veilingweg 26, De Lier 
 Postbus 141, 2678 ZJ  De Lier. Tel.: 0174-513677
Postadres:  v.v. Lyra, Postbus 141, 2678 ZJ  De Lier
Sportkontakt  Verschijnt 20 keer per seizoen, eens per twee weken.
Redactie:  J.W. Vink,  0174-515598, 
 Patrick Zeestraten,  06-29084846 redactiesportkontakt@vvLyra.nl
Vormgeving en druk: Drukkerij Picom/Vreko De Lier

Samenstelling dagelijks bestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Raymond van Hooft 06-51579933 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
   
Samenstelling hoofdbestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Raymond van Hooft 06-51579933 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 Joop Vis 06-22436878 kantinezaken@vvlyra.nl
Vrijwilligerszaken Herman van Duijn 06-23116106 vrijwilligers@vvlyra.nl 
  
Samenstelling jeugdcommissie   
Jeugdvoorzitter. Hans van der Mark 06-53696648 vandermarkhans@kpnmail.nl
   Jeugdvoorzitter@vvLyra.nl
Vice Jeugdvoorzitter Bonno Harmsen 06-24248284 bharmsen@kabelfoon.nl
Jeugdsecretaresse Colinda Luijendijk 06-14357565 luyendijk30@kabelfoon.nl
Wedstrijdsecretaris A en B jeugd Arie Solleveld 06-25038929 ariesolleveld@hotmail.com
Wedstrijdsecretaris C jeugd Mark v/d Lugt 06-54245108 markvdlugt@gmail.com
Wedstrijdsecretaris D jeugd Dennis Meijndert 06-46761466 d.meijndert@kpnplanet.nl
Wedstrijdsecretaris E jeugd Mark Schuurmans 06-21804331 mark@gsmontage.nl
Wedstrijdsecretaris F jeugd Ina Schouwstra 06-24480286 inaschouwstra@gmail.com
Wedstrijdsecretaris Mini f-jes Susan Paauwe 06-12399444 pspaauwe@kpnmail.nl
Wedstrijdsecretaris Dames/Meisjes Vincent Roeleveld 06-41428471 Vroeleveld@hotmail.com
                 Ondersteunend door: Mandy Zonneveld 06-15427418 mandy_zonneveld_92@hotmail.com
Wedstrijdsecr. onderelftallen Senioren Vincent Roeleveld 06-41428471 Vroeleveld@hotmail.com
Toernooicommissie Ronald v/d Berg 06-23506858 toernooicommissie@vvlyra.nl
 Monique van Dijk 0174-528854 vvlyra.jeugdtoernooien@gmail.com
 Marjan Buijs 06-12563447 
 Rita Heijdra 06-23201892 
Scheidsrechters coordinator Lennard Robbemond 06-21861974 scheidsrechter_coordinator@vvlyra.nl
 Remco Broekhuizen 06-30659391 scheidsrechter_coordinator@vvlyra.nl
Algemene wedstrijdzaken Rien de Vos 06-14435393 mcdevos@kpnmail.nl
Penning meester Esther van der Mark 06-23332314 vandermarkesther@kpnmail.nl
Gastvrouwen Fenne Binnendijk 06-24218126 f.binnendijk@hotmail.com
 Tessa Dukker 06-46217195 tessadukker@gmail.com
 Jessica Langerak 06-83142890 
Activiteitencommissie   
Algemeen email adres   activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Angelique Herrewijnen 06-13191757 liek_79@hotmail.com
Commissielid Jacqueline Ammerlaan 0174-540569 ammer123@caiway.nl
Commissielid Astrid van Kal 0174-540788 astridvk@kpnmail.nl
Commissielid Anja v/d Weerd 06-33729707 marco-anja@caiway.nl
Commissielid Roxan Verduyn 06-27150909  roxanverduyn@hotmail.com

Afdeling Futsal   
Contactpersoon Lennard Robbemond 06-27249416 futsal@vvlyra.nl
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Inleverdata kopij voor Sportkontakt
Kopij voor Sportkontakt moet uiterlijk op zondag 20.00 uur binnen zijn.

E-mailadres: 
redactiesportkontakt@vvLyra.nl 
Let op: 
stuur geen ‘alleen lezen’ bestanden 
en voeg je foto’s bij als apart document (jpg)
(dus niet geïmporteerd in Word of Excel) in hoge resolutie.

Samenstelling technische commissie   
Voorzitter Frits de Vreeden 06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
Lid (Senioren) Bart van Wensen 06-24999975 tc.lid.senioren@vvlyra.nl
Hoofd Jeugdopleiding Remko Andringa 06-27412786 hoofd.jeugdopleiding@vvlyra.nl 
Lid (dames en meisjesvoetbal) William Vincent 06-54386100  tc.lid.damesenmeisjesvoetbal@vvlyra.nl 
Lid (Hoofdbestuur) Martin de Bruin 06-53548366 tc.lid.hb@vvlyra.nl
Lid (Notulist) Gé Poot  tc.lid.notulist@vvlyra.nl
   
Ledenadministratie Colinda Luijendijk 06-14357565 ledenadministratie@vvlyra.nl
 Bonno Harmsen 06-24248284 ledenadministratie@vvlyra.nl
KNVB Consul Rien de Vos 06-14435393 knvbconsul@vvlyra.nl
Vertrouwenscontactpersoon Hans Wustefeld 06-55357410
 Susan Paauwe 06-12399444 suuspaauwe@gmail.com 
  
Samenstelling Stichting Steun v.v. Lyra   
Voorzitter Hans Koornneef 06-15908115 voorzitter@stichtingsteunlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@stichtingsteunlyra.nl
Penningmeester Tim Jansen 06-23448741 penningmeester@stichtingsteunlyra.nl
Lid/shirtsponsoring Frans vd Lugt 06-14849727 shirtsponsoring@stichtingsteunlyra.nl
Lid/reclameborden + advertenties Herman Hertsenberg 06-52696469 reclameborden@stichtingsteunlyra.nl
Lid/reclameschermen Michel Boekestijn 06-10351554 reclameschermen@stichtingsteunlyra.nl
Lid/kleding Bonno Harmsen 06-24248284 kleding@stichtingsteunlyra.nl
Lid/Business Club Kees vd Waal 06-11164569 BC@stichtingsteunlyra.nl
   
Samenstelling Stichting Beheer Sportpark “de Zweth”   
Voorzitter Eric in ‘t Veld 06-29027076 voorzitter@beheerdezweth.nl
Penningmeester Andre Boekestijn 06-27178859 penningmeester@beheerdezweth.nl
Secretaris Alex Stolze 06-12781522 secretaris@beheerdezweth.nl
Operationele zaken Piet Voskamp 06-51120653 operationelezaken@beheerdezweth.nl
   
Samenstelling Kantinecommissie   
Kantinezaken Joop Vis 06-22436878 kantinezaken@vvlyra.nl
Kantine-coördinator Bernadette Dekker 06-17575425 tedendet@planet.nl
 Henny Voskamp 06-20863614 jvoskamp@kabelfoon.nl
Sportkontakt   
Redactie Jan Vink 0174-515598 redactiesportkontakt@vvlyra.nl
 Patrick Zeestraten 06-29084846 patrickzeestraten@live.nl
Bezorging Vacature
  
Website   
Webmaster Rick Voskamp 06-12885021 info@vvlyra.nl
 Laura van der Helm

Deadline volgende SportKontakt:

30 oktober  
13 november
27 november
11 december

8 januari
22 januari
  5 februari
19 februari
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Van de voorzitter

Algemene
Ledenvergadering

ma 24 okt, 20.00uur

Kunstgrasvelden
De rook van het rubber is niet opge-
trokken en dan heb ik het niet over een 
Formule 1 race van Max Verstappen, 
maar over de discussie over de kunst-
grasvelden in Nederland. Ik heb de 
afgelopen twee weken hier menig con-
tact over gehad met ouders, leden, vrij-
willigers, pers, collega-bestuursleden 
en Gemeente Westland. Deze noem ik 
bewust als laatste  omdat zij voor ons 
enigszins leidend zijn. Ik denk dat we 
met zijn allen de rust moeten bewa-
ren over de commotie die in sommi-
ge gemeenten is ontstaan. Zoals wel-
licht bekend worden sinds 2008 de 
bewuste rubberen korrels al niet meer 
gebruikt in het Westland, dus ook niet 
bij v.v. Lyra. Wil dit dan zeggen dat we er 
niets aan doen en het laten overwaaien? 
Nee zeker niet, we volgen het nieuws 
op de voet, maar hebben afgesproken 
dat het beleid van de Gemeente West-
land voor ons op dit moment leidend is. 
Mochten er onverwachte veranderingen 
in komen, dan zij wij de eerste die het 
beleid hierop gaan aanpassen. Ik heb 
het vorige week in mijn column op de 
website ook al geschreven dat de kwa-
liteit van het kunstgras ook grote zorgen 
baart en dat we hopen dat dit op kor-
te termijn definitief opgelost kan wor-
den. De kunstgrasvelden zijn op diver-
se plaatsen op het veld gerepareerd en 
zijn op dit moment veilig om op te spe-
len. Ook hierin hebben we het vertrou-
wen in de Gemeente Westland en kun-
nen we alleen maar zorgen dat we een 
prettige gesprekspartner blijven. De 
rol van Stichting Beheer v.v. Lyra is hier 
aanzienlijk in en zij houden mij hierin op 
de hoogte.

Algemene ledenvergadering
Gelukkig verschijnt deze uitgave van het 
Sportkontakt nog vlak voor 24 oktober 
2016. Een prachtige gelegenheid om 
iedereen via deze column nog even uit 
te nodigen voor de jaarvergadering in 
de kantine van onze vereniging. Zijn er 
prangende vragen, dan kunt u  deze aan 
ons stellen, tevens wordt u op de hoog-
te gebracht over het wel en wee van uw 
vereniging. Daarnaast worden de resul-
taten op allerlei gebied van het afgelo-
pen seizoen gepresenteerd. Aanvang is 
20.00 uur.

Verborgen talenten
Soms staan er mensen op waarvan je 
niet verwacht dat ze dergelijke talen-
ten hebben. Al jaar en dag is onze huis- 
en hoffotograaf Hans Wüstefeld en als 
hij dan aangeeft op vakantie te gaan 
voor ongeveer 7 weken dan denk je: 
En nu? Zeven weken!! Hoe krijg je het 
verzonnen. Dat kan in dit geval, omdat 
hij zojuist met pensioen is gegaan en 
dan gun je dat iemand. In de tussen-
tijd nemen Cor en Colinda Luijendijk de 
foto’s van de selectie op zaterdagmid-
dag. Ik zit iedere zondag met smart naar 
de website te kijken of de foto’s er al op 
staan. Ik vind het verbazingwekkend 
knap hoe zij deze foto’s maken en in een 
leuke presentatie neerzetten op de web-
site. Hulde. Ik vroeg aan Cor of hij pas 
foto’s maakte, maar hij gaf aan dit al lan-
ger te doen. (flauw).

Jumbo
Nog een paar dagen geduld en dan gaat 
het los.  Aanstaande zaterdag 22 okto-
ber wordt aan onze jeugdvoorzitter, 
Hans van der Mark, het eerste exem-
plaar van het fotoboek van v.v. Lyra uit-
gereikt door de bedrijfsleider van de 
Jumbo,  de heer Dennis van Menxel.  
Ik ben  zo benieuwd naar het resultaat. 
Ik hoor al hele mooie berichten, voor-
al over de kwaliteit van de foto’s. We 
moeten Hans Schelling enorm dank-
baar zijn dat hij dit voor de vereniging 
geheel belangeloos heeft gedaan. Uren 

heeft hij op zijn knietjes gezeten om alle 
jeugdleden op hun allerbest op de foto 
te zetten. Rondom deze actie zit ook een 
fantastische merchandise-actie welke 
heel kort loopt. Een mok, sleutelhanger 
en een poster van je favoriete Lyraspe-
ler of van jezelf: Het kan allemaal.
Hou dit goed in de gaten op de web-
site en in het Sportkontakt. Fantastische 
cadeaus voor de feestdagen, maar met 
een hele korte bestelperiode. Dit wor-
den de dagen van Hallo Jumbo, hier 
Lyra. Een samenwerking die maar weer 
eens laat zien hoe groot en sterk een 
dorp is.

Speculaaspoppen
Ja, deze  moeten we ook niet vergeten. 
De actie is inmiddels gestart en wel-
licht zijn de actieve Lyra spelers al bij je 
aan de deur geweest. Laten we met zijn 
allen er een groot succes van maken en 
proberen zo veel mogelijk te verkopen. 
Moedig elkaar aan en maak er een leuke 
wedstrijd van om per team de hoogste 
score te behalen. Ik ben benieuwd hoe-
veel poppen er dit jaar verkocht gaan 
worden. Ik nodig hierbij nogmaals de 
bedrijven uit om hier eens aandacht aan 
te besteden. Een leuke geste voor per-
soneel of relaties om als dank te schen-
ken. We zorgen voor een factuur, zodat 
u ook nog eens de BTW kunt afschrij-
ven. Prima bedrijfsresultaat toch?

Trainersvak zwaar?
Op dit moment hebben we te maken 
met twee selectietrainers die ziek thuis 
zitten. Is het trainersvak bij v.v. Lyra dan 
zo zwaar? Het antwoord hierop is juist 
dat het ontspannend werkt, maar het 
kan gewoon even tegen zitten. Ger van 
der Meer en Denver Wittenaar hebben  
hier helaas mee te maken en kunnen 
hierdoor tijdelijk hun taken bij de club 
niet uit voeren. Het is natuurlijk gewel-
dig dat er twee selectiespelers zijn die 
dit opvangen. Ondanks dat ze nu “even” 
niet op het sportpark komen wil niet 
zeggen dat we ze vergeten. Mijn verzoek 
aan jullie is om hen een berichtje te stu-
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Van de redactie
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Deze week geen verslag van de jeugd-
voorzitter. Hij moest werken dit week-
end. Dat kan ook gebeuren natuurlijk 
als je in ketels doet. Jammer genoeg 
ging deze zaterdag de wedstrijd van 
Lyra 1 tegen CWO met 0-1 verloren. 
Veel gedoe in de dagbladen over de 
korrels op de kunstgrasvelden. Geluk-
kig is onze voorzitter daar redelijk posi-
tief over, tenminste t.a.v. de korrels 
die al lang niet meer gebruikt worden. 
Een andere zaak is de kwalitieit van het 
kunstgras. Zijn mening is politiek cor-
rect, zou ik zeggen. Een verstandig uit-
gangspunt. 
Erg positief zijn we over de voetbal-
plaatsjesactie. Dat belooft een succes te 
worden.

re
da

ct
ie

sp
or

tk
on

ta
kt

@
vv

Ly
ra

.n
l

Daarnaast doet zich de mogelijkheid 
voor ook nog wat andere artikelen te 
vergaren maar wees er snel bij want 
die zijn beperkt. Natuurlijk kunt u in de 
diverse bijdragen uitgebreid over de 
genoemde onderwerpen lezen. 
En, op 22 oktober toch nog voetbal 
voor Lyra 1! Denkt u eraan, 24 oktober 
algemene ledenvergadering.

Jan Vink

ren. Vanwege privacy-redenen verzoe-
ken we dit te doen naar info@vvlyra.nl. 
Wij zorgen dan weer dat het op het juis-
te adres komt. Alvast dank voor de klei-
ne moeite met het grote gebaar.

v.v Lyra 1 – Excelsior Maassluis 2
In de herfstvakantie is er toch geen 
competitievoetbal? Het is inderdaad zo 
dat er dit weekend niet gespeeld wordt, 
maar op zaterdag 22 oktober staat er 

wel een hele leuke wedstrijd op het pro-
gramma op sportpark de Zweth. De 
“buren uit Maasluis” komen op bezoek. 
In de beker hebben we een uitdagen-
de tegenstander toegewezen gekregen. 
Excelsior Maassluis 2 is een team van 
formaat, want in het afgelopen seizoen 
waren zij kampioen reserve hoofdklas-
se en algeheel Nederlands kampioen 
2e elftallen. Dan kun je wel een balle-
tje trappen zullen mensen aan de zijlijn 

zeggen. De mannen van Ramon Hage-
raats kunnen de mouwen opstropen en 
hopen op veel publiek. Daarom deze 
oproep aan een ieder, kom hen aan-
moedigen. De aanvang van de wedstrijd 
is 14.30 uur.

Tot  op het sportpark
Sjaak Scheffers 

       IJssalon I Fiori
Dé specialist voor

gluten- en lactosevrij ijs

Partner voor ijs op locatie

Patrick Hilgersom
M.A. de Ruijterstraat 28
2678 GB  De Lier
06-10 73 09 89
info@ijssalonifiori.nl
www.facebook.com/ijssalonifiori
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Kethel Spaland – Lyra: 1 - 4
Met grote blijdschap geven wij kennis van: de eerste overwinning 
van Lyra in de nieuwe competitie!!! Kethel Spaland was voor Lyra 
geen bekende tegenstander, die club had zaterdagmiddag open 
middag op het schitterende nieuwe complex dat door de bur-
gemeester van Schiedam werd geopend. Lyra wenst niet mee te 
doen aan de feestelijkheden van Kethel Spaland door een klin-
kende en verdiende overwinning van 1-4 te behalen. Weliswaar 
is Kethel Spaland de hekkensluiter in de afdeling van Lyra, maar 
er moet toch wel wat gedaan 
worden om daar de punten 
te pakken. Zodoende kon 
Lyra zichzelf nu eindelijk eens 
belonen en 3 punten meene-
men naar De Lier. De wed-
strijd stond onder leiding van 
scheidsrechter Switser, die 
rustig en bekwaam floot en 
voor Thom Kuyvenhoven een 
gele kaart had.

Trainer Ramon Hageraats 
begon met het volgende elf-
tal: 
doel: Tom Binnendijk,
achter: Tim Herbert, Roy 
Zeestraten, Ardi Luijendijk en 
Ashwin Scheffers,
midden: Gino Bozuwa, Glenn 
Vanhove en Bob Zwinkels,
voor: Yasin Ozkok, Thom 
Kuyvenhoven en Coen v. Mil.
 

tingstreffer te realiseren. Maar het was 
weer Lyra dat scoorde, middels Thom 
Kuyvenhoven die raak schoot na een 
uitbraak van Yasin Ozkok, 0-4. Daarna 
volgde een periode waarin Lyra wat ver-
slapte en dat had tot onmiddellijk gevolg 
dat Kethel Spaland kon scoren, 1-4. Kort 
daarna kreeg Coen v. Mil na een hakbal-
letje van Thom Kuyvenhoven , de gele-
genheid de score verder uit bouwen, 
maar hij miste. In minuut 68 werd Glenn 
Vanhove gewisseld voor Robin Vijver-
berg en vijf minuten later werd Yasin 
Ozkok gewisseld voor Jesse Boateng. 
Vlak voor het einde van de wedstrijd 
kwam John Vermeer nog in het veld 
voor Bob Zwinkels maar aan de einds-
core veranderde dat allemaal niets. 

Al met al een mooie en verdiende over-
winning voor Lyra dat a.s. zaterdag de 
thuiswedstrijd tegen CWO uit Vlaar-
dingen speelt. Lyra 2 behaalde een 1-1 
gelijkspel in Voorburg tegen Forum 
Sport.

We hadden nauwelijks onze plaats op 
de bank ingenomen of Lyra stond al met 
0-1 voor.
Schuldige was Bob Zwinkels die met 
een mooi schot aan het eind stond van 
de eerste vloeiende Lyra aanval. Een 
paar minuten later miste Yasin Ozkok 
een opgelegde kans op 0-2, terwijl Ket-
hel Spaland daar niet zo veel tegenover 
kon zetten. In de 17e minuut scoor-
de Coen v. Mil de 0-2 na een goede 
actie van Yasin Ozkok. Een minuut later 
kreeg Kethel Spaland een enorme kans 
maar de bal werd wild overgeschoten. 
In de 33e minuut scoorde spits Thom 
Kuyvenhoven de 0-3 en leek er voor 
Lyra geen vuiltje meer aan de lucht.
Dat kort daarna Thom Kuyvenhoven en 
Coen v. Mil twee enorme kansen mis-
ten, mocht de pret voorlopig niet druk-
ken.

Na de rust verwachtte een ieder bij Lyra 
een fel aandringend Kethel Spaland, die 
toch wel zouden proberen de aanslui-

LYRA REKENT OP 
UW STEUN!

SCOOR MET EEN 
SPECULAASPOP
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Lyra – CWO:  0 – 1
 
Helaas heeft Lyra op zaterdagmiddag 
geen vervolg weten te geven op de 
eerste overwinning van vorige week. 
Zuur was de 0-1 nederlaag tegen CWO 
uit Vlaardingen wel, want in de laat-
ste minuut wisten de gasten te scoren 
en behaalden toch wel een verdiende 
overwinning. Maar het zag er langere 
tijd toch wel naar uit dat Lyra het gelijk-
spel over de streep kon trekken, tot die 
laatste minuut.

Trainer Ramon Hageraats begon met de 
volgende elf:
doel: Tom Binnendijk,
achter: Tim Herbert, Roy Zeestraten, 
Ardi Luijendijk en Ashwin Scheffers,
midden: Max v. Delft, Glenn Vanhove 
en Bob Zwinkels,
voor: Yasin Ozkok, Thom Kuyvenhoven 
en Coen v. Mil.
Gino Bozuwa was door ziekte helaas 
afwezig.
Speler van de week was Stan Vriesen,  
de scheidsrechter was de heer v.d. 
Bend en de bal werd geschonken door 
JNV Produce Marketing BV

Lyra had een aarzelend begin van de 
wedstrijd, mede veroorzaakt door de 
grote technische vaardigheid van de 
CWO spelers, maar telkens door goed 
optreden van de “man of the match” 
Tom Binnendijk kon Lyra de schade 
beperkt houden. Al vrij vroeg liep Ash-
win Scheffers een enkelblessure op, 
waarmee hij de eerste helft nog wel kon 
uitspelen, maar na de rust werd hij ver-
vangen door Dennis Voskamp. Rond 
de 40e minuut moest Bob Zwinkels 
een “professionele”overtreding maken, 
waarvoor hij geel ontving. Pas in de 37e 
minuut loste Coen v. Mil het eerste Lyra 
schot op het CWO doel, waarna de rust 
aanbrak.

Rond het uur had Glenn Vanhove een 
aardige actie besloten met een schot, 
dat echter werd gestopt door de CWO 
keeper. In de 61e minuut had Coen v.  
Mil een aardige kans na een fout van 
een CWO verdediger, maar de keper 
stopte zijn schot. Tussendoor moest de 
Lyra verdediging met Tom Binnendijk 
aan het hoofd tal van kansrijke situaties 

voor CWO oplossen en dat lukte goed. 
In de 76e minuut werd Glenn Vanho-
ve gewisseld voor Robin Vijverberg, die 
even later ook geel kreeg. In de 84e 
minuut werd Coen v. Mil gewisseld voor 
Jesse Boateng. In de 90e minuut schoot 
Thom Kuyvenhoven nog hard in de han-
den van de CWO keeper tot de blessu-
retijd aanbrak een Tom Binnendijk werd 
gepasseerd door een schuiver van de 
CWO spits. Grote teleurstelling aan Lyra 
zijde en grote vreugde aan CWO kant.

A.s. zaterdag speelt  Lyra de beker-
wedstrijd tegen Excelsior Maassluis 2, 
U  bent weer van harte welkom om uw 
ploeg te steunen.

Lyra 2 leed een 0-2 nederlaag tegen 
Sportlust 2 uit Woerden.
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Speler van de week: Stan Vriesen
 
Mijn naam is Stan Vriesen, ik ben gebo-
ren op 4-5-2006, mijn vader is Ronald 
en mijn moeder is Nathalie en ik heb 1 
broer Wessel.
Ik ben leerling van groep 7 van de Prins 
Mauritsschool, mijn juf heet Wendy. Ik 
vind gym, rekenen en buitenspelen op 
school leuk, maar ik heb een beetje een 
hekel aan begrijpend lezen. 
Mijn favorite club is naast Lyra Feijen-
oord, ik vind Dirk Kuyt de beste spe-
ler. Mijn eigen team is de E5, ik ben daar 
verdediger. Mijn hobbies zijn: voetbal-
len, film kijken en buiten spelen.
Ik voorspel de uitslag van Lyra – CWO 
als 2-0.

Zaterdag 15 oktober was echt een top 
dag want ik was Pupil van de week bij 
Lyra! Mijn begeleider was Coen van Mil. 
Hij belde me vrijdagavond om te vertel-
len wat er allemaal ging gebeuren zater-
dag.  
Coen kwam ‘s ochtends onze (ik zit in 
de E5) vriendschappelijke wedstrijd 

tegen de E4 fluiten. Jam-
mer genoeg verloren we 
die wedstrijd.
Om 12u had ik met Coen 
afgesproken bij Lyra aan 
de bar en toen gingen 
we met het Eerste bij het 
Tweede kijken. Dat vond 
ik heel leuk want daar 
spelen 2 buurmannen van 
mij in: Mark Dukker en 
Mike Bentvelsen.
Na die westrijd gingen we 
naar de wedstrijd bespre-
king en toen gingen we 
de warming-up doen. 
Ik mocht echt met alles 
mee doen! Ze waren alle-
maal heel aardig. Na de 
wedstrijd, die we jammer 
genoeg met 0-1 verlo-
ren, gingen we naar de bestuurskamer 
en daar kreeg ik een boek, een vaan-
tje, een certificaat, en selectiefoto en 
(het allergaafste:) een echte bal met de 
namen van alle spelers er op!!

Ik heb echt zo’n gave dag gehad en 
wil Lyra en vooral Coen van Mil onwijs 
bedanken voor alles!!!

Groetjes van Stan Vriesen (E 5)

Balstandaard 
in LYRA kleuren
U vraagt zich misschien af hoe debalstandaard zo mooi 
in de LYRA clubkleuren komt? Nou gewoon…. 
ABS autoschade Van der Schans!!!! 
Dirk en team hartelijk dank.

Lijkt het u ook leuk om een bal voor LYRA 1 te spon-
soren? Stuur een mail aan secretaris@stichtingsteun-
vvlyra.nl  

SCHADE BLIJ

Als het WK schade herstellen zou bestaan, 
zou ABS Van der Schans met het grootste
gemak wereldkampioen worden. Professio-
nele medewerkers met up-to-date kennis
van herstel- en laktechnieken zorgen met
de modernste apparatuur ervoor dat uw
auto de garage uitrolt alsof hij net uit de
showroom komt. Inclusief 4 jaar garantie!
Dat is nou typisch ABS Van der Schans:
scoren tegen schade en Schadeblij rijden.

Schadeblij rijden: ABS Van der Schans 
wint het altijd van schade.

Hoofdvestiging De Hondert Margen 9, 2678 AC  De Lier. T (0174) 512 958. 
F (0174) 512 079. Bedrijfswagens Kijckerweg 101, 2678 AC  De Lier. T (0174) 
528 877. M 06 51 173 897 (24 u.p.d.)   info@vdschans.nl   www.vdschans.nl 
Aanbevolen door Achmea, Interpolis, Schadegarant, Topherstel en Univé.
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Hallo Jumbo! 
Op ons sportpark en in het dorp horen 
we het regelmatig  “Wanneer begint 
de voetbalplaatjes actie nou?” Ieder-
een staat te trappelen om de plaatjes 
te gaan sparen bij Jumbo. Daarom even 
een paar weetjes over de actie.

Start actie
De voetbalplaatjes 
zijn bij Jumbo voor 
het eerst verkrijg-
baar op woens-
dag 26 oktober. Bij 
besteding van elke 
€ 15,- krijg je een 
setje voetbalplaatjes 
van 10 stuks. Boven-
dien ontvang je iede-
re week bij verschil-
lende actieproducten 
een extra gratis setje 
voetbalplaatjes.  
In eerste instantie 
hadden we gezegd dat 
alle boeken gekocht moesten worden. 
Maar Jumbo heeft aangeboden om alle 
boeken gratis ter beschikking te stellen! 
Maar hoe kom je nou aan zo’n boek?  
Alle jeugdleden krijgen het boek via hun 
leiders De leiders krijgen de boeken tij-
dens de kick-off uitgereikt. Alle ande-
re belangstellenden zoals de senioren-
leden, vaders en moeders, broertjes en 
zusjes en opa’s en oma’s kunnen het 
boek vanaf woensdag 26 oktober gra-
tis bij Jumbo afhalen bij de service balie 
(waar je ook kranten en bloemen kunt 
kopen). Maar opgelet: OP=OP!

Kick-off
We trappen de actie af met een officiële 
‘kick-off’. Op  zaterdag 22 oktober a.s. 
om 11.00uur zal het eerste boek door 
de bedrijfsleider van Jumbo De Lier, 
Dennis van Menxel, worden uitgereikt 

in de kantine van Lyra. Na de 
uitreiking krijgen alle aanwe-
zige jeugdleiders de boe-
ken voor hun team overhan-
digd. Zij kunnen deze uitde-
len aan hun spelers/speel-
sters, zodat ze een 
paar dagen later 
kunnen beginnen 
met sparen.  Voor 
de jeugdleden 
die bij de kick-
off aanwezig zijn 
ligt er een gra-
tis eerste setje 
voetbalplaatjes 
klaar! 

Spaarweken
8 weken lang kan er bij 
Jumbo gespaard worden. 
De actie loopt tot en met 
20 december. Je kunt in 
die periode niet om de actie 
heen, want Jumbo zal een Lyra meta-
morfose ondergaan met Lyra kleding, 
banners en spandoeken met onze eigen 
Lyra spelers en speelsters erop!  Het is 
natuurlijk de bedoeling dat je voor het 
eind van de actie je boek helemaal vol 
hebt. Lukt dat nu niet, dan organiseert 
Lyra helemaal aan het eind van de actie 
nog een ruilbeurs waar iedereen de 

laatste plaatjes nog kan bemachtigen. 
De datum van deze ruilbeurs horen jul-
lie nog.

Merchandise actie
Een plaatje van jezelf in het verzamelal-
bum is natuurlijk al geweldig, maar wat 
zou het leuk zijn als je deze op een uit-
vergrote poster zou kunnen krijgen of 
op een mok? Daar hebben we wat op 
verzonnen. Tot 6 november kan ieder-
een een poster, mok of sleutelhanger 

met zijn of haar eigen foto bestel-
len. Op woens-
dagavond 30 
november kun-
nen deze arti-
kelen dan 
van 19.00uur-
21.00uur  opge-
haald worden bij 
Lyra. Leuk voor 
Sinterklaas toch? 

Het bestelformu-
lier vind je op de 
website van Lyra 
en staat ook elders 
in dit Sportkontakt.  
Betaling dient gelijk 

met de bestelling te gebeuren. Informa-
tie hoe je kunt betalen staat ook op de 
website en op het bestelformulier in dit 
Sportkontakt.
We wensen iedereen heel veel plezier 
met het sparen van de plaatjes. 

Hallo Jumbo, 
we komen eraan!

voetbalplaatjes
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Jouw voetbalplaatje op een 
poster, mok of sleutelhanger?
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Sanne van den Berg

v.v. Lyra biedt jou de mogelijkheid om een poster, mok of sleutelhanger te bestellen met 
daarop je eigen voetbalplaatje! Bestel deze unieke items voor zondag 6 november en 
haal ze op woensdagavond 30 november af in de LYRAShop van 19.00 tot 21.00 uur.

Voornaam:           Achternaam:

Adres:

Postcode:           Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

*Bij minderjarigen handtekening ouder / voogd

Handtekening*..................................................

Naam speler:

Team JO:

Club:

Ik wil graag bestellen:     ...... stuk(s)   Poster 

           ...... stuk(s)   Mok    
...... stuk(s) Sleutelhanger

Lever het ingevulde formulier uiterlijk 6 november in bij v.v. Lyra. Dit 
kan door het formulier in de brievenbus te gooien die direct rechts bij 
binnenkomst door de hoofdingang hangt. Je bestelling dient vooraf 
betaald te worden naar NL06RABO0336201850 t.n.v. Stichting 
Steun v.v. Lyra. Zet bij de betaling in de omschrijving duidelijk 
de naam en het team/elftal.Op woensdagavond 30 november van 
19:00 uur tot 21:00 uur is de bestelling op te halen bij de club.
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Inleveren
Speculaaspop-
bestelformulier
Let op: de verkoopformulieren van de 
speculaaspoppenactie en het opge-
haalde geld moeten uiterlijk op vrijdag 
28 oktober bij de leiders worden inge-
leverd. De leiders kunnen op hun beurt 
de door de spelers ingeleverde ver-
koopformulieren en geld op zaterdag 29 
oktober inleveren in de jeugdbestuurs-
kamer. Van 10.00 tot 13.00 uur zullen 
daar mensen aanwezig zijn om het geld 
in ontvangst nemen.
Iedereen die speculaaspoppen heeft 
verkocht, kan deze op woensdag 23 
november tussen 13.30 en 20.00 uur 
komen ophalen bij Van den Berg  Bur-
gemeester Cramerlaan 17, 2678 AL De 
Lier om ze daarna uit te delen aan de 
kopers.

Namens Stichting Steun vv Lyra willen 
wij alle verkopers bedanken voor hun 
inzet. We hopen dat er weer veel spe-
culaaspoppen zijn verkocht en dat we 
onze vereniging weer kunnen steunen 
met een mooi bedrag. 

Mocht u het even vergeten zijn om 
voor uw personeel en/of klanten spe-
culaaspoppen te bestellen, dan kunt u 
uw ‘zakelijke’ bestelling alleen nog deze 
maand (oktober) doorgeven door een 
e-mail te sturen naar speculaaspop@
stichtingsteunlyra.nl. De speculaaspop-
pen worden in de weken voor Sinter-
klaas netjes bij u op het bedrijf afgele-
verd.

Stichting Steun vv Lyra

Contactpersonen voor deze actie zijn: 

Patrick Alsemgeest 

(0174-514381/ 06-22415772) en 

Martin de Bruin (06-53548366)

UITNODIGING 

ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

MAANDAG  24-10-2016
Het bestuur van de voetbalvereniging Lyra nodigt u uit, de algemene ledenvergade-
ring bij te wonen, welke zal worden gehouden op 24 oktober 2016 in de kantine op 
het sportpark ‘De Zweth’. Aanvang 20.00 uur.
De agenda luidt als volgt:

Opening.

Notulen ledenvergadering 26-10-2015

Ingekomen stukken.

Mededelingen.

Jaarverslag secretaris, zaterdag, zondag, jeugd, zaalvoetbal, kantinecommissie,
     activi teitencommis sie en techni sche commissie.

Jaarverslag penningmeester + toelichting Stichtingen

Verslag kascontrole-commissie.

Vaststelling contributie.

Verkiezing bestuur.

Huldiging jubilarissen.

Rondvraag.

Sluiting.
Toelichting op punt 9 van de agenda: verkiezing bestuur.
Aftredend en herkiesbaar is: de heer H. v.d. Mark
Aftredend en herkiesbaar is: de heer V. Roeleveld

Voorgedragen namens bestuur als kandidaat voor de functie van Penningmeester is 
de heer D. v.d. Pijl.

Door de leden kunnen (tegen)kandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling 
moet door tenminste 3 leden zijn ondertekend (naam en handtekening). De lijst met 
namen van kandidaten dient 7 werkdagen voor de datum van de algemene leden-
vergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Een bereidverklaring van de kandi-
daat moet worden bijgevoegd.

Het jaarverslag is vanaf maandag 10 oktober 2016 verkrijgbaar in de bestuurskamer.
Namens het bestuur,

Martin de Bruin, secretaris
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Schema meelopen Lyra1 
Datum team  tegenstander
5 november 2016 F4  VDL
12 november 2016   Sportclub Monster
3 december 2016 F6  Valken’68
28 januari 2017 F7  Soccer Boys
18 februari 2017 F5  HVC
18 maart 2017 F8  Kethel Spaland
1 april 2017 F9  Honselersdijk
29 april 2017 F10/F11  UVS
13 mei 2017 mini F  Te Werve

In de week na het meelopen komen er altijd foto’s en een verhaaltje op de site. 
Dan kunnen jullie dit avontuur nog een keer herbeleven.

Activiteitencommissie

Er zijn inmiddels een aantal data bekend van onze activiteiten. 
Over de inhoud kunnen we nog niet veel meer vertellen, 
maar we houden jullie uiteraard op de hoogte.

Activiteitenagenda:Sinterklaas   
30 november

Kerstklaverjassen  
16 december 

Oliebollenloop  
31 december

Fifatournement                   13 januari

Agenda-puntjes
De aankondigingen in dit Sportkontakt op een rij:

24 oktober, 20.00 uur:
Algemene Ledenvergadering

vanaf 26 oktober:
Voetbalplaatjes sparen bij Jumbo

vóór 28 oktober:
Bestellingen speculaaspoppen inleveren bij je leider, leiders alle lijsten 29 oktober inleveren

Tot 6 november:
Bestelling doorgeven van poster, mok of sleutelhanger met jouw voetbalfoto!

23 november:
Speculaaspoppen ophalen om af te leveren.
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LYRA REKENT OP 
UW STEUN!

SCOOR MET EEN 
SPECULAASPOP

Westlandse voetbalclubs 
gaan pokeren 
Zaterdag 5 november vindt bij de Noviteit in Monster de voorronde van het Neder-
lands Team Kampioenschap Poker (NTKP) plaats. Het NTKP is een pokerevenement 
voor recreatieve pokerspelers waar het voornamelijk draait om een leuke poker-
avond te hebben. Er wordt natuurlijk ook gestreden om de titel “Beste Pokerteam 
van Gemeente Westland 2016” De Noviteit en de organisatie van het kampioen-
schap dagen de Westlandse voetbalclubs uit om één of meerdere teams samen te 
stellen en mee te doen. 

Meedoen? 
De voorronde begint om 19.30 uur en duurt tot circa 01.00 uur. Een team bestaat uit 
vier spelers en deelnemen kost € 12,50 per deelnemer (€ 50,- per team). De orga-
nisatie is in handen van MEC Pokerevents. Er kunnen meerdere teams per voetbal-
vereniging mee doen. De beste 20% van de teams kwalificeren zich ook nog eens 
voor de halve finales van het Nederlands Team Kampioenschap Poker en maken 
dus ook nog kans om het beste pokerteam van Nederland te worden. Aan het eve-
nement doen ook pokerteams mee bestaand uit families of vrienden. 

Meer informatie. 
Kijk voor meer informatie en inschrijving op de www.onkpoker.nl/voetbalclubs 

Jeugdscheidsrechter: Tom van der Mark 
Zaterdag 8 oktober 2016 beleefden we 
het debuut van onze Tom van der Mark 
uit de JO17-1 als scheidsrechter bij de 
JO11-1 in de wedstrijd tegen SVV JO11-
1. Na een instructie van praktijkbegelei-
der Johan van der Wel ging Tom aan z’n 
wedstrijd beginnen. De ploegen waren 
aan elkaar gewaagd en maakten er 
onder Tom z’n leiding een enerverende 
wedstrijd van. Ze speelden voluit voor 
de winst en Tom bracht deze uitdaging 
tot een goed einde.
Een Björn Kuipers in de dop. Zijn trotse 
vader Hans sloeg het allemaal goedkeu-
rend gade.
Om 12.00 uur speelde Tom weer met 
z’n eigen team tegen Victoria’04.
Bedankt Tom! 
Wie van de jongens en meiden van de 
Onder 15, Onder 17 en Onder 19 voelt 
zich aangesproken?. Wij zorgen voor 
een mooi tenue, een korte opleiding en 
begeleiding.
Meld je aan bij een van de leden van 
onze scheidsrechterscommissie, Remco 
Broekhuizen of Johan van der Wel, die 
op zaterdag bijna altijd in de commissie-
kamer zijn te vinden. 
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Thee-dienst
seizoen 2016-2017

Ook dit seizoen vragen wij weer mede-
werking aan de teams om bij toerbeurt 
bezetting te leveren voor het “theehuis”. 
Vorig jaar heeft geleerd dat het goed 
inregelen van de drank en sleutel uitgif-
te veel waardering van de teams ople-
vert.

Het verzoek is je vooral pro-actief aan 
te melden bij de leider van jullie teams. 
Dit vergemakkelijkt de taken voor een 
ieder. Een dienst van 2,5 uur moet voor 
een ieder te doen zijn. De diensten zijn 
als volgt ingedeeld:
 1.  08:00 tot 10:30 uur      
 2.  10:30 tot 13:00 uur       
 3.  13:00 tot 15:30 uur
Wij zijn er van overtuigd als wij deze 
diensten goed kunnen invullen, we de 
kleedkamers mooi en schoon kunnen 
houden. En, in geval van vandalisme, 
de verantwoordelijken aanspreken en 
beboeten.
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 verantwoordelijk-
heid neemt en zijn/haar beschikbaar-
heid doorgeeft aan de leider van het 
team.

Datum Team         
22-okt F9 JO9 9
29-okt F10 JO9 10
5-nov A1 JO19 1
12-nov A1 JO19 1
19-nov A2 JO19 2
26-nov A2 JO19 2
3-dec A3 JO19 3
10-dec A3 JO19 3
17-dec B1 JO17 1

Bardienstrooster 2016

Schema 2016 Lyra-ledendienst 
Wat goed is moet je niet veranderen dus ook in dit seizoen plannen we weer de 
ledendienst in. Het rooster voor de ochtenddienst is iets gewijzigd ten opzichte van 
vorig seizoen. Over het algemeen zijn er nu twee ouders per dienst nodig en is er 
ook hulp nodig in de eerste dienst van 07:30 uur. Op 22  oktober en 29 oktober zijn 
de ouders van de JO13 5 (D5) aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO13 5 (D5) 
het verzoek om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO13 4 (D4) bedankt voor het draaien van de diensten van afge-
lopen periode.
Datum         Team            
22-okt 07:30 - 10:00 uur D5 1 pers. JO13 5
22-okt 10:00 - 13:00 uur D5 3 pers. JO13 5
29-okt 07:30 - 10:00 uur D5 1 pers. JO13 5
29-okt 10:00 - 13:00 uur D5 1 pers. JO13 5
5-nov 07:30 - 10:00 uur D6 1 pers. JO13 6
5-nov 10:00 - 13:00 uur D6 2 pers. JO13 6
12-nov 10:00 - 13:00 uur D6 2 pers. JO13 6
19-nov 07:30 - 10:00 uur D7 1 pers. JO13 7
19-nov 10:00 - 13:00 uur D7 2 pers. JO13 7

Zoals u in het rooster kunt zien, zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen 
helpen in de kantine. Op een “normale” zaterdag hebben we ongeveer 22 perso-
nen 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” opgele-
verd worden. Ook daar kunnen wij nog wel “handjes” gebruiken.  Zoals u leest voor 
elk wat Wills.......  Schroom niet en meldt u aan.  
Joop Vis – 06 22 43 68 78 

Mocht het zo zijn dat u na het draaien 
van een dienst denkt dat u dit 

wel vaker zou willen doen? 
Laat het weten aan Jan van den Bos 

wedstrijdzaken@vvlyra.nl 
of 06-53116906

Altijd je “eigen” bar wil-
len hebben? Er zijn nog 
“gaten” in het rooster, 

zowel door de weeks als 
op zaterdag. Meld je aan 

voor bardiensten!
visjpa@kabelfoon.nl 
of bel 06-2243687

Kantine	dienst	22-10	tm		19-11
22-okt. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur 15:45 - 18:30 uur

07:30 - 10:00 uur Claudia	Eilers Lyra 4

Jan v. Adrichem Bernadette Dekker Yvonne	v.d.	Velden

Willeke Hanemaaijer Ouder JO13 5 (D5) Rianne	Boeters

Ouder JO13 5 (D5) Ouder JO13 5 (D5) Karin	Roelofs

Ouder JO13 5 (D5) Jolanda	v.d.	Wel

29-okt. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur 15:45 - 18:30 uur

07:30 - 10:00 uur Ria	Meurs Lyra 9

Jan v. Adrichem ?? Harry	Hanemaaijer

Jack Kok Henk Hofstede Marlies	Voogt

Ouder JO13 5 (D5) Harry Bruinen Jeannet	van	Rijswijk

Ouder JO13 5 (D5) Silvia	van	Dijk

5-nov. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur 15:45 - 18:30 uur

07:30 - 10:00 uur Marjan Voskamp Groep P. Prins

Jan v. Adrichem Brigitte Alsemgeest Marjan Batist
Irma Grootscholten ? Helene v.d. Berg
Ouder JO13 6 (D6) Ouder JO13 6 (D6) Bibiana Overweter

Ouder JO13 6 (D6) Karin Roepman

12-nov. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur 15:45 - 18:30 uur

07:30 - 10:00 uur Gerda	Faro Lyra 10

Jan v. Adrichem Stefan Oostdijk Yvonne	v.d.	Aklker

Jack Kok Mieke de Bruin Elly	Voogt

Tanja vd Lugt Ouder JO13 6 (D6) Marjo	Herbert

Ouder JO13 6 (D6) Simone	Fransen

19-nov. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur 15:45 - 18:30 uur

07:30 - 10:00 uur Claudia	Eilers Lyra 12

? Bernadette Dekker Yvonne	v.d.	Velden

? ? Rianne	Boeters

Ouder JO13 7 (D7) Ouder JO13 7 (D7) Karin	Roelofs

Ouder JO13 7 (D7) Jolanda	v.d.	Wel

18:00 - 20:00 uur

Lyra 5

Bestuurslid v Dienst

Herman v Duijn

18:00 - 20:00 uur

Joop Vis

Johan Zuur

Bestuurslid v Dienst

Sjaak Scheffers

18:00 - 20:00 uur

Lyra VR 2

 

Bestuurslid v Dienst

Frits de Vreede

18:00 - 20:00 uur

J. Voskamp

T. v.d. Meer

R. v.d. Ende

H. Faro

Bestuurslid v Dienst

Dik vd Peyl

18:00 - 20:00 uur

Erik Vos

Cor luijendijk

Bestuurslid v Dienst

Martin de Bruin
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Persoonlijk  – Roy de Jong
                                                                                                                                      
Door Johan Voskamp.
Geboren:  10-07-1988
Woonplaats:  De Lier
Partner:                    Linda Cloosterman                                                                                           
Familie:                    vader Doeke, moeder Petra, broers Niels en Stef           
Opleiding:    Havo 
Beroep:  Werkzaam bij Alweco 
Hobby’s:  Voetbal, fitcombat 
Sport:  Voetbal 
Clubs:  Lyra 
Functie bij de club:  Speler van Lyra 2
Merk tenue:  Klupp 

Clubman/vrouw:  Iedereen die vrijwilligerswerk doet om 
ervoor te zorgen dat onze mooie club 
ook een mooie club blijft

LYRA speler:  Harro van Velzen 
Westlandse speler:  Richard Kraaijenbosch 
Nationale speler:   Davy Klaassen 
Internationale speler: Totti, mooi dat die op zijn 40ste nog 

steeds voetbalt en belangrijk is voor zijn 
team. 

Regio club: V .V. Lyra
Nationale club:  Ajax
Internationale club: Liverpool  
Mooiste wedstrijd:  Kampioenswedstrijd van Ajax tegen 

Twente in 2011. Het mooiste was de ont-
lading in het stadion. 

Mooiste doelpunt:  de kopbal van van Persie tegen Spanje.
Mooiste sportaccommodatie: de Zweth 
Slechtste sportaccommodatie: Ergens in den haag
Idool:  Heb ik niet 
Auto:  Volkswagen Golf 
Krant:  AD
Weekblad:   Geen 
Boek:  Geen  
Radio:  Radio 8 
Radiopresentator:  Ronny & Emilie  
Televisie:  VI, Expeditie Robinson, Suits 
TVpresentator:  Dennis Weening 
Analyticus: Gijp 
Zanger:  Andre Hazes 
Zangeres:  Tilly uit Volendam, 
 dat is echt een aanrader 
Band:  Pirelli 
Acteur:  Zach Galifianakis
Actrice:  Amber heard
Film:  Hangover 
Eten:  Prakkie witlof 
Niet te eten:  Vis 
Drank:  Een koud biertje
Niet te drinken:  Karnemelk 
Uitgaan:  Kroeg of een festival 
Beste eigenschap:  sociaal in de omgang 
Slechtste eigenschap: af en toe ongeduldig, roken 
Karakter:  samenwerkend

Merk schoenen:  Adidas
Trainers:  Arno Herbert, Louis Ramos, Klaas van der 

Eik, Piet Paauwe, Ron Bentvelzen, Peet 
Wouters, Sylvester Nak, Alexander Bol. 
En nog een paar die ik waarschijnlijk ver-
geten ben. 

Beste trainer:   Lastig om te beantwoorden. Van iedere 
trainer leer je weer wat anders en in elke 
fase in de jeugd zijn weer andere accen-
ten belangrijk. Bij de senioren gaat het 
dan weer vooral om het team en voor-
al om winnen. Als ik er dan toch 2 moet 
uitlichten zijn het Klaas en Piet. Die zie ik 
ook nog het meeste op donderdag in de 
kantine en hebben mij een drankje aan-
geboden om dit op te schrijven, bij deze.

Positie:  Verdedigende middenvelder
Sterke punten:   duels, voorop gaan in de strijd
Zwakke punten:  koppen, linkerbeen kan beter
Hoogtepunt:  Kampioen met het 2de elftal waardoor we 

in de hoofdklasse terechtkwamen. 
Dieptepunt:  Kruisband blessure waardoor ik ruim 

een jaar eruit lag. Wel mooi om het her-
stelproject samen met Ard vd Hoeven te 
doorlopen.  

Mooiste/leukste wedstrijd in je loopbaan:  De Wedstrijd 
tegen Feyenoord in 2015. Nog een 
groot compliment aan de vrijwilligers die 
ondanks de korte voorbereidingstijd het 
goed hadden georganiseerd. 

Mooiste doelpunt van jezelf: Ik scoor meer kaarten dan doel-
punten, maar dan maar mijn kopbal tegen 
Quick Boys van 01-10-16.

Andere sporten:  Wielrennen, tennis, en alle sporten op de 
Olympische spelen waar Nederlanders 
aan mee doen.

Mooiste overwinning: Uit tegen DWO stonden we 4-0 ach-
ter, maar uiteindelijk 4-5 gewonnen door 
goals van Roland Schouten 4x en 1 x Jorn 
van Adrichem 

Grootste teleurstelling: Dat ik nooit met mijn broer Niels 
samen in de senioren selectie heb 
gespeeld.        

Ambities:   Met Lyra 2 strijden om een periode titel 
Tatoeage: Geen 
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Bewondering voor: alle vrijwilligers die achter de schermen 
ervoor zorgen dat elk lid van Lyra kan 
spelen en trainen  

Ontroerd van:  Persoonlijk leed die mensen meemaken
Trots op:  Moeders                                             
Hekel aan:  Partijdige scheidsrechters 
Bijgeloof:  Geen 
Ergernis:  Aan de politiek, veel dingen beloven en 

maar weinig beloften waarmaken 
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: de altijd 

optimistische Nathan Rutjes. Check het 
interview maar na de wedstrijd van Roda 
tegen Heerenveen. 

Vakantie:  Een zonvakantie waarin je lekker tot rust 
kan komen op een strandstoel en daar-
naast nog even als dagjesmens erop uit 
trekt. 

Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  Dat Rusland 
Iskander-raketten heeft geplaatst in de 
exclave Kaliningrad, dat grenst aan Polen 
en Litouwen. 

Dit wil ik nog kwijt: Kom gerust eens kijken bij het 2de elf-
tal! Spelen veel talenten in en thuis sco-
ren we gemiddeld 4 keer per wedstrijd, 
altijd leuk. 

      

Algemene 
Ledenvergadering:

maandag 24 oktober 20.00 uur

Lyra 2 zaal
4 oktober 2016
Lyra 2 – Haagse Hout 2, 2-7

Lyra trad zonder Dave en Jim aan tegen 
Haagse Hout. Zij werden vervangen 
door Zout en Roy. 
Lyra begon goed aan de wedstrijd maar 
het was Haagse Hout die in 15e minuut 
op 0-1 kwam. Zout maakte echter in de 
21e minuut met een afstandsschot gelijk 
1-1. Eén minuut later speelde Niels zich 
goed vrij maar miste oog in oog met 
de keeper. Dit was het laatste wapen-
feit voor Lyra (voor rust) want na slordig 
verdedigen maakte Haagse Hout vlak 
voor rust 1-2. 
De 2e helft kwam Lyra niet meer in het 
stuk voor de ene na de andere slordi-
ge pass en slechte omschakelen leidde 
er toe dat Haagse Hout in 10 minuten 
tijd uitliep naar 1-5. In de 36e minuut 
deed Zout nog iets terug namens Lyra 
en gloorde er nog hoop op meer. Drie 
minuten later maakte Haagse Hout ech-
ter aan alle illusie een eind door de 2-6 
binnen te schieten. In de 42e minuut 
vervolgens zette Haagse Hout de eind-
stand op 2-7.
Een terechte nederlaag tegen een goe-
de ploeg die goed combineerde en de 

fouten van Lyra afstrafte. Deze jongens 
horen hoger te staan dan de ranglijst 
doet vermoeden. De tijd zal het leren.

11 oktober 
Lyra 2 – Tutor 6, 5-2

De aanloop naar het duel was wat rom-
melig. Door enkele late afzeggingen 
moest Assaf, ondanks ziekte toch mee-
doen en hadden wij maar één wis-
sel. Vandaag traden wij aan tegen de 
hekkensluiter de studenten van Tutor 
6. Een professionele warming-up en 
vier wissels dus rees de vraag waar-
om deze mannen onderaan stonden. 
Al snel bleek dat zij genoeg conditie en 
inzet hadden, maar niet zo goed konden 
voetballen. 
Na 2 minuten stond dan ook de 1-0 op 
het bord na een goede pass van Ray-
mond rondde Fla beheerst af, na 6 
minuten was het Fla die Sander vrij voor 
de keeper zette 2-0. In de 12e minuut 
scoorde Sander wederom ditmaal uit 
een vrije trap in de linkerbenedenhoek. 
Geen vuiltje aan lucht, constateerden  
ook de aanwezige toeschouwers. Lyra 
speelde echte Tutor in de kaart door te 

veel naar voren te spelen en slecht om 
te schakelen, zodat Tutor voor rust terug 
kon komen tot 3-2.
Na rust was Lyra de bovenliggende par-
tij, maar maakte de kansen niet direct 
af. Keeper, paal en lat stonden een 4e 
treffer in de weg. Daarnaast gaf het wat 
(grote) kansen weg aan Tutor die zij 
echter niet wisten te benutten. Het ver-
schil tussen 4e en 2e klasse. Lyra scoor-
de in de 31e minuut 4-2 nadat Raymond 
de bal goed in de lucht aannam met 
links en zo voldoende tijd voor zichzelf 
creëerde om de bal rustig in te schie-
ten. Nadat Fla een minuut later op aan-
geven van Raymond de 5-2 scoorde 
was de wedstrijd gespeeld. Lyra schonk 
Tutor nog wel enkele kansen maar deze 
werden niet benut. Ook Lyra (met name 
Sander) had het vizier niet op scherp, 
zodat 5-2 ook de eindstand bleek. Vol-
gende week de laatste thuiswedstijd in 
VreeLoo voorlopig (in maart 2017 keren 
wij terug) tegen Concordia 1. Hopelijk 
met een complete selectie en wederom 
drie punten.

Lennard Robbemond,
Coach Lyra zaal 2
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Algemene Ledenvergadering: 
maandag 24 oktober
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Wedstrijdprogramma

Senioren Zaal     
LYRA VR2  SEP VR2 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
      
Senioren      
LYRA 1  Excelsior M 2 14:30    A. Lingen 
GDA 3  LYRA 6 11:30 10.30  
LYRA 7  CION 5 12:30   
Hermes DVS 3  LYRA 12 10:45 9.45  
Excelsior M 6  LYRA 13 13:15 12.15  
      
Vrouwen      
DSVP VR 1  LYRA VR1 14:30 Via Trainer  
LYRA MO15-1  Semper Altius MO15-1 10:00

Senioren Zaal     
LYRA 1  Blijdorp 1 22:00 Hofstede  (Maasland) 

Senioren Zaal   
DSVP VR2  LYRA VR1 22:00 DSVP  (Pijnacker) 
Senioren      
LYRA JO15-1  Jong Ado Vrouwen 18.30    
  
fcSenioren Zaal     
RS VR2  LYRA VR2 19:00 Woudestein   (Erasmus Universiteit) 

Senioren Zaal  
RKDEO 4  LYRA 2 20:30 RKDEO  (Nootdorp) 

Senioren      
Honselersdijk 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
Westlandia 2  LYRA 2 12:00 Via Trainer  
LYRA 3  VDL 2 14:30    H. Cifci
Erasmus 2  LYRA 4 12:30 11.30  
HBSS 3  LYRA 5 12:00 11.00  
LYRA 6  FC ‘s-Gravenzande 7 14:30    
LYRA 7  MVV ‘27 7 12:30    
PPSC 4  LYRA 8 14:30 13.30  
LYRA 9  Excelsior M 5 12:30   
Sp Monster 10  LYRA 10 12:30 11.30  
LYRA 11  LYRA 13 12:30    
LYRA 12  Honselersdijk 11 14:30   
      
Vrouwen      
UDO VR1  LYRA VR1 15:00 Via Trainer  
Zwaluwen VR1  LYRA VR2 14:30 13.30  
LYRA VR3  MSV ‘71 VR1 14:30    
Zestienh. MO15-1  LYRA MO15-1 10:30 9.30   
Zwaluwen MO15-2  LYRA MO15-2 09:45 8.45   
      
JO19      
MVV ‘27 JO19-1  LYRA JO19-1 14:30 Via Trainer  

Woensdag
19 oktober 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Zaterdag
22 oktober 2016

Maandag
24 oktober 2016

Dinsdag
25 oktober 2016

Woensdag
26 oktober 2016

Donderdag
27 oktober 2016

Zaterdag
29 oktober 2016
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Zaterdag
29 oktober 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
JO17      
LYRA JO17-1  BMT JO17-1 12:00    R.M Straub   
    
JO15      
LYRA JO15-1  KMD JO15-1 10:00   W.H. van Krimpen  
     
JO13      
Verburch JO13-1  LYRA JO13-1 09:45 Via Trainer  

Minipupillen      
Quintus  vv LYRA 8.30 7.30      

Senioren Zaal     
DSVP VR2  LYRA VR1 19:00 DSVP  (Pijnacker)  
          
Senioren Zaal  
RS VR2  LYRA VR2 21:00 Woudestein   (Erasmus Universiteit) 
      
Zami    
LYRA 1  VDL 1 14:30     
LYRA 2  Voorschoten’97 2 12:00     
Sportclub Monster 3 LYRA 3 14:45 13.45   
LYRA 4  Sportclub Monster 5 14:30    
LYRA 5  CWO 3 14:30    
Wanica Star 2  LYRA 6 12:00 11.00  
VDL 5  LYRA 7 12:30 11.30  
DVO ‘32 4  LYRA 8 15:00 14.00  
LYRA 9  HVC’10 8 12:30    
LYRA 10  Westlandia 11 14:30    
VDL 7  LYRA 11 14:30 13.30  
LYRA 12  Die Haghe 8 12:30    
VELO 10  LYRA 13 12:30 11.30  
      
Vrouwen      
LYRA VR1  Barendrecht VR3 14:30    
LYRA VR2  Naaldwijk VR1 12:30    
Scheveningen VR2  LYRA VR3 13:00 12.00  
LYRA MO15-1  Full Speed MO15-1 09:00     
LYRA MO15-2  Sp Monster MO15-1 10:30    

JO19      
Victoria’04 JO19-1  LYRA JO19-1 13:00 Via Trainer  
      
JO17      
LYRA JO17-1  HVC’10 JO17-1 12:00     
      
JO15      
RKDEO JO15-2  LYRA JO15-1 16:00 Via Trainer   
      
JO13      
LYRA JO13-1  Spartaan’20 JO13-2 10:00    
       
MINI Pupillen      
vv LYRA  sv Honselersdijk 9.30   

Dinsdag
1 november 2016

Woensdag
2 november 2016

Zaterdag
5 november 2016
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Nieuwe businessclubleden:


