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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 3 

19 september 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:

  2 oktober
16 oktober
30 oktober  
13 november

27 november
11 december
8 januari
22 januari
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Van de voorzitter

Acties
Na een week waarin elk record van tem-
peratuurhoogte werd overschreden, 
zitten we nu op een normaal niveau. 
Geen puffende, bezwete en rood aan-
gelopen ouders meer langs het veld, 
die de prestaties van hun kinderen aan-
schouwden. Ik heb overigens voor alle 
voetballers (zowel dames als heren) 
groot respect om bij dergelijke tempera-
turen hun sportieve verplichting te ver-
vullen.  Deze column zal bol staan van 
de acties die momenteel lopen of bin-
nenkort gaan plaatsvinden. We moeten 
als vereniging steeds vaker andere acti-
viteiten organiseren om de begroting 
sluitend te krijgen. Dit is enigszins zorg-
wekkend, maar laat ook wel de kracht 
en de creativiteit van de vereniging zien. 

Jumbo
Ik heb me laten vertellen dat alles is ver-
zonden. Uren hebben zij erin gesto-
ken om alle foto’s te bekijken. Welke is 
de leukste, klopt de naam van de spe-
ler bij de foto, redactionele bijdrage 
schrijven en hoe wordt de indeling van 
het fotoboek. Het is een militaire ope-
ratie geweest, waarop Korps Mariniers 
best wel jaloers  kan zijn, welke tot in 
detail is voorbereid. Hulde en een die-
pe buiging voor diegenen die dit heb-
ben georganiseerd. Binnenkort te koop 
de voetbalplaatjes bij Jumbo. We zijn 
heel benieuwd naar het resultaat. Ik 
weet hoeveel boeken er gaan  komen, 
dit ga ik hierbij niet verklappen. Ik vind 
echter dat dit aantal aan de lage kant is. 
Laten we als v.v. Lyra nu eens met zijn 
allen laten zien dat dit aantal veel te laag 
is. We gaan massaal onze inkopen doen 
bij deze supermarkt. We steunen onze 
lokale ondernemers en met name onze 
vereniging.

Rabobank Clubkas Campagne
Ieder jaar rond deze tijd organiseert de 
Rabobank Westland bovengenoem-
de campagne. De Rabobank wil hun 
leden laten stemmen op hun favorie-
te plaatselijke vereniging. We doen daar 

als vereniging al jaren aan mee en kun-
nen op deze manier iedere keer weer 
een aanzienlijk bedrag bijschrijven, wel-
ke wij weer een juiste bestemming kun-
nen geven. De investering in de jeugd 
is hierbij vaak een aantrekkelijk onder-
werp. Ik roep een ieder op die lid is van 
de Rabobank vanaf 27 september tot 
en met 10 oktober te laten stemmen op 
v.v. Lyra. Betrek ieder familielid, buren 
en zakelijke relaties met een Rabobank-
rekening erbij om de website van de 
Rabobank te bezoeken. 

Speculaaspoppenacties
Gezien het weer van de afgelopen 
weken ben je er helemaal nog niet mee 
bezig maar de voorbereidingen voor 
de Speculaaspoppenactie zijn weer 
begonnen. Verderop in het Sportkon-
takt wordt er alweer aandacht besteed 
aan dit fenomeen binnen de vereniging. 
Deze actie is enorm van belang voor 
onze vereniging. Ik roep dan ook op om 
hier massaal aan mee te werken. Vorig 
jaar is er een ongekend aantal specu-
laaspoppen verkocht en het zou leuk 
zijn als we dit jaar het aantal gaan over-
treffen. Leuk voor de familieleden, zake-
lijke relaties en personeel om zomaar 
een geste te doen. Enne …. Ze zijn nog 
lekker ook.

VI Nederlands Techniek Kampioenschap
In het voorjaar hebben  jeugdtrainers 
van Juventus een training op v.v. Lyra 
gegeven. Een zeer geslaagde dag en 
met de herfstvakantie gaan we weer 
een leuke middag beleven. Als begaafd 
voetballer ben je tweebenig, kun je 
een balletje hooghouden en kun je de 
techniek van het voetballen goed toe-
passen. Ben jij die Messie, Ronaldo of 
Pogba? Dan moet je maandag 17 okto-
ber in je agenda opschrijven. In samen-
werking met v.v. Lyra organiseert Voet-
bal International het Nederlandse Tech-
niek Kampioenschap in De Lier. Ben je 
tussen de 6 en 14 jaar dan kun je hier 
aan mee doen. De voetbalmethode van 
René Meulensteen (voorheen assisten-

trainer Manchester United) wordt hier 
afgewisseld met kleine partijspelen. Een 
leuke activiteit tijdens de herftsvakantie. 
Op de site van v.v. Lyra kun je hiervoor 
de link aanklikken en inschrijven.

KNVB
Er zijn nogal al wat veranderingen bin-
nen het jeugdvoetbal. Zo zijn de indelin-
gen o.a. veranderd. Vanaf heden wordt 
er een leeftijd aan gegeven. Dit is voor 
iedereen wennen en dit is dan ook de 
reden waarom de KNVB op 5 oktober 
een avond organiseert op v.v. Lyra om 
deze verandering toe te lichten. Ben je 
trainer of leider van een elftal en wil je 
hier meer over weten, overleg dan even 
met je wedstrijdsecretaris.

Vrijwilligers
In de vorige editie heb ik aandacht 
besteed aan het feit dat we vrijwilligers 
tekort komen op allerlei plaatsen bin-
nen de vereniging. Ik heb daar zo hier 
en daar enige reacties over gehoord, 
zowel rechtstreeks als in de wandel-
gangen. Ik ben hier uiteraard heel blij 
mee en sta daar altijd voor open, ech-
ter die in de wandelgangen daar kan 
ik niet zoveel mee. Het advies hierin is 
om me hiervoor rechtstreeks te bena-
deren via voorzitter@vvlyra.nl en bel-
len mag uiteraard ook. Het telefoon-
nummer hiervoor staat op de website. 
Ik wil echter benadrukken dat van de 
huidige vrijwilligers bij v.v. Lyra meer 
wordt gevraagd dan dat we willen. Ik 
ben verheugd dat ik afgelopen zater-
dag een paar nieuwe medewerkers zag 
in de kantine en dat is goed om te zien. 
Tevens vermeldenswaardig is dat we 
een klein lichtpuntje hebben in de coör-
dinator voor de kantine. Ik ga  er van-
uit dat we in het komende Sportkontakt 
hier duidelijkheid over kunnen geven.

Website v.v. Lyra
De laatste weken is er gewerkt aan enige 
verbetering van de website. We willen 
graag deze actueel houden en zo is er 
ook een webshop ingericht. De kleding-
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Van de redactie
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v.v. LYRA
Sportpark ‘De Zweth’Veilingweg 26, 2678 LN  De LierTelefoon: (0174) 51 36 77Afgelastingen: (0174) 51 66 77

WWW.VVLYRA.NL

In de bijdrage van de voorzitter kunt u 
lezen over de Rabo Clubkascampagne 
en het Nederlands Techniek Kampioen-
schap. Ook doet Sjaak een oproep om 
het record van de speculaaspoppenac-
tie van vorig jaar te breken. Op zich niet 
zo gek, want financieel kan de vereni-
ging dat buitengewoon goed gebruiken.
Veel verdriet bij de familie Prins na het 
overlijden van vader en opa Maarten. 
Een kortstondig ziekbed na een acu-
te ziekte was zijn deel. Vele Lierenaars 
kennen natuurlijk John maar ook vader 
Maarten, een vriendelijk en bescheiden 
mens en voormalig koster van de voor-
malige Johanneskerk.  
Veel sterke wensen wij de familie die 
achterblijft.
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Bij de jeugd het positieve nieuws dat 
er voor de D een nieuwe wedstrijdse-
cretaris  is gevonden. En, geweldig dat 
Hans van der Mark zo blij is met Esther. 
Zij is de nieuwe penningmeester bij de 
jeugdafdeling.
Prestatief gezien zijn de resultaten bij 
ons paradepaardje, het eerste elftal, 
nog niet om over naar huis te schrij-
ven. 1 puntje na 3 wedstrijden is nog 
niet groots. Komende zaterdag is de 
wedstrijd uit tegen HVC ’10 en het zou 
leuk zijn als de punten mee naar De Lier 
komen. Uw steun in Hoek van Holland is 
natuurlijk welkom!

Jan Vink.

lijn van Klupp is hier eenvoudig op te 
bestellen en dat scheelt weer wachttijd 
in de kledingshop. In de loop van de tijd 
zal deze nog verder geperfectioneerd 
worden. De indelingen van de teams is 
inmiddels ook verwerkt en nieuw op de 
website is dat ondergetekende een kor-
te column schrijft voor diegene die hier-
in is geïnteresseerd is. Waar ik ook eens 
de extra aandacht op wil vestigen is dat 
we in het clubgebouw Narrow Casting 
hebben. Je vraagt je misschien af wat dit 
nu is. Op de tv-schermen kunnen we op 
een eenvoudige wijze reclame maken 
voor je bedrijf of vereniging. Zoek je 
personeel of iets dergelijks, dan kunnen 
wij een mooie advertentie maken en die 

hier op plaatsen. We moeten niet verge-
ten hoeveel mensen  per week de club 
bezoeken en je bericht lezen. Dit kun-
nen kortlopende acties zijn of langduri-
ge. Het is een snelle en goedkope wijze 
van adverteren. Een emailbericht naar 
reclameschermen@stichtingsteunlyra.
nl sturen is voldoende en er wordt con-
tact met je opgenomen om de voor-
waarden te bespreken.

Familie Prins
Tot slot wil ik in deze column nog even 
aandacht besteden aan een onbegrij-
pelijk bericht dat ons bereikte. Oud-
lid van de vereniging de heer Maarten 
Prins is na een kort ziekbed overleden. 

De heer Maarten Prins was een zeer 
geziene en geliefde man in De Lier. Dat 
hij geliefd was bleek wel uit het feit dat 
er een ongekende hoeveelheid men-
sen van de gelegenheid gebruik maak-
te om afscheid van hem te nemen. De 
heer Maarten Prins is de vader van John 
Prins. John is al jarenlang aan de club 
verbonden op allerlei wijzen. Namens 
v.v. Lyra willen wij de familie Prins heel 
veel sterkte toewensen om dit grote ver-
lies te verwerken.

Tot  op het sportpark
Sjaak Scheffers 

Algemene 
Ledenvergadering: 

maandag 24 oktober
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Lyra-DSO
Lyra begon de wedstrijd met de volgen-
de elf: Tom Binnendijk, John Lagerwerf, 
Roy Zeestraten, Ardy Luyendijk, Rick 
Voskamp, Gino Bozuwa, Jesse Boateng, 
Max van Delft, Stef Koene, Coen van Mil 
en Yasin Ozkok.
Op deze schitterende zaterdag qua 
weer was DSO te gast op Sportpark de 
Zweth. DSO dat gezien het verloop van 
de wedstrijd van het vorige seizoen (0-0 
ruststand en 6-0 eindstand) toch enigs-
zins angstig naar De Lier kwam. Na de 
domper van vorige week in de eerste 
competitie uit bij Soccer Boys hadden 
de mannen van Lyra wat goed te maken. 
Ondanks een behoorlijke dosis inzet en 
allerzins redelijk veldspel tot aan de 25 
meter op de helft van de tegenstander is 
dat helaas niet gelukt. Iedereen weet dat 
het te verdienen is juist op die laatste 25 
meter van de helft van de tegenstander. 
En hier liet Lyra het liggen. Ondanks 
een tiental corners over de gehele wed-
strijd en veel kansen op een kans werd 
er gedurende 90 minuten veel te weinig 
gecreëerd. Hier zal de komende weken 
een oplossing voor gevonden moe-
ten worden, willen we niet in de hoek 
komen waar we klap op klap gaan oplo-
pen. Ook DSO was niet echt bij machte 
om veel kansen te creëren waardoor de 
negentig minuten zich voornamelijk op 
het middenveld afspeelde. Optisch had 
Lyra een klein overwicht maar zonder 
kansen win je niet. Als je dan zelf tegen 
twee ongelukkige doelpunten aanloopt 
verlies je. 
In de tweede helft hanteerde Lyra meer, 
misschien te veel, de lange bal van 
achteruit. Een aantal keren ontstond 
hier een dreigende situatie uit, maar 
helaas geen opgelegde kansen. In de 
59e minuut werd Coen gewisseld voor 

Glenn en iets later 
kwam Bob er nog 
in voor Stef. Helaas 
mocht het allemaal 
niet baten.
De komende week 
staat er wederom 
een thuiswedstrijd 
op het program-
ma, ditmaal tegen 
RCL die beiden 
potjes tot op heden 
won. Een pittig potje dus, waar de Lyra 
de hatelijke nul weg hoopt te werken.

Lyra speelde in Bleiswijk de eerste com-
petitiewedstrijd tegen Soccer Boys 
en leed een niet verwachte grote 4-0 
nederlaag. Onder leiding van scheids-
rechter Roozeboom was er eerst een 
minuut stilte vanwege het tragische 
overlijden van Koen Ammerlaan, speler 
van Lyra 8.

Lyra speelde, onder leiding van het 
nieuwe technisch duo Ramon Hage-
raats en Laurens Sandell, in de volgen-
de opstelling:
doel: Tom Binnendijk,
achter: John Lagerwerf, Roy Zeestraten, 
Rick Voskamp en Ashwin Scheffers,
midden: Gino Bozuwa, Glenn Vanhove 
en Bob Zwinkels,
voor: Yasin Ozkok, Max v. Delft en Coen 
v. Mil.
Er ontspon zich een gelijkwaardig 
gevecht met aan beide kanten een paar 
mogelijkheden.
Naar mate de wedstrijd vorderde werd 
Soccer Boys wat sterker, waarbij de Lyra 
achterhoede volop werk kreeg om een 
doelpunt te voorkomen. Helaas kon de 
voorhoede van Lyra niet genoeg aan-

vallende druk ontwikkelen op de ach-
terhoede van Soccer Boys om echt 
gevaarlijk te worden. Groot was toen 
ook de teleurstelling toen in de 43e 
minuut Soccer Boys uit een vrije schop 
direct kon scoren en spoedig daarna de 
rust aanbrak.

De verwachtingen t.a.v. Lyra waren in de 
tweede helft hoog gespannen, want een 
gelijkmaker behoorde toch tot de moge-
lijkheden. Nog groter was de teleurstel-
ling toen John Lagerwerf te zacht terug-
speelde op Tom Binnendijk en de spits 
van Soccer Boys de 2-0 kon laten aan-
tekenen. In de 52e minuut kwam Ardi 
Luijendijk in het veld voor Coen v. Mil 
en dat leverde wat meer druk en beter 
voetbal op. Toch wist kort na deze wis-
sel Soccer Boys de 3-0 te scoren en 
maakte het voor Lyra wel heel erg moei-
lijk een goed resultaat te bereiken.

Maar er gloorde hoop: er werd een 
overtreding begaan op Ardi Luijendijk 
en Lyra mocht een strafschop nemen, 
zodoende kon Lyra toch weer wat aan-
sluiting krijgen... Echter, Max v. Delft 
zag zijn penalty gestopt worden door 
de keeper van Soccer Boys. Kort daar-
na maakte Ardi Luijendijk nog een bui-
tenspeldoelpunt en daarna was het wel 
zo’n beetje gedaan met de tegenstand 
van Lyra. Stef Koene viel nog in voor 
Bob Zwinkels, waarna Soccer Boys de 
4-0 liet aantekenen en de tegenstand 
van Lyra definitief was gebroken. Al met 
al: een zeer teleurstellende en onno-
dige nederlaag voor Lyra die het a.s. 
zaterdag in de thuiswedstrijd tegen RCL 
weer recht kunnen zetten. 
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       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

Lyra had voor de thuiswedstrijd 
tegen RCL uit Leiderdorp maar een 
voornemen: het moest en zou van 
die hatelijke nul punten af. Welnu: 
dat is gelukt in een niet al te spranke-
lende partij voetbal, maar waar Lyra 
wel heeft gevochten voor wat het 
waard was.
Trainer Ramon Hageraats begon met 
de volgende elf:
doel: Tom Binnendijk,
achter: John Lagerwerf, Roy Zeestra-
ten, Rick Voskamp en Ashwin Schef-
fers,
midden: Gino Bozuwa, Bob Zwinkels 
en Glenn Vanhove,
voor: Yasin Ozkok, Jess Boateng en 
Coen v. Mil.
RCL begon voortvarend aan de wed-

strijd, met vlotte combinaties werd 
getracht het Lyradoel te vinden, maar 
door strak verdedigend werk van Lyra 
en met name doelman Tom Binnen-
dijk, die later tot Man of the Match 
werd gekozen, bleef de stand op 0-0. 
In de 30e minuut kreeg aanvoerder Roy 
Zeestraten een gele kaart voorgehou-
den van scheidsrechter Post uit Den 
Haag, die verder een goede wedstrijd 
floot.
Na de rust ontstond langzamerhand 
een ander wedstrijdbeeld: Lyra onder-
nam meer doelpogingen en in de 50e 
minuut had Jesse Boateng de 1-0 op 
zijn schoen: allen de bal verdween niet 
in maar over het doel tot ieders teleur-
stelling. In de 65e minuut werd Jes-
se Boateng gewisseld voor Max v. Delft 

Lyra behaalt eerste punt tegen RCL
en 10 minuten later werd Yasin Ozkok 
gewisseld voor Erwin Zeestraten. Vijf 
minuten voor tijd liet max v. Delft nog 
een gevaarlijke kopbal los op het RCL 
doel maar de keeper stopte die kop-
bal bekwaam. Slotakkoord was voor 
Ashwin Scheffers, die met zijn linker-
been een vrije schop over het doel 
heen draaide. Al met al was die hate-
lijke nul punten van het scorebord 
af, maar nu nog wat aan het doelge-
middelde doen: want 0 doelpunten 
gescoord en 6 doelpunten tegen staat 
niet echt goed.

Komende zaterdag speelt Lyra de uit-
wedstrijd tegen HVC 10 in Hoek van 
Holland.’ Uw steun is daar ook weer 
van harte welkom!!!!!!!!
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Speculaaspoppenactie 2016

Wat goed is moet je niet veranderen. Dit geldt ook voor de LYRA speculaaspoppenactie. 

Gezien de resultaten van voorgaande jaren willen wij graag op dit succes voortborduren 

en starten wij in de maand oktober weer met deze leuke LYRA-actie. 

Wij gaan ervan uit dat alle leden van LYRA weer net zo enthousiast 

meedoen aan deze actie als eerdere jaren!

Net als vorig jaar ontvangt iedereen via leiders/aanvoerders uitleg 

en verkoopformulieren. Houdt verder het Sportkontakt goed in de gaten 

voor meer informatie. Met jullie inzet kunnen we er ook dit jaar weer 

een gigantisch succes van maken!

Contactpersonen:

Patrick Alsemgeest 

514381 / 06-22415772

speculaaspop@stichtingsteunLYRA.nl

Stichting Steun LYRA

Hans Koornneef
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Beste leden,

Vorig jaar zijn er twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Echter na één sei-
zoen bespeeld te zijn, treden er hier en daar problemen op. Zo vallen er 
gaten in de grasmat en is er sprake van snelle slijtage.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat gemeente Westland de desbetreffende 
aannemer/leverancier aansprakelijk heeft gesteld. Daaruit zijn nieuwe afspra-
ken gekomen. Op 5 september jl. zou er gestart worden met het vervangen 
van beide velden met een compleet nieuwe grasmat.
Echter tot op heden zijn deze activiteiten niet gestart. Dit alles heeft te maken 
met het feit dat de aannemer zijn zaken niet op orde heeft. Wij staan hier als 
Lyra aan de zijlijn omdat in deze  gemeente Westland de contractpartij is.

Zoals de zaken er nu voorstaan betekent dit dat we voorlopig geen nieuwe 
grasmatten krijgen. Wel zal er op korte termijn gestart worden met repareren 
van de slechte plekken. 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn die uiteindelijk leiden tot nieuwe grasmat-
ten hoort u dit spoedig van ons.

Voorzitter Stichting Beheer Lyra
Eric in ‘t Veld 

Aan de leden van v.v. LyraBrief

Schema meelopen Lyra1 
Datum team  tegenstander
1 oktober 2016 F2  Docos
15 oktober 2016 F3  CWO
5 november 2016 F4  VDL
12 november 2016 F5  Sportclub Monster
3 december 2016 F6  Valken’68
28 januari 2017 F7  Soccer Boys
18 februari 2017   HVC
18 maart 2017 F8  Kethel Spaland
1 april 2017 F9  Honselersdijk
29 april 2017   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
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Wat een plaatje…

Het zal niemand ontgaan zijn: 
de afgelopen weken stonden in het teken van de fotosessies voor het 
voetbalplaatjes album wat eind oktober uitkomt bij JUMBO De Lier.

Fotograaf Hans Schelling was benaderd om de foto’s te schieten en 
zegde direct geheel belangeloos zijn medewerking toe. Geweldig Hans, 
bedankt! 
Maar liefst 923 leden hebben in de lens van Hans gekeken. Een hele 
klus dus, verdeeld over 3 volle zaterdagen en 3 trainingsavonden. De 
dames van de activiteitencommissie hebben ontzettend veel werk 
verzet om alles in goede banen te leiden. Ga er maar aan staan, om 
vlak voor het seizoen deels nog in de vakantie alle Lyra spelers op te 
trommelen voor een fotootje. Hoe bereik je die als je maar een deel 
van de email adressen hebt? Via (oud) leiders en de wedstrijdsecre-
tarissen hebben ze toch het overgrote deel weten te informeren. Een 
ware operatie met militaire precisie. 
Er trok dus een grote stoet door de geïmproviseerde fotostudio bij 
Lyra. We zagen jongens met strakke gelkapsels, meiden al dan niet 
gepoederd en mannen met de douchedruppels nog in hun nek 
vlak na een wedstrijd om toch maar op tijd te zijn voor de portret-
foto.  Soms was het ook even wachten op de fotomodellen. Zo was 
er één jongen die te laat kwam. Op de vraag waar hij bleef vertel-
de hij dat hij eerst effe boodschappen bij de Jumbo moest doen…                            
Maar iedereen staat nu dus op de foto en alle bestanden zijn door-

gestuurd naar de tussenpersoon van Jumbo die het complete verza-
melalbum nu gaat samenstellen. Naast de portretfoto’s en de elftal-
foto’s zijn er ook nog veel andere foto’s gemaakt die in het album 
terecht zullen komen. We hebben er al iets van gezien en zijn heel 
enthousiast. Het wordt een geweldig boek en een echt collectors 
item!  
Het is nog even wachten totdat iedereen zijn eigen koppie kan gaan 
bewonderen. Op maandag 31 oktober zullen de  boeken te koop 
zijn en kunnen de  plaatjes gespaard gaan worden in de Jumbo aan 
het Oranjeplein in De Lier. De  actie loopt tot een week voor kerst. 
Tijdens de actie zullen we nog ruilbeurs organiseren bij Lyra om 
iedereen de mogelijkheid te geven om de open plekken in het boek 
vol te krijgen. Ook kunnen de leden mokken, posters en sleutelhan-
gers gaan bestellen met hun eigen foto erop. Leuke cadeautjes voor 
de decembermaand! Jullie horen later in het jaar nog meer over.

Op zaterdag 29 oktober is de aftrap van de voetbalplaatjesactie in de 
kantine van Lyra. Daar zal ook het eerste exemplaar van het verzame-
lalbum uitgereikt worden. Schrijf dit dus in je agenda. Het aftellen kan 
beginnen!
Ten slotte willen we alle leden van Lyra die op de foto zijn gegaan ont-
zettend bedanken voor hun medewerking. Iedereen was natuurlijk 
onmisbaar om dit mooie boek te maken.

Algemene Ledenvergadering: 
maandag 24 oktober
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17 oktober 2016: 
Nederlands Kampioenschap Techniek bij vv Lyra
 
Op maandag 17 oktober 2016 ( herfstvakantie ) vindt bij vv Lyra de voorronde plaats van de Nederlandse Techniek Kampioen-
schappen. Ben jij tussen de 6 en 14 jaar oud schrijf je dan nu in voor het grootste jeugdvoetbalevenement ter wereld.
De kosten voor deze dag bedragen € 29,95 per persoon. Deze dag wordt georganiseerd door Sportpartners in samenwerking 
met Voetbal International.
De dag staat onder leiding van de beste techniektrainers die allemaal gespecialiseerd zijn in de werkwijze van Rene Meulen-
steen, voormalig assistent trainer van Manchester United.
Het is het grootste jeugdvoetbalevenement ter wereld. Misschien wil jij hier ook aan meedoen?

 
 

Waar en wanneer worden de 
Techniek Kampioenschappen gehouden?
VV Lyra (De Lier) op 17 oktober 2016

Wat is onze filosofie?
Het basisprincipe ligt in de Moves & Skills 
zoals René Meulensteen (voormalig 
assistent- trainer van Alex Ferguson) 
deze heeft aangeleerd bij de 
selectiespelers van Manchester

De prijs
Omdat het Nederlands Techniek 
Kampioenschap dit jaar 10 jaar bestaat 
vieren we dit met 13 euro korting!!
Dus geen 42,95 euro maar 29,95 euro 
(of 32,95 euro incl. een voetbalshirt).

Wat gaan de deelnemers doen?

 

Dit alles wordt gesteund door:

Email: administratie@sportpartners.nl
Internet: www.sportpartners.nl
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Zaalvoetbal: Lyra 2 – MSV’71 2 (beker), 8 -2 
Het zaalvoetbalseizoen is weer begon-
nen. Dit seizoen komt Lyra met 4 teams 
uit in de KNVB-competitie. Twee heren-
teams die in de 3e en 4e klasse spelen 
en 2 dames teams die in de 1e en 2e 
klasse spelen. 
Het seizoen start dit jaar met een beker-
wedstrijd volgens het knock-out sys-
teem. Tegenstander is 5e klasser 
MSV’71 2. Enkele spelers van Lyra 2 
speelde vorig jaar nog in het 1e in de 2e 
klasse dus dit zou een te nemen horde 
moeten zijn,
Lyra 2 was nagenoeg compleet alleen 
Pieter ontbrak i.v.m. vakantie/ brui-
loft perikelen. Door wat kleine pijntjes 
deed Sander Broekhuizen ook mee en 
begonnen wij met 8 man aan de wed-
strijd, die vooraf werd gegaan door een 
minuut stilte i.vm. het overlijden van de 
broer van onze speler Niels Ammerlaan.  
Al snel bleek het tempo in de 5e klas-
se gelukkig een stuk lager dan in de 2e 
klasse. Lyra was de bovenliggende partij 
en creëerde veel kansen. Het was echt 
MSV’71 die op 0-1 kwam. Een verdekt 
schot die tussen twee spelers door ging 
en daardoor door Dave pas laat in zicht 
kwam betekende de 1-0. De rest van 
de 1e helft bleef Lyra het spel maken. 
Het tempo mocht echter wel een tandje 
hoger en ook waren wij af en toe te ego-
istisch voor de goal. Toch tekende Mar-
tijn Verkade nog voor rust voor de 1-1. 

 De 2e helft ging Lyra door op dezelf-
de voet. MSV’71 creëerde nog min-
der, profiteerde niet van de spaarza-
me fouten in de omschakeling bij Lyra  
en kwam conditioneel te kort.  De kan-
sen werden nu wel afgemaakt en de 
ene na de andere mooie goal werd 
langs de iets te zware keeper gescho-
ten. Achterin hielden Dave en Assaf het 
goed dicht. Op twee vrije trappen na 
een iets te late sliding na kreeg MSV’71 
na genoeg geen kansen. Lyra liep via 
goals van Martijn Verkade (4 x), Niels 
Ammerlaan (2x) en Sander Broekhuizen 
(1x) uit naar een 8-1 voorsprong. Een 
paar minuten voor tijd kwam 
MSV’71 nog terug tot 
8-2 maar dat was 
voor de sta-
tistieken.

Al met al een goede overwinning. Vol-
gende week begint de competitie met 
een uitwedstrijd op het heerlijke tijd-
stip van 22.00 uur (op woensdag) tegen 
Stanga 9. Dan weten wij hoe wij er voor 
staan in de 4e klasse. 
Speciale dank nog aan onze twee trou-
we supporters Michelle Adegeest en 
Tineke Robbemond.

Met sportieve groet,
Lennard Robbemond,

Leider Lyra zaal 2

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

5 oktober:
Toelichtingsavond bij v.v. Lyra van de KNVB over veranderingen binnen de jeugdafdeling 
      
Vóór 10 oktober:
Stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne

17 oktober: 
Nederlands Techniek Kampioenschap bij v.v. Lyra
 
24 oktober, 20.00 uur:
Algemene Ledenvergadering

In oktober:
Zoveel mogelijk speculaaspoppen verkopen! 
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Persoonlijk  – Luuk van der Burg
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  10-03-1986 
Woonplaats:  De Lier
Partner: geen                                                                                                                                             
Familie:  Geerd, Anita, Rick, Marloes
Opleiding:  de tuinbouwschool in De Lier  
Beroep:  Kwekerij Vlasman 
Hobby’s:  Voetbal, Gezelligheid  
Sport:  Voetbal
Clubs:  Lyra
Functie bij de club:  speler en achter de bar
Merk tenue:  Beltona

Film:  Pulp fiction
Eten:  Chinees 
Niet te eten:  volgens mij lust ik alles wel
Drank:  Een lekker biertje 
Niet te drinken:  Karnemelk
Uitgaan:  kroeg, festival of ander gezellig feestje
Beste eigenschap:  Eerlijk
Slechtste eigenschap: Af en toe wat laks 
Karakter:  Eigenwijs
Bewondering voor:  Vrijwilligers 
Ontroerd van:  mensen die vervelende dingen meemaken
Trots op:  mijn ouders                                           
Hekel aan:  verliezen
Bijgeloof:  het is niet echt een bijgeloof, maar de 
 wedstrijden een dag na een feestje 
 winnen we wel vaak. 
Ergernis:  we stonden afgelopen jaar langs veld 5 
 te wachten voor vertrek, en daar was een 
 spelertje van een jaar of 12 gok ik, die 
 kreeg het voor elkaar om 5 minuten lang 
 wegwerp gebaren te maken. Ik ergerde 
 me er al aan na 20 seconden.
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Barack Obama, inspirerende man
Vakantie:  wintersport, jaarlijkse teamuitjes
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: 
 De mislukte staatsgreep in Turkije en dan  
 vooral de hele nasleep ervan 
Dit wil ik nog kwijt:  Kom eens kijken bij lyra 7, daar valt altijd 
 wel wat te lachen!

       

Merk schoenen:  Adidas
Trainers:  We zoeken momenteel nog een trainer
Beste trainer:  Geen voorkeur, als de sfeer maar goed blijft  
Positie:  Keeper
Sterke punten:  komen vooral tot uiting in de 3e helft  
Zwakke punten:  slecht schot
Hoogtepunt:  Weer beginnen met voetballen 
Dieptepunt:  stoppen met voetballen rond mijn 12e
Mooiste wedstrijd:  uit winnen bij Schipluiden, nadat we op 
 ruime voorsprong kwamen liep iedereen 
 die niet speelde weg
Mooiste doelpunt:  die hoop ik ooit nog te maken 
Andere sporten:  formule 1
Mooiste overwinning: Zwaar bevochten overwinning op 
 ‘s-Gravenzande
Grootste teleurstelling: Nog nooit kampioen geworden
Ambities:  ooit nog eens kampioen worden
Tatoeage:  geen
Clubman/vrouw:  Iedereen die wat bijdraagt
LYRA speler:  Leen Faro
Westlandse speler:  Leen Faro 
Nationale speler:  Terence Kongolo  
Internationale speler: Cristiano Ronaldo
Regio club:  Lyra 
Nationale club:  Feyenoord 
Internationale club:  Borussia Dortmund
Mooiste wedstrijd:  el clasico met de hele sfeer erom heen   
Mooiste doelpunt:  De kopbal van van Persie tegen Spanje
Mooiste sportaccommodatie: Lyra
Slechtste accommodatie: Waarschijnlijk ergens in Den Haag
Idool:  ik heb niet echt een idool
Auto:  mijn trouwe Peugeot partner
Krant:  AD 
Weekblad:  vakblad voor de bloemisterij  
Boek:  ik ben niet zo een lezer
Radio:  Radio 10
Radiopresentator:  Rob van Someren  
Televisie:  series als breaking bad
TVpresentator:  geen voorkeur 
Analyticus:  Kenneth Perez
Zanger:  Freddy Mercury
Zangeres:  Amy Winehouse 
Band:  The police
Acteur:  Heath Ledger
Actrice:  Scarlett Johansson           
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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         
24-sep F5 JO9 5
1-okt F6 JO9 6
8-okt F7 JO9 7
15-okt F8 JO9 8
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 24 september en 01 oktober 
zijn de ouders van de JO13 3 (D3) aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO13 3 
(D3) het verzoek om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO13 2 (D2) bedankt voor het draaien van de diensten van afge-
lopen periode.
Datum         Team            
24-sep 07:30 - 10:00 uur D3 1 JO13 3p
24-sep 10:00  -13:00 uur D3 2 JO13 3p
1-okt 07:30 - 10:00 uur D3 1 JO13 3p
1-okt 10:00  -13:00 uur D3 2 JO13 3p
8-okt 07:30 - 10:00 uur D4 1 JO13 4p
8-okt 10:00 - 13:00 uur D4 1 JO13 4p
15-okt 07:30 - 10:00 uur D4 1 JO13 4p

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

Algemene Ledenvergadering: 
maandag 24 oktober
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Het is zaterdagochtend, het is buiten 
nog donker als mijn wekker gaat. De 
regen heeft de warme periode van de 
afgelopen weken verdreven. Nadat ik 
mijn fiets in het fietsenhok heb gezet 
zie ik dat de velden er perfect bij liggen. 
De velden zijn vochtig door de regen en 
de lijnen zijn weer netjes getrokken. Het 
is goed om te zien dat al onze vrijwilli-
gers ook de afgelopen week weer met 
veel plezier hun taken hebben uitge-
voerd. Ook vandaag staan er weer heel 
veel wedstrijden op het programma. De 
velden en de kleedkamers zijn weder-
om ingedeeld en in het thee en limona-
dehok zie ik ouders vanuit de elftallen 
staan. Het WE zijn Lyra gevoel is duide-
lijk aanwezig op deze zaterdag morgen. 
Als vereniging mogen we blij zijn met 
zò n grote club aan vrijwilligers.

Jeugdcommissie nieuwtjes
In het eerste Sportkontakt heb ik reeds 
geschreven dat Piet v/d Enden wegens 
gezondheidsredenen is gestopt als wed-
strijdsecretaris D-junioren en dat wij 
opzoek mochten naar een vervanger. 
Ik mag jullie vermelden dat dit is gelukt. 
Wij hebben in de persoon van Dennis 
Meijndert een nieuwe wedstrijdsecreta-
ris D-junioren gevonden. Dennis loopt 
al reeds enkele jaren op Sportpark de 
Zweth. Als vader, trainer en leider van 
zijn zoon Matthijs ( welke nu in de D4 
speelt ) is Dennis al reeds enkele jaren 
actief.  Dennis is erg gedreven en heeft 
zin in zijn nieuwe functie. Wij wensen 
Dennis veel plezier toe en zullen Dennis 
daar waar nodig ondersteunen in zijn 
nieuwe rol als wedstrijdsecretaris. Naast 
Piet v/d Enden is ook Marlies de Zeeuw 
gestopt met haar functie bij de jeugd-
commissie. Marlies was de laatste jaren 
actief als penningmeester van de jeugd 
afdeling. Marlies wij willen jou als jeugd-
commissie bedanken voor jouw inzet in 
de afgelopen jaren en zien je graag nog 
eens langskomen op de Zweth. Voor 
deze functie mochten wij op zoek naar 
een vervanger en!!  gelukkig hebben we 
die ook gevonden. Esther van der Mark 
gaat de functie van penningmeester 

Van de jeugdvoorzitter

voor de jeugdafdeling op zich nemen. 
Esther is reeds een bekende binnen de 
club. Zij was tot afgelopen seizoen actief 
als lid van de activiteitencommissie en 
had aangegeven niet helemaal te willen 
stoppen met haar vrijwillige functies. Als 
jeugdcommissie wensen wij ook Esther 
veel plezier toe en zullen wij ook Esther 
begeleiden bij haar nieuwe functie.  

Scheidsrechterscommissie
Het is voor ons als vereniging altijd weer 
een hele uitdaging om voor elke wed-
strijd een scheidsrechter te kunnen 
aanstellen. Daarom zijn we blij dat we de 
scheidsrechterscommissie hebben kun-
nen uitbreiden met een praktijkbegelei-
der, namelijk Johan van der Wel. Johan is 
op dit moment actief als KNVB scheids-
rechter en gaat naast het fluiten van zijn 
eigen wedstrijden, bij ons scheidsrech-
ters begeleiden, beoordelen en advise-
ren. Het doel is dat onze scheidsrech-
ters beter gaan functioneren en het leuk 
vinden om te fluiten. Spreekt dit je aan, 
en wil jij ook gaan fluiten? Lees dan het 
artikel van de scheidsrechterscommis-
sie.

Speculaaspoppenactie
Ook dit jaar gaan onze leden er weer 
keihard tegenaan om zoveel moge-
lijk speculaaspoppen te gaan verko-
pen. Deze actie is de afgelopen jaren 

een groot succes gewenst waardoor we 
er ook dit jaar weer mee verder gaan. 
De opbrengst van de actie komt volle-
dig ten gunste van de club en dus wil ik 
iedereen oproepen om zijn of haar spe-
culaaspoppen bij onze leden te kopen. 
Wij rekenen op jullie steun en voor die-
gene die de meeste speculaaspoppen 
weet te verkopen is er een aardigheid-
je als beloning. 

Aankomende periode
Na de hectische periode die achter ons 
ligt ( en waar we nog inzitten ) gaan we 
de aankomende periode ons toch weer 
richten op onze kernactiviteiten. Het 
product voetbal zal weer de volledi-
ge aandacht gaan krijgen. Een van deze 
activiteiten is de jaarlijkse ledenverga-
dering. Tijdens deze jaarlijkse leden-
vergadering willen wij de leden duide-
lijk maken hoe we er als club voorstaan 
qua financiën en qua bezetting. Ik hoop 
op een grote opkomst tijdens deze jaar-
lijkse ledenvergadering. In de afgelo-
pen periode zijn alle elftallen voorzien 
van trainers en leiders. Hier zijn wij als 
vereniging erg blij mee dat dit is gelukt. 
Maar dat houdt niet in dat hiermee de 
kous af is. Het ondersteunen en de juis-
te aandacht geven aan met name de 
onderelftal trainers en leiders  staat 
hoog aan de prioriteitenlijst. Dit willen 
wij de aankomende maanden op een 
juiste manier gaan oppakken. Het WE 
zijn Lyra gevoel moet hierin de leidraad 
gaan worden. We hebben bij de B cate-
gorie jeugd nog een aantal beker ron-
des op het programma staan alvorens 
de competities definitief zullen worden 
ingedeeld. Dit zal in de periode oktober 
gaan plaats vinden. Wij wensen ieder-
een veel plezier toe tijdens zijn wedstrij-
den en hopen dat jullie met zijn alle een 
te gek seizoen gaan beleven.

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

Senioren Zaal     
Stanga 6  LYRA 1 19.00 Hoge Veld  Den Haag 
Ommoord Vr1  LYRA VR2 19.00 Zevenkampse Ring Rotterdam  
      
Senioren      
HVC’10 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
ARC 2  LYRA 2 10.30 Via Trainer   
LYRA 3  DUNO 2 14.30    
Honselersdijk 4  LYRA 4 14:30 13.30
Wilhelmus 2  LYRA 6 11.30 10.30  
LYRA 7  CION 5 12:30   
LYRA 8  Zwaluwen 7 13.00   
Honselersdijk 7  LYRA 9 14:30 13.30  
LYRA 10  Vitesse Delft 5 14.30    
LYRA 11  VELO 8 14:30   
VDL 6  LYRA 12 14:00 13.00  
LYRA 13  MVV ‘27 10 12.30   
      
Vrouwen      
RKAVV VR 1  LYRA VR1 14:30 Via Trainer  
VELO VR1  LYRA VR2 14.15 13.15  
LYRA VR3  Westlandia VR2 14:30   
LYRA MO17-1  Concordia MO17-1 12:30    
LYRA MO17-2  KMD MO17-1 10:30   Speler Lyra 11
Den Hoorn MO15-2 LYRA MO15-1 11.00 10.00  
VELO MO15-1  LYRA MO15-2 09:00 8.00  
LYRA MO13-1  Quick MO13-1 09:00   Speelster VR 3
       
JO19 / A junioren         
LYRA JO19-1  VCS JO19-1 14:30   W.F. Bijkerk
Die Haghe JO19-3  LYRA JO19-2 14:30 13.30  
Quick JO19-5  LYRA JO19-3 16:30 15.30  
       
JO17/ B Junioren         
Sp. Monster JO17-1 LYRA JO17-1 12:30 Via Trainer  
GDA JO17-2  LYRA JO17-2 11:30 10.30  
VFC JO17-5  LYRA JO17-3 15:00 14.00  
LYRA JO17-4  Den Hoorn JO17-6 12.30    
LYRA JO17-5  FC ‘s-Gravenz. JO17-7 10:30   Speler Lyra 13
       
JO15/ C Junioren         
LYRA JO15-1  DHC JO15-2 10:00   J.J.M. van de Poel
Westlandia JO15-3  LYRA JO15-2 08:30 7.30  
VELO JO15-4  LYRA JO15-3 13.00 12.00  
Honselersdijk JO15-3 LYRA JO15-4 11:00 10.00  
FC ‘s-Gravenz. JO15-7 LYRA JO15-5 10:30 9.30  
LYRA JO15-6  Sp. Monster JO15-6 10.30   Speler Lyra 10
       
JO13/ D junioren         
RKDEO JO13-1  LYRA JO13-1 10:00 Via Trainer  
LYRA JO13-2  Naaldwijk JO13-1 08:45   Speler Lyra 3

Vrijdag
23 september 2016

Zaterdag
24 september 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter



pagina 16

Zaterdag
24 september 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
JO13/ D junioren 
LYRA JO13-3  Quintus JO13-2 11:00   Speler Lyra 8
HVC’10 JO13-2  LYRA JO13-4 11:00 10.00  
Westlandia JO13-5  LYRA JO13-5 10:00 9.00  
Vredenburch JO13-5 LYRA JO13-6 12:00 11.00  
Quintus JO13-3  LYRA JO13-7 08:30 7.30  
LYRA JO13-8  Westlandia JO13-6 10:30   Speler Lyra 7
       
JO11/ E junioren      
LYRA JO11-1  Zwaluwen JO11-1 08:30   
LYRA JO11-2  FC ‘s-Gravenz. JO11-4 08:30    Speler JO19-1
Sp. Monster JO11-4 LYRA JO11-3 11:00 10.00  
LYRA JO11-4  Maasdijk JO11-2 08:30   Speler JO17-5
LYRA JO11-5  MVV ‘27 JO11-2 09:30   Speelster MO17-1
Den Hoorn JO11-8  LYRA JO11-6 09.30 8.30  
Westlandia JO11-7  LYRA JO11-7 13:00 12.00  
Naaldwijk JO11-4  LYRA JO11-8 09:00 8.00  
LYRA JO11-9  Westlandia JO11-9 08:30   Speelster MO17-2
Verburch JO11-6  LYRA JO11-10M 08:30 7.30  
         
JO9/ F Junioren      
LYRA JO9-1  VELO JO9-1 09:30   Speler JO17-4
LYRA JO9-2  Naaldwijk JO9-1 08:30   Speler JO15-1
Sp. Monster JO9-2  LYRA JO9-3 09:00 8.00  
FC ‘s-Gravenz. JO9-9 LYRA JO9-4 08:30 7.30  
LYRA JO9-5  HVC’10 JO9-3 09:30   Speler JO15-6
LYRA JO9-6  Verburch JO9-4 09:30   
Den Hoorn JO9-8  LYRA JO9-7 08:30 7.30  
VFC JO9-9  LYRA JO9-8 08:30 7.30  
LYRA JO9-9  Quintus JO9-3 08:30   
FC ‘s-Gravenz. JO9-11 LYRA JO9-10 09:30 8.30  
       
MINIpupillen      
vv LYRA  Naaldwijk 09.30      
     
Senioren Zaal     
Vitesse Delft 1  LYRA 2 21.00 Tanthof (Delft) 
MVV ‘27 VR1  LYRA VR1 20:00 Hofstede  (Maasland) 

Senioren Zaal     
LYRA 1  TOGB 2 21:00 Vreeloo  (De Lier) 
Senioren      
Den Hoorn VR2  LYRA VR2 20:15 19.15  
      
Senioren Zaal     
LYRA VR2  HBSS VR4 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
      
      
Senioren      
LYRA 1  DoCoS 1 14:30   
LYRA 2  Quick Boys 3 12:00   
KMD 2  LYRA 3 12:00 11.00  
LYRA 4  Westlandia 3 13:00   
LYRA 5  CION 2 14:00   
Westlandia 5  LYRA 6 14.30 13.30  
Naaldwijk 5  LYRA 7 14:30 13.30  
CION 6  LYRA 8 13:00 12.00  
LYRA 9  FC ‘s-Gravenzande 15 14:00   

Maandag
26 september 2016

Dinsdag
27 september 2016

Woensdag
28 september 2016

Zaterdag
1 oktober 2016
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Zaterdag
1 oktober 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Senioren 
LYRA 10  VELO 9 15:00   
VELO 10  LYRA 11 12:30 11.30  
LYRA 12  Loosduinen 4 16:00   
Westlandia 12  LYRA 13 14:30 13.30  
      
Vrouwen      
LYRA VR1  RCL VR2 14:30   
LYRA VR2  Westlandia VR1 12:30   
Wat Veld GONA VR1 LYRA VR3 14:00 13.00  
SEP MO17-1  LYRA MO17-1 12:30 11.30  
Die Haghe MO17-2  LYRA MO17-2 10.30 9.30  
LYRA MO15-1  FC ‘s-Gravenz. MO15-1 10:30   Speelster VR 2
LYRA MO15-2  SVH MO15-2 11:00   Speelster VR 1
Full Speed MO13-1  LYRA MO13-1 09:00 8.00  
      
JO19      
LYRA JO19-1  Honselersdijk JO19-1 14:30   
LYRA JO19-2  Naaldwijk JO19-2 12:00   
      
JO17      
VELO JO17-2  LYRA JO17-1 10:30 Via Trainer  
LYRA JO17-2  Sp. Monster JO17-2 12:00   
LYRA JO17-3  FC ‘s-Gravenz. JO17-6 12:00   Speler Lyra 12
SEP JO17-3  LYRA JO17-4 14:30 13.30  
Excelsior’20 JO17-4 LYRA JO17-5 12:00 11.00  
      
JO15      
Quick JO15-2  LYRA JO15-1 10.30 Via Trainer  
HVC’10 JO15-1  LYRA JO15-2 09:30 8.30  
LYRA JO15-3  HVC’10 JO15-2 10:00   Speler Lyra 4
LYRA JO15-4  Verburch JO15-3 10:30   Speler Lyra 5
VELO JO15-7  LYRA JO15-5 15:00 14.00  
LYRA JO15-6  Naaldwijk JO15-3 10:00   Speler Lyra 9
      
JO13      
LYRA JO13-1  Excelsior M JO13-1 10:00   
Quintus JO13-1  LYRA JO13-2 10:30 9.30  
Erasmus JO13-1  LYRA JO13-3 10:30 9.30  
LYRA JO13-4  Excelsior’20 JO13-4 08:30   Speler Lyra 2
LYRA JO13-5  FC ‘s-Gravenz. JO13-6 08:30   
LYRA JO13-6  Wat. Veld GONA JO13-2 09:30   Speler Lyra 10
LYRA JO13-7  Die Haghe JO13-5 08:30   
      
JO11      
Victoria’04 JO11-1  LYRA JO11-1 11:00 Via Trainer  
Honselersdijk JO11-2 LYRA JO11-2 09:30 8.30  
LYRA JO11-3  FC ‘s-Gravenz. JO11-5 09:30   Speler JO19-1
LYRA JO11-4  FC ‘s-Gravenz.JO11-6 08:30   Speler JO19-2
FC ‘s-Gravenz. JO11-7 LYRA JO11-5 09:30 8.30  
HVC’10 JO11-3  LYRA JO11-6 08:30 7.30  
HVC’10 JO11-4  LYRA JO11-7 08:30 7.30  
Maasdijk JO11-4  LYRA JO11-8 9.30 8.30  
Verburch JO11-7  LYRA JO11-9 08:45 7.45  
LYRA JO11-10M  Westlandia JO11-8 08:30   Speelster MO15-1
      
JO9      
FC ‘s-Graven. JO9-1 LYRA JO9-1 08:30 Via Trainer  
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JO9 
LYRA JO9-2  Den Hoorn JO9-2 08:30   Speler JO17-2
LYRA JO9-3  FC ‘s-Gravenz. JO9-3 09:30   Speler JO17-3
LYRA JO9-4  Wat. Veld GONA JO9-2 08:30   Speler JO15-3
Hercules JO9-3  LYRA JO9-5 10.15 9.15  
Westlandia JO9-6  LYRA JO9-6 08:30 7.30  
LYRA JO9-7  Wat. Veld GONA JO9-3 09:30    
LYRA JO9-8  MSV ‘71 JO9-6 09:30   Speelster MO15-2
LYRA JO9-9  Verburch JO9-6 08:30   Speler JO15-6
LYRA JO9-10  MSV ‘71 JO9-5 08:30   Speler JO15-4
      

Minipupillen      
Fc ‘s-Gravenzande B vv LYRA 8.30 7.30  
      
7x7      
LYRA 2  VELO 2 16.30   
KMD 1  Verburch 1 16.30   
KMD 2  Verburch 2 16.30   
Westlandia 1  Fc ‘s-Gravenzande 2 16.30   
HVC’10  LYRA 3 16.30   
Honselersdijk 1  Quintus 1 16.30
   
Zaal     
Excelsior M 2  LYRA 1 20.00 Westwijkhal (Vlaardingen)  
HBSS VR3  LYRA VR2 20:00 Margriet  (Schiedam) 

Zaal     
LYRA 2  Haagse Hout 2 21:00 Vreeloo  (De Lier) 
      
Zami     
Kethel Spaland 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer   
Forum Sport 2  LYRA 2 12:00 Via Trainer   
LYRA 3  Verburch 3 14:30    
DVO ‘32 2  LYRA 4 11:30 10.30  
Maense 3  LYRA 5 15:00 14.00  
LYRA 6  Erasmus 3 15:00   
LYRA 7  Wanica Star 4 12:30    
LYRA 8  MVV ‘27 8 13:00   
KMD 5  LYRA 9 14:30 13.30  
sv Madestein 3  LYRA 10 12:00 11.00  
LYRA 11  Westlandia 12 14:30    
Honselersdijk 10  LYRA 12 14:30 13.30  
LYRA 13  Maasdijk 6 15:00    
      
Vrouwen      
RVVH VR2  LYRA VR1 12:00 Via Trainer  
KMD VR1  LYRA VR2 13:00 12.00  
LYRA VR3  CION VR1 14:30   
LYRA MO17-2         
Berkel MO15-2  LYRA MO15-1 13:00 12.00  
FC ‘s-Gravenz. MO15-2   LYRA MO15-2 09:00 8.00   
     
      

Zaterdag
1 oktober 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
3 oktober 2016

Dinsdag
4 oktober 2016

Zaterdag
8 oktober 2016
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UITNODIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
MAANDAG  24-10-2016

Het bestuur van de voetbalvereniging Lyra nodigt u uit, de algemene ledenvergadering 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 ledenvergade-
ring in het bezit te zijn van de secretaris. Een bereidverklaring van de kandidaat 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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Een aandeel in elkaar

Stemmen kan van 27 september t/m 10 oktober 2016

Rabobank Westland biedt ons de kans om extra geld voor onze clubkas te verdienen.

Dat kan alleen als leden van Rabobank Westland op onze club stemmen. Jij stemt

toch ook op onze club via Rabobank.nl/westland

Wij doen mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Samen onze
club sterker
maken

Rabobank
Clubkas

Campagne

Genoten bij v.v. Lyra?
Ook jij kunt iets betekenen voor je club!

Meld je aan als vrijwilliger, er zijn zoveel verschillende functies!

De vereniging? 
Dat zijn wij allemaal!

Nieuw businessclublid:


