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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 4

3 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:

16 oktober
30 oktober  
13 november
27 november

11 december
8 januari
22 januari
  5 februari
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Van de voorzitter

Algemene
Ledenvergadering

ma 24 okt, 20.00uur

“Moet je vanavond niet weg?”
Deze vraag werd me vorige week twee 
keer gesteld door mijn vrouw. Toen 
ik daar negatief op antwoordde werd 
dit beantwoord met een verontwaar-
digde blik. Niet dat ze niet blij was, 
maar het was voor haar even wennen. 
De aanloop naar het seizoen is zoda-
nig geweest dat er menig avondje op 
de club of elders werd doorgebracht. 
Ik heb zo het idee dat het seizoen een 
beetje vorm begint te krijgen. In aller-
lei zaken beginnen we het op de rit te  
krijgen. Uiteraard hebben we zo hier en 
daar enige “zorgenkindjes”, maar daar 
wordt hard aan gewerkt. Op het ene 
moment denk je het voor elkaar te heb-
ben en het andere moment is er een 
vacature ontstaan. Het is vooral jammer-
lijk dat er dit jaar voor damesvoetbal een 
beleid is geschreven, ingevuld en dat er 
dan op persoonlijk vlak geen klik is. Dit 
is spijtig en kunnen we weer opnieuw 
beginnen. Maar het vertrouwen in de 
Technische Commissie is groot en zij 
zullen ongetwijfeld met een passende 
oplossing komen voor Dames 2.

Algemene ledenvergadering
Voordat je het weet is er weer een jaar 
voorbij en moet er weer een datum 
geprikt worden voor de algemene 
ledenvergadering. Deze hebben we een 
tijd geleden vastgesteld op maandag 24 
oktober. Op deze avond willen we de 
leden informeren over de resultaten van 
het afgelopen jaar en wat de verwachtin-
gen zijn voor het komende jaar. Een pre-
sentatie waar ik naar uitkijkt, want het 
is de laatste keer dat deze wordt gepre-
senteerd door ons bestuurslid finan-
ciële zaken, Raymond van Hooft. Een 

opvolger is inmiddels gevonden en deze 
zal worden voorgesteld op deze avond. 
Uiteraard zijn er nog veel meer zaken te 
bespreken en geven we onze leden de 
gelegenheid om prangende vragen te 
stellen. Niet altijd kunnen we hier direct 
op antwoorden, maar de belofte zal 
zijn dat we daar zo spoedig mogelijk op 
terugkomen. Uiteraard is iedereen van 
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig 
te zijn. Aanvang is 20.00 uur.

Rabobank Clubkas Campagne
U steunt onze club toch ook? Ook dit 
jaar doen we mee aan deze prachtige 
actie, waarom niet zou je zeggen. Het 
enige wat we moeten doen is om ieder-
een, die in het bezit is van een Rabo-
bankrekeningnummer er verleiden om 
twee stemmen op onze vereniging te 
geven. Vraag aan iedereen die zo’n reke-
ning heeft hun stem op ons uit te bren-
gen. De bijdrage zal goed aan de jeugd 
worden besteed. Ik begrijp dat dit een 
landelijke actie van de Rabobank is en 
heb deze week ook mijn stemmen uit-
gebracht. Ik kan zeggen dat ik redelijk 
bedreven ben met de computer, maar 
een tip aan de Rabobank wil ik wel kwijt: 
Hoe krijg je het verzonnen om zo lan-
ge inlognaam te verzinnen voor je actie, 
terwijl je weet dat er veel oudere men-
sen hier moeite mee hebben. Wellicht 
spreek ik binnenkort iemand van hen 
en zal hier toch aandacht voor vragen.

De burgemeester van Rotterdam
Tijdens de rust van HVC’10 – v.v. 
Lyra op 24 september zaten we heer-
lijk aan de koffie toen de heer Abouta-
leb, de burgemeester van Rotterdam, 
de bestuurskamer van de Hoekse ver-
eniging binnenstapte. Ik had het geluk 
dat er nog één stoel naast mij vrij was 
en had samen met Leo de Jong een 
geanimeerd gesprek met hem. Hij is 
met name zeer onder de indruk van het 
Westland en de oplossing die de West-
landse tuinders aan de voedselproble-
matiek kan geven in de wereld. Een zeer 
inspirerende man die zegt waar het op 

staat, maar dan op een wijze die je aan-
spreekt. Dat is weer eens wat anders 
dan de stadiongeluiden.

VI Nederlands Techniek Kampioenschap
Zo vlak voor de herfstvakantie wil ik 
toch nog even de aandacht vragen voor 
een enorm leuk evenement welke op 17 
oktober wordt georganiseerd op sport-
park de Zweth voor leden, zowel jon-
gens en meisjes, tussen de 6 en de 
veertien jaar. Denk je dat je de nieuwe 
Messi, Ronaldo of Pogba bent, dan is dit 
iets voor jou. Op deze maandagmiddag 
wordt er een voorronde gehouden voor 
de Nederlandse Kampioenschap Tech-
niek. Op onze website kun je hier alles 
over vinden en inschrijven. 

Vrijwilligers
Soms zit je zo in je redactionele bijdra-
ge dat  je ook bij het nalezen niet ziet  
dat je een foutief email adres hebt ver-
meld. Gelukkig zijn er dan enthousi-
aste bestuursleden die je hier op wij-
zen. Uiteraard is het de bedoeling dat 
indien je  wilt aanmelden als vrijwilli-
ger (in welke vorm dan ook) dit doet bij 
het  bestuurslid vrijwilligerszaken mid-
dels het emailadres vrijwilligers@vvlyra.
nl. Weer een misverstand uit de wereld 
geholpen. Ik ben overigens wel ver-
heugd te kunnen vermelden dat voor 
alle elftallen een trainer/ leider is aan-
gesteld. Gelukkig zijn er mensen die 
de vacatures hebben willen invullen, 
dank hiervoor en veel sportief succes 
gewenst. Zoals bekend is Denver Witte-
naar al enige tijd niet beschikbaar voor 
de club en onlangs is Ger van der Meer 
daar ook bij gekomen. Beide heren zijn 
door externe omstandigheden voorlo-
pig niet beschikbaar en we  wensen hen 
uiteraard beide een voorspoedig herstel 
toe. Inmiddels zijn beide vacatures inge-
vuld door selectiespelers. Heel hartelijk 
dank voor beide heren voor hun inzet.

Hij wilde maar niet vallen
Ik probeer in mijn column altijd de 
zaken zo breed mogelijk te belich-
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Van de redactie
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OFFICIEEL ORGAAN 
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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

Het gaat de goede kant op met het voet-
bal na het vertrek van ome Blatter. Het 
feit dat er inmiddels een videoscheids 
daadwerkelijk beslissingen kan maken 
maakt het spelletje er een stuk eerlij-
ker op. Nu hopen dat het volgend jaar 
bij elke competitiewedstrijd van de ere-
divisie zo is. Nu zal dit het amateurvoet-
bal zo snel niet gaan raken, want daar 
zijn immers een stuk minder camera’s 
en ook de luxe van 5 scheidsrechters 
hebben we niet. Misschien maar goed 
ook, want anders had Lyra nog maar 2 
punten gehad. Een zuiver tegendoel-
punt tegen HVC werd niet toegekend 
waardoor er toch nog een punt over-
bleef. Gelukkig ging dit niet om miljoe-
nen euro’s. 
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Het maakt het beroep van scheidsrech-
ter ook een stuk leuker denk ik. Elke 
schwalbe, elk commentaar wordt direct 
lachwekkend, aangezien iedereen de 
werkelijkheid direct kan terugzien. En 
omdat dat vak zoveel leuker wordt kan 
u zich nu aanmelden voor de talenten-
pool. Lekker bij Lyra beginnen en dan 
over een jaar of 20 de champions lea-
gue finale fluiten, wie wil dat nou niet. 
Kijk verderop in het boekje voor de aan-
meldprocedure. 
Verder vind u de gebruikelijke stukjes, 
van de voorzitter en de jeugdvoorzitter. 
Ook is er weer nieuws over de jaarlijkse 
speculaaspoppenactie en kunt u lezen 
hoe de meisjes onder de 15 als een 
raket van start zijn gegaan. 

Veel leesplezier,
Patrick Zeestraten 

ten en het schrijven van wedstrijdver-
slagen is aan andere toebedeeld. Toch 
wil ik deze keer even aandacht beste-
den aan de mannen van Ramon Hage-
raats. De voorbereiding was goed en 
de start van de competitie was rond-
uit matig. Toch zagen we in de uitwed-
strijd tegen HVC’10 al tekenen van her-
stel en  konden ze de tegenstander hun 
wil opleggen. Een gelijkspel was daar 
een terechte uitslag, maar afgelopen 
zaterdag tegen DoCos hebben we een 
team aan het werk gezien dat strijdlustig 

was en de wil had om te winnen. Hoe-
veel kansen krijg je, hoeveel kansen wil 
je hebben, maar vooral het niet benut-
ten was zeer opvallend. Ik telde in de 
tweede wel vier of vijf keer de lat en de 
paal, tweemaal van de doellijn gehaald 
en een kopbal rakelings naast. De span-
ning was om te snijden, want het zou die 
dag gebeuren. Maar hij wilde maar niet 
vallen en het geluk was ook niet aan hun 
zijde. De opluchting was groot toen de 
tweede wel goal viel, maar helaas kon-
den ze de voorsprong niet vasthouden 

en in de 92e minuut scoorde zij helaas 
de gelijkmaker. Wat zonde en de teleur-
stelling was over het gehele sportpark te 
voelen. Sportief was de opmerking van 
een bestuurslid van DoCos. Hij vond 
de uitslag zo onterecht. Soms zijn men-
sen best wel reëel en sportief en met 
de mannen van Ramon? Daar komt het 
goed mee. 

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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Lyra – DoCos  2 – 2
 
Lyra heeft zich in de thuiswedstrijd 
tegen het Leidse DoCos niet weten te 
belonen voor een goede partij. Helaas 
maakten de Leidse gasten vlak voor het 
einde van de wedstrijd middels de mee-
gekomen doelman de onverdiende 2-2, 
zodat Lyra met een kater achterbleef. 
Lyra heeft gedurende de wedstrijd vol-
doende kansen gehad afstand te nemen 
van de tegenstander, maar veel geluk en 
voetbalverstand had Lyra daarbij niet. 
Ballen op de paal en lat, vlak voor open 
doel te zacht inschieten, te ver door 
combineren enz. brachten Lyra niet die 
doelpunten waar het recht op had. 

Trainer Ramon Hageraats begon met de 
volgende elf:

doel: Tom Binnendijk,
achter: Tim Herbert, Roy Zeestraten, 
ArdiLuijendijk en Ashwin Scheffers,
midden: Gino Bozuwa, Bob Zwinkels en 
Max v. Delft,
voor: Yasin Ozkok, Thom Kuyvenhoven 
en Coen v. Mil.
speler van de week : Sil Hofstede van 
E4.

Lyra begon wat mat aan de wed-
strijd en wist DoCos al na 9 
minuten de score te openen uit 
een corner. Tien minuten later 
kopte Max van Delft uit een voor-
zet op de paal, maar kon heel Lyra 
even later juichen toen een als voorzet 
bedoeld schot van Ashwin Scheffers in 
het DoCos doel belandde. Dit cadeautje 
werd gretig uitgepakt en de 1-1 stand 

gaf de verhoudingen in het veld beter 
weer. Lyra vocht zich onder de druk van 
DoCos uit, verdedigde meer naar voren 
en gaf amper een kans weg. 
In de 42e minuut schoot Coen v. Mil 
hard op de lat en ook Yasin Ozkok was 
een plaag voor zijn tegenstander. Maar 
helaas........tot doelpunten leidde dat 
vooralsnog niet.

Na de rust pakte Lyra de zaken weer 
energiek aan, al kreeg Ashwin Scheffers 
van scheidsrechter Zuijdwijk uit Nieu-
werkerk geel voorgehou-
den. De scheidsrech-
ter floot een beetje 
warrig, hetgeen uit-
mondde in het weg-
sturen van de grens-

rechter van DoCos rond de 60e minuut. 
Uit goede acties van zowel Yasin Ozkok 
als Coen van Mil werd Lyra een aantal 
malen gevaarlijk maar tot doelpunten 
leidde dit nog niet. Daarvoor moesten 
we wachten tot de 76e minuut toen Bob 
Zwinkels scoorde uit een goede pass 
van Yasin Ozkok, 2-1.
Groot was de vreugde aan Lyra kant, 
zou nu toch echt de eerste overwinning 
een feit zijn?
Coen van Mil werd nog gewisseld voor 
Jesse Boateng en even later kwam Erwin 
Zeestraten voor Thom Kuyvenhoven. 
Jesse Boateng had kort voor het ein-
de met een kopbal net naast een goe-
de gelegenheid om de score verder 
uit te breiden, maar daarna werd Lyra 
teruggedrongen en liep het ook verder 

achteruit: niet de beste manier om een 
voorsprong te verdedigen. Maar in 

de slotminuut kreeg DoCos een 
vrije trap te nemen en uit de 

rebound kon de keeper van 
DoCos scoren en kreeg Lyra 
het deksel met een harde 
klap op de neus.
Zeer teleurgesteld verliet 
Lyra het strijdtoneel in de 
wetenschap dat 2 pun-
ten onnodig waren inge-
leverd .
Yasin Ozkok werd later 
tot  “Man of the match”ge-
kozen, een bos bloemen 
rijker maar wellicht met 
het gevoel van 2 punten 
armer!! 
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Bericht van de toernooicommissie
In 2015 zijn wij als toernooicommis-
sie enthousiast begonnen, maar we lie-
pen al snel tegen een aantal knelpunten 
aan. Daarom hebben wij aan het begin 
van het seizoen op de vrijwilligersbij-
eenkomst kenbaar gemaakt dat wij onze 
aanpak voor het organiseren van toer-
nooien gaan veranderen. 
Aangezien niet alle leiders op deze 
avond aanwezig waren willen wij ieder-
een via deze weg nogmaals op de hoog-
te brengen van onze manier van aanpak 
voor het nieuwe seizoen.

•	 Het	 formulier	waarop	de	 leiders	hun	
voorkeur voor het aantal toernooien 
en diverse speeldata’s konden aan-
geven is komen te vervallen. 

•	 Voor	 ieder	 team	 vanJO	 9	 (F)	 t/m	 JO	
15 (C), uitgezonderd de eerste elftal-
len, worden er  2 toernooien georga-
niseerd. De eerste elftallen zijn uitge-
zonderd omdat wij gemerkt hebben 
dat de trainers van deze elftallen dit 
voornamelijk zelf regelen.

Afgelopen weken zijn wij dan ook  druk 
bezig geweest met het bezoeken van 
diverse toernooienbeurzen waarbij wij  
al een groot aantal elftallen hebben 

kunnen inschrijven voor toernooien. 
Binnenkort zullen wij dan ook een  
overzicht van de ingeschreven toernooi-
en op de site van Lyra zetten en probe-
ren we jullie ook via de Facebookpagina 
van Lyra op de hoogte te houden. 
Zo kan iedereen zelf nagaan wanneer je 
een toernooi hebt. Uiteraard ontvangen 
de leiders van elk team van ons ook een 
mail met daarin de opgegeven toernooi-
en. 

Verder zullen er dit seizoen bij Lyra drie 
thuistoernooien worden georganiseerd:
- 17 april 2017 het Westlands 
   Kampioenschap JO 17 1 (B)
- 20 mei 2017 JO 11 (E) toernooi
- 27 mei 2017 ABS Van der Schans 
   meidentoernooi.

Mocht je als leider nog vragen hebben, 
dan kan je altijd een van ons aanschie-
ten of een mail sturen naar:toernooi-
commissie@vvlyra.nl .

De toernooicommissie,
Rita Heijdra, Ronald vd Berg, Monique 
van Dijk en Marjan Buijs

LYRA REKENT OP 
UW STEUN!

SCOOR MET EEN 
SPECULAASPOP

Speler 
van de week:
 
Ik ben Sil Hofstede, geboren op 4-8-
2006, mijn vader is Martin en mijn moe-
der is Petra.
Ik speel in de E4 en we hebben vandaag 
helaas met 4-3 van Maasdijk verloren.
Mijn begeleider, ArdiLuijendijk, heeft 
onze westrijd gefloten.
Ik zit in groep 6 van de Vlieten bij juf 
Sanne.
Ik vind school niet leuk behalve gym-
nastiek.
Ik wil later prof voetballer worden bij 
mijn favoriete club Feijenoord of mis-
schien wel Real Madrid.
Ik vond het heel erg leuk om speler van 
de week te zijn en bedank vooral Ardi 
Luijendijk! 

Speler  
van de week:
Zaterdag 10 september mocht ik speler-
tje van de weekzijn.
’s Ochtends heeft Roy Zeestraten mijn 
wedstrijd gefloten tegen Verburch.
’s Middags heeft hij mij meegenomen 
naar de bestuurskamer daar kreeg ik 
een patatje daarna de wedstrijd bespre-
king.
Toen gingen we naar de kleedkamer.
Om daar een nieuw Lyra tenue aan te 
doen, om die middag te dragen.
Na de warming up gingen we weer naar 
de kleedkamer. 
Met de grensrechter naar de scheids-
rechter geweest en toen het veld op met 
de bal.
Na de toss even gescoord bij de keeper 
van DSO. 
Toen begon de wedstrijd 0-1 achter met 
de rust, eindstand 0-2 jammer. 

Na het omkleden met Roy naar de 
bestuurskamer. 
Hier kreeg ik een toespraak, een boek, 
een Lyra vaantje, een oorkonde en een 
bal in een netje met alle namen van de 
Lyra spelers.
Ik vond het een hele leuke dag. Roy 
SUPER bedankt voor de begeleiding en 
ook Lyra bedankt.

Groetjes, Kristian Hoogenraad!!!
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Sinds het begin van dit seizoen is Lyra de begeleiding van  clubscheidsrechters 
meer structureel gaan aanpakken. Scheidsrechters worden door de commissie 
bekeken, beoordeeld en geadviseerd met als doel:
- Het functioneren van de scheidsrechters te verbeteren.
- Het moet leuk zijn om bij Lyra een wedstrijd te fluiten.

De Scheidsrechterscommissie bestaat op dit moment uit:
Remco Broekhuizen (Coördinatie & Aanstellingen)
Lennard Robbemond (Ondersteuning commissie)
Johan van der Wel  ( Praktijkbegeleiding, het begeleiden van 
nieuwe scheidsrechters en het volgen van de individuele 
ontwikkeling)

“Word scheidsrechter”
Als scheidsrechter leid je de wedstrijd in goede banen. Jij 
kent de regels als geen ander. En je zorgt ervoor dat ieder-
een ze naleeft. Op het moment dat dat niet gebeurt, grijp je 
zelfverzekerd in. Zo weet iedereen waar hij of zij aan toe is. 
Daardoor kunnen de spelers en toeschouwers zich concen-
treren op waar het allemaal om draait: lekker voetballen!

Wat levert het je op?
Het leiden van wedstrijden als scheidsrechter levert jou 
zeker ook wat op! Naast het lekker sportief bezig zijn werk je 
ook aan je eigen ontwikkeling. Beslissingen durven nemen, 
ergens voor staan. In de hitte van de strijd kan het wel eens 
gebeuren dat je tegenspraak krijgt. Hoe ga je daarmee om? 
Je wordt er sterker door. Allemaal ervaringen en leermo-
menten die je later wellicht goed van pas gaan komen. Staat 
goed op je CV. Je kan het ook inzetten voor je maatschappe-
lijke stage.  Wij staan vierkant achter je.

Zijn er kosten aan verbonden?
Heel kort: Neen. Wij vinden het zó belangrijk dat we zorgen 
voor alle materialen die je nodig hebt om een wedstrijd te 
leiden. Zoals :
-         een notitieblokje en een pen
-         een echte scheidsrechtersfluit 
-         een scheidsrechtersshirt

Ook scheidsrechter worden?
Meld je aan als kandidaat-scheidsrechter of voor meer infor-
matie:
Remco Broekhuizen (0630659391) of 
Johan van der Wel (0611739809)
scheidsrechterscommissievvlyra@gmail.com

Antwoorden op de meest gestelde vragen tref je hiernaast 
aan. Staat je vraag er nog niet tussen, bel ons dan of stuur 
ons dan een email.

Hoe oud moet je zijn om wedstrijden te mogen fluiten?
Vanaf 12 jaar mag je al F-wedstrijden fluiten. Natuurlijk wordt 
je goed begeleid en begin je eerst met de lagere teams F-jes. 
Gaat het goed dan kun je doorgroeien om bijvoorbeeld de 
F1 te fluiten.

Kan ik zelf blijven voetballen als ik scheidsrechter ben?
Natuurlijk. We houden rekening met je wedstrijden als je 
zelf moet voetballen. Ook als je eens een keer niet kunt dan 
is dat geen probleem. Wel goed en tijdig (via de mail of tele-
foon) doorgeven aan de scheidsrechtercoördinator.

Mogen meisjes/dames ook (jongens)wedstrijden fluiten?
Uiteraard! Er lopen al heel wat getalenteerde vrouwelij-
ke scheidsrechters rond. Lyra wil dit zelfs stimuleren. We 
nodigen daarom nadrukkelijk ook de meiden/dames uit om 
scheidsrechter te worden bij onze vereniging.

Mag ik alleen fluiten 
als ik een scheidsrechtersdiploma hebt?
Nee. We streven er wel naar als club om alle wedstrijden 
door een opgeleide scheidsrechter te laten leiden, maar in 
eerste instantie gaan we er van uit dat als je zelf al voetbalt 
je dan natuurlijk al veel van de spelregels weet.  Je zou dan 
dus al kunnen fluiten bij de pupillenteams. Gewoon om het 
eens te proberen bijvoorbeeld. In dergelijke gevallen wordt 
je geholpen door de praktijkbegeleider die je helpt en alles 
uitlegt.

Het kan zijn dat ik nog vragen heb. 
Bij wie moet ik dan zijn?
Mocht je toch nog vragen hebben of iets is niet helemaal 
duidelijk dan kun je altijd even mailen: 
scheidsrechterscommissievvlyra@gmail.com

Van de Scheidsrechterscommissie
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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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Speculaas
poppen
actie 2016
Begin oktober is de Speculaaspoppenac-
tie 2016 van start gegaan. We hopen dat alle 
leden zich weer in zullen zetten om op deze 
manier geld bij elkaar te krijgen om de jeugd-
opleiding te kunnen verbeteren. 
Als het goed is hebben alle leden inmiddels 
een verkoopformulier ontvangen. Mocht je 
nog geen verkoopformulier hebben of wan-
neer je een extra formulier nodig hebt, dan 
kan je deze downloaden op de Lyra-site.
De verkoopformulieren en het opgehaalde 
geld moeten uiterlijk vrijdag 28 oktober bij 
de leiders worden ingeleverd. 

Ook bedrijven kunnen voor hun personeel 
en/of relaties speculaaspoppen bestellen. 
U kunt uw ‘zakelijke’ bestelling doorge-
ven door een e-mail te sturen naar specu-
laaspop@stichtingsteunlyra.nl. Wees er op 
tijd bij, want de speculaaspoppen kunnen 
alleen in de maand oktober besteld worden. 
De speculaaspoppen worden in de weken 
voor Sinterklaas netjes bij u op het bedrijf 
afgeleverd.

We hopen dat het mede door uw inzet ook 
dit jaar weer een succes wordt.
Stichting Steun vv Lyra

Contactpersonen voor deze actie zijn: 

Patrick Alsemgeest 

(0174-514381/ 06-22415772) en 

Martin de Bruin (06-53548366)

LYRA REKENT OP 
UW STEUN!

SCOOR MET EEN 
SPECULAASPOP
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Schema meelopen Lyra1 
Datum team  tegenstander
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

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:

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

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

23 november:
Speculaaspoppen ophalen
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Algemene 
Ledenvergadering:

maandag 24 oktober 
20.00 uur

Stijn van Os in voorselectie 
Nederland O14
Stijn van Os, een exponent van de vv LYRA opleiding en op dit moment spelend 
voor Sparta, is opgeroepen om deel te nemen aan de voorselectie voor het Neder-
lands Elftal O14. Oranje O14 heeft op dinsdag 4 oktober een selectiedag op het 
programma staan.  Wij wensen Stijn veel succes en plezier toe. LYRA is sowieso 
trots op jou.

Kenny Lipman in voorselectie 
Oranje O18 
oefenduel Italië
Italië is de volgende tegenstander voor het 
Nederlands elftal voor spelers onder 18 jaar. 
Vrijdag 7 oktober treffen beide jeugdploegen 
elkaar in Caorle. Voor deze oefeninterland 
heeft KNVB-coach Kees van Wonderen zijn 
voorlopige selectie van 27 spelers bekend-
gemaakt, waaronder oud-LYRA jeugdspeler 
Kenny Lipman. 
De Onder 18-teams van Italië en Nederland 
spelen in het Stadio Giovanni Chiggiato in 
Caorle, nabij Venetië. De aftrap is om 15.00 
uur. Van Wonderen maakt later zijn definitieve 
selectie bekend.
In de leeftijdscategorie Onder 18 wordt geen 
EK gespeeld. De ploeg speelt daarom gedu-

rende het seizoen alleen oefeninterlands en geldt als kraamkamer voor het Neder-
lands elftal onder 19 jaar. Na de oefeninterland tegen Italië komt de selectie in 
november opnieuw bijeen, voor een sterk bezet vierlandentoernooi in Turkije.

LYRA REKENT OP 
UW STEUN!

SCOOR MET EEN 
SPECULAASPOP



pagina 12

 

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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Business Club boult weer beter dan selectie

Arco Bergwerff is de nieuwe jeux de 
boules kampioen van Lyra. In een geza-
menlijk toernooi van de Business Club 
en de selectie kwam hij woensdag-
avond na drie potjes als winnaar naar 
voren. Daarmee werd hij de opvolger 
van Edwin van Nieuwkerk, die 1,5 jaar 
geleden de eerste editie van het toer-
nooi won.
Arco reageerde droog op zijn overwin-
ning. “Ik win eigenlijk nooit wat, behal-
ve laatst die € 13,- van de staatsloterij.” 
Om hem heen louter blijde gezichten 
op de winnaarsfoto. Martin de Bruin en 
Ramon Hageraats (gedeeld 2e) en Ger-
rit van der Lugt (3e) zorgde ervoor dat 
er vanuit de spelersgroep niemand in 
de prijzen viel. Het leverde een opmer-
king met knipoog op, die verwees naar 
de moeizame start van Lyra 1. “Zie je 
wel, ook hier scoren ze niet.”

Het was één van de opmerkingen die 
met lachsalvo’s ontvangen werd, het 
tekent de sfeer in de vereniging. Mis-
schien het meest treffend omschreven 
door het nieuwe trainersduo van Lyra 
1, Ramon Hageraats en Laurens San-
dell.“Super om tijdens een laagdrem-
pelig potje jeux des boules alles door 
elkaar te mixen en zo nieuwe mensen 
te leren kennen. We zijn bij een warme 
club terecht gekomen.”
Die warmte was op de baan ingeruild 
voor gezonde rivaliteit, waarbij alle deel-
nemers door het trekken van een baan-
nummer door elkaar werden gehusseld. 
Het leverde opvallende duo’s op, die 

voor voldoende gespreks-
stof zorgde bij de bor-
rel. Piet Voskamp kwam 
met zweetdruppels de 
baan af na een winst-
partij, Bonno Harmsen 
begreep niet dat hij en 
zoon Sander een rian-
te voorsprong had-
den weggegeven en 
nieuweling Dencho 
Narcisio kreeg een 
masterclass ‘voor-
sprong verdedigen’ 
van Rick Voskamp.

Naast de genoemde prijswinnaars ging 
ook Hans Koornneef met een orchidee 
naar huis. De door Levoplant beschik-
baar gestelde prijs ontving hij vanwe-
ge de minste scorekaart van de avond. 
Gezien de overuren die Hans met zijn 
groep vrijwilligers gemaakt heeft van-
wege de Jumbo- plaatjesactie, niet een 
geheel onverdiende attentie. 

Na de prijsuitreiking kwamen de 
enthousiastelingen van Snackers bit-
terballen brengen en kon het nabe-
schouwen beginnen. Een gezellig 
sluitstuk van een wederom geslaag-
de editie waarbij de hoge opkomst 
voor een volle kantine zorgde. Het 
bezorgde de gastvrije buren van de 
Boullier nog even een druk laatste 
halfuurtje, voordat men de laatste 
ronde aankondigde met het karak-
teristieke “Menne afmaken”. 
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Persoonlijk  – Gino Bozuwa
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  17-09-1997
Woonplaats:  De Lier
Partner:
Familie:  Rob (vader), Miranda (moeder), Mitchell (broer)
Opleiding:   Business en Management MBO in Naaldwijk
Beroep:  - 
Hobby’s:  voetbal, fitness, uitgaan  
Sport:  voetbal en fitness
Clubs:  Lyra en Westlandia
Functie bij de club:  speler
Merk tenue:  Klupp

Weekblad:   Voetbal International
Boek:  Andy van der Meijde zijn boek: geen 

genade 
Radio:  538
Radiopresentator:   Edwin Evers
Televisie:  ik kijk van alles wel
TVpresentator:  Jandino 
Analyticus: Renee van der gijp
Zanger:  Andre Hazes jr
Zangeres:  -
Band:  -
Acteur:  Jason Statham 
Actrice:  -            
Film:  Act of Valor
Eten:  Kippenpootjes
Niet te eten:  Spruiten
Drank:  Bier, Baco en wodka Redbull
Niet te drinken:  karnemelk
Uitgaan:  elk weekend maakt niet echt uit waar
Beste eigenschap:  altijd positief proberen te zijn
Slechtste eigenschap: slecht tegen mijn verlies en eigenwijs 

zijn
Karakter:  eerlijk en betrouwbaar
Bewondering voor:  mijn vader
Ontroerd van:  vervelende dingen die mensen meema-

ken
Trots op:  mijn opa die altijd komt kijken en geen 

wedstrijd mist.                                          
Hekel aan:  arrogante mensen 
Bijgeloof:  -
Ergernis:  ik erger me niet zo vaak
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Andre Hazes Jr, ik zou best zijn leven wil-

len hebben en gewoon een gezellig bier-
tje doen.

Vakantie:  wintersport en zomers lekker relax naar 
het zonnetje

Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: 
 alle aanslagen die gepleegd worden
Dit wil ik nog kwijt:  ik wens iedereen een goed voetbaljaar!

       

Merk schoenen:  Adidas
Trainers:  te veel om op te noemen
Beste trainer:   Gert-Jan Weijer bij Westlandia
Positie:  verdedigende middenvelder
Sterke punten:   overzicht en kan het spelletje wel aardig 
 lezen
Zwakke punten:  linkerbeen, scoren, soms te vaak een 
 moeilijke bal geven terwijl het ook 
 makkelijk kan
Hoogtepunt:  nacompetitie gewonnen met Westlandia 
 en daardoor gepromoveerd naar de 2de 
 divisie.
Dieptepunt:  langdurige blessure gehad aan mijn knie
Mooiste  wedstrijd:  de finale van de nacompetitie met West-

landia 2-0 voor uiteindelijk 2-2 en na 
penalty’s alsnog weten winnen

Mooiste doelpunt van jezelf: elke goal die ik maak vind ik wel 
mooi

Andere sporten:  vind alle sporten wel leuk om te volgen
Mooiste overwinning: de kampioenswedstrijd met Lyra tegen 

Laakkwartier waarbij de wedstrijd 10 
minuten te vroeg werd afgefloten en we 
daarna alsnog wonnen door in de laatste 
minuut de 2-1 te maken.

Grootste teleurstelling: alle onnodige verliespartijen
Ambities:  vaste bassispeler worden en belangrijk 

worden voor het team
Tatoeage: -
Clubman/vrouw:  alle vrijwilligers
LYRA speler:  Angelo van Holsteijn
Westlandse speler:  Stef Bruinen van V.V maasdijk
Nationale speler:   Davy Klaassen
Internationaal:  Andres Iniesta
Regio club:  V.V lyra
Nationale club:  Ajax
Favoriete internationale club: FC Barcelona 
Mooiste wedstrijdl:  Spanje-Nederland 1-5 
Mooiste doelpunt:  de goal van Messi in de beker tegen atle-

tic bilbao
Sportaccommodatie: V.V Lyra
Slechtste sportaccommodatie: ergens in Rotterdam of Den 

Haag zal die te vinden zijn
Idool:  mijn vader
Auto:  smart van moeders.
Krant:  AD
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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         
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 8  oktober en 15 oktober zijn 
de ouders van de JO13 4 (D4) aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO13 4 (D4) 
het verzoek om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO13 3 (D3) bedankt voor het draaien van de diensten van afge-
lopen periode.
Datum         Team            
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
15-okt 10:00  -13:00 uur D4 2 JO13 4
22-okt 07:30 - 10:00 uur D5 1 JO13 5
22-okt 10:00 - 13:00 uur D5 3 JO13 5

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

8-okt. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur 15:45 - 18:30 uur 18:00 - 20:00 uur
07:30 - 10:00 uur Marjan Voskamp Lyra 6 Lyra 11

Jan v. Adrichem Bernadette Dekker Marjan Batist
Irma Grootscholten Henk Hofstede Helene v.d. Berg
Ouder JO13 4 (D4) Harry Bruinen Bibiana Overweter Bestuurslid v Dienst

Ouder JO13 4 (D4) Karin Roepman Dik vd Pijl

15-okt. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur 15:45 - 18:30 uur 18:00 - 20:00 uur
07:30 - 10:00 uur Gerda Faro P. v.d. Hoeven J. Voskamp

Jan v. Adrichem Fred Barz Yvonne v.d. Akker W. Bongaards T. v/d Meer
Tanja vd Lugt Stefan Oostdijk Elly Voogt E. Pronk R. v/d Ende
Ouder JO13 4 (D4) Ouder JO13 4 (D4) Marjo Herbert L. v/d Burg H. Faro

Ouder JO13 4 (D4) Henny Voskamp R. Groenewegen Bestuurslid v Dienst
Vincent Roeleveld

22-okt. 10:00 - 13:00 uur 13:00 - 16:00 uur 15:45 - 18:30 uur 18:00 - 20:00 uur
07:30 - 10:00 uur Claudia	Eilers Lyra 4 Lyra 5

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 Bestuurslid v Dienst
Herman v Duijn
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Wat vliegt de tijd toch snel voorbij, zo 
is het maandag morgen en mag je weer 
naar school of naar je werk maar als je 
twee keer met je ogen knippert is het 
alweer zaterdagochtend. De weken vlie-
gen voorbij en de tijd gaat voor mijn 
gevoel steeds sneller. Ook vandaag 
(zaterdag 1 oktober 2016) staan er weer 
heel veel wedstrijden op het program-
ma. Zoals al reeds eerder beschreven 
staat ook vandaag weer alles klaar. De 
indelingen van de kleedkamers en de 
velden, het thee en limonadehok, de 
kantine en de verenigingsscheidsrech-
ters zijn allemaal weer geregeld. Onze 
gastvrouw en de diverse jeugdcom-
missie leden hebben er weer heel veel 
zin in om ook deze dag weer voortref-
felijk te laten verlopen. Ook het weer 
blijft nog steeds zijn best doen. Het blijft 
warm voor de tijd van het jaar en dat is 

Van de jeugdvoorzitter

voor het spelen van een potje voetbal 
ideaal. Na een bakkie koffie en het uit-
klappen van de doeltjes op de velden 
6 en 7 gaan dan om 8.30uur de eer-
ste wedstrijden van start. De scheids-
rechters uit de diverse elftallen fluiten 
voor het begin van de diverse wedstrij-
den. Vaders, moeders, broertjes, zus-
jes, opà s en omà s en vele vrienden 
moedigen de diverse elftallen aan. Wat 
blijft het toch mooi om te zien dat er 
zoveel mensen kunnen genieten van het 
sporten van onze leden. Na mijn rondje 
langs de velden loop ik de kantine bin-
nen. Hier loopt ook alles. De vaste kan-
tine ploeg wordt versterkt door ouders 
uit de diverse elftallen. Door deze ver-
eende kracht krijgt een ieder op tijd zijn 
hapje en drankje. Het blijft super om te 
zien dat we met zijn allen ervoor zorgen 
dat Lyra een mooie en hechte vereni-
ging blijft en daar ben ik oprecht trots 
op. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen 
“zonder onze vrijwilligers kunnen wij 
niet “.

Als verenigingsscheidsrechter mocht ik 
vandaag onze JO17-2 ( B2 ) fluiten. Zij 
waren vandaag de gastheer van Sport-
club Monster JO17-2 ( B2 ). De wed-
strijd werd gespeeld op veld 5 en de 
aftrap was om 12.00uur. In de jeugd-
beker poule staat Lyra op de vijfde plek 
en Sportclub Monster op een gedeel-
de tweede plaats. Nu zegt de stand 
niet alles maar Lyra was in ieder geval 
gewaarschuwd voor deze tegenstan-
der. Onze mannen moeten echt gecon-
centreerd en met goed positiespel gaan 
spelen om de wedstrijd te gaan winnen. 
De handen werden geschud, de tos 
werd gewonnen door Sportclub Mon-
ster de bal ging op de middenstip de 
wedstrijd kon beginnen. Lyra en Sport-
club Monster waren niet van plan de 
punten makkelijk weg te geven. Over 
en weer werd er goed gecombineerd 
en werden er kansen gecreëerd. Helaas 
voor Lyra was het Sportclub Monster 
dat het doel als eerste wist te vinden. 
Lyra kreeg het steeds moeilijker tegen 
deze fysieke tegenstander. Er vielen wel 

veel doelpunten maar helaas voor Lyra 
was dit in het verkeerde doel. Sportclub 
Monster was vandaag te sterk en won-
nen dan ook vrij gemakkelijk de wed-
strijd met 1 – 6. Mannen kop op vol-
gende week uit tegen HVC`10 hebben 
we weer gewoon een kans op de drie 
punten.

Scheidsrechterscommissie
In het vorige sportkontakt verwees ik 
naar een artikel van de scheidsrechters-
commissie. Door een misverstand is dit 
helaas niet geplaatst. Het artikel staat er 
nu wel in. Dus als je interesse hebt, lees 
het goed door en meld je aan.

De afgelopen weken zijn er diver-
se gesprekken geweest met verschil-
lende commissies en personen, Deze 
gesprekken gingen over uiteenlopende 
zaken. Of het nu ging over het trainen 
van een onder elftal of over het invul-
len van de elftallen op de zaterdagen of 
het invullen van de verschillende posi-
ties binnen onze club. Het waren alle-
maal opbouwende gesprekken. Ik ben 
trots op deze ontwikkeling binnen onze 
vereniging en wil een ieder er nogmaals 
op wijzen dat als we het belang van Lyra 
boven ons eigen belang zetten we Lyra 
alleen maar sterker en vooral gezelliger 
kunnen maken. Samen kunnen we alle 
problemen oplossen. Samen kunnen 
we elkaar leren begrijpen en respec-
teren. Ik weet zeker dat we door goed 
naar elkaar te luisteren we alle proble-
men op kunnen lossen. Ik ga ervoor. 

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

LYRA REKENT OP 
UW STEUN!

SCOOR MET EEN 
SPECULAASPOP
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Een nieuwe maand, nieuwe kansen!
Zaterdag 1 oktober begon als de gehele 
maand september: een strakke blauwe 
hemel met fantastische temperaturen, 
kortom heel goed voetbalweer! 
De jongens van C1 van de Lier met de 
belachelijke nieuwe KNVB naam 
“vv Lyra  jo15-1”, wie dat uitgedacht 
heeft zal nu wel het verkiezingspro-
gramma aan het schrijven zijn van de 
nieuwe partij van Andre van Duijn voor 
de komende Tweede Kamer verkiezin-
gen komend voorjaar, waren al vroeg 
verzameld op het sportpark bij Lyra om 
met een paar auto’s naar Quick nabij de 
Sportlaan in den Haag te gaan. 
De afgelopen maanden waren op voet-
balgebied zeer wispelturig verlopen en 
de uitslagen waren al evenzo. Na een 
vroege voorbereidingsperiode, er werd 
al eind juli begonnen met trainen, en 
een snikhete maand september waar-
in hard gewerkt werd, veel getraind, 
de selecties vorm kregen, de posities 

bepaald en er reikhalzend uitgekeken 
werd naar de beker- en competitiewed-
strijden, vielen de uitslagen niet hele-
maal mee. Onze jongens deden redelijk 
mee in de kleine bekercompetitie, maar 
de eerste duels in de 1e klasse van de C 
junioren competitie leerde dat Lyra bijna 
onderaan bungelde. 
Tot zaterdag 1 oktober! 
Het kon niet langer uitblijven, de week 
ervoor lieten onze jongens thuis al zien 
dat de ingesleten combinaties een keer 
tot resultaat moest leiden, DHC uit Delft 
kwam er genadig vanaf op de Zweth, 
ze vertrokken met een 1 punt, maar de 
competitie was “begonnen”! 
Ook deze morgen waren de koppen zo 
gefocust op het spelen van “we gaan er 
voor en we willen hier winnen”! Al gauw 
nam Lyra een voorsprong en liet goed 
verzorgd voetbal zien, helaas kwam 
Quick net voor rust tegen de verhou-
ding op gelijke stand. Na rust was het 

gedaan met Quick, Lyra raakte 3 keer de 
lat bij Quick en schoot nog 2 keer raak, 
eindstand 1-3, maar bovenal met accep-
tabel en goed voetbal! Trainer Cees en 
leider Jos glommen van top tot teen en 
de meegereisde ouders niet minder. 
De komende weken krijgen we, gezien 
de stand, wat mindere tegenstanders en 
zullen onze jongens zeker de mouwen 
weer extra op willen stropen om heel 
wat punten terug te pakken en veld 1 op 
de Zweth, om de twee weken om 10.00 
uur in de morgen, om als “onneembaar” 
te willen betitelen voor bezoekers! 
Zoals hierboven gezegd, komt allen u 
lezers van dit hoopgevende verslag en 
laat u verrassen en juichen bij de vv Lyra 
jo15-1, kort gezegd de nieuwe C1 van 
de Lier, die iets later aan de competitie 
begonnen is! 
Spanning, emotie en doelpunten verze-
kerd! 

Vader Jan.

De meiden van MO15-1 gaan lekker
 
Het voetbalseizoen startte voor de mei-
den op 17 september en werd na een 
spannende thuiswedstrijd net aan verlo-
ren met 2-3 van DSVP MO15-1.
Zaterdag 24 september pakten de mei-
den de winst tegen Den Hoorn MO15-2. 
De wedstrijd begon met wat oponthoud 
omdat  de scheids alle meiden contro-
leerde op sieraden  en alles moest af 
of afgeplakt van beide par-

tijen voor een veilige wedstrijd. Daarna 
kon de wedstrijd beginnen; en wat voor 
wedstrijd is het geworden. De Lyra mei-
den speelde een mooie wedstrijd met 
goed samenspel en mooie acties. De 
wedstrijd eindigde met 0-7 winst. Er was 
een grote schare support mee om in 
het zonnetje van de wedstrijd te genie-
ten. 

Afgelopen zaterdag 1 oktober moch-
ten de meiden weer een thuis- wed-
strijd spelen nu tegen FC ’s-Gravenzan-
de MO15-1. Na wat oponthoud omdat 
de scheidsrechter er nog niet was viel 
al na 5 minuten het eerste voor Lyra 
en al snel volgende er meer. Vlak voor 
rust scoorde de tegenpartij hun eerste 
doelpunt. De meiden gingen de rust in 
met 4-1. Na de rust scoorde Lyra na een 
moeizame tweede helft nog een doel-
punt en werd het 5-1 en dus pakte ze 
weer de winst. De meiden trainen elke 
dinsdag en donderdag met veel plezier 
onder de bezielende leiding van Shauni 
den Ridder van Vrouwen1. Meiden nog 
veel voetbal plezier dit seizoen. 
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Wedstrijdprogramma

   

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   R.P. Kiebert 
DVO ‘32 2  LYRA 4 11:30 10.30  
Maense 3  LYRA 5 15:00 14.00  
LYRA 6  Erasmus 3 14.30   
LYRA 7  Wanica Star 4 14.30    
LYRA 8  MVV ‘27 8 14.30   
KMD 5  LYRA 9 16.15 15.15  
sv Madestein 3  LYRA 10 14.00 13.00  
LYRA 11  Westlandia 12 14:30    
LYRA 13  Maasdijk 6 14.30    
      
Vrouwen      
RVVH VR2  LYRA VR1 12:00 Via Trainer  
KMD VR1  LYRA VR2 15:30 14.30  
LYRA VR3  CION VR1 14:30   
VELO MO17-1  LYRA MO17-1 12:15 11.15   
LYRA MO17-2  HVC’10 MO17-1 10:30 12.00  
Die Haghe MO15-2 LYRA MO15-1 08:30 8.00   
FC ‘s-Gravz. MO15-2 LYRA MO15-2 09:00 8.00  
LYRA MO13-1  DSVP MO13-1 09:00   Speelster VR 3

JO19      
Schipluiden JO19-1  LYRA JO19-1 14:45 Via Trainer  
LYRA JO19-2  FC ‘s-Gravenz JO19-6 12:30   
Die Haghe JO19-4  LYRA JO19-3 10:30 9.30  
      
JO17      
LYRA JO17-1  Victoria’04 JO17-1 12:00    G.J.P. v.d. Meijs 
HVC’10 JO17-2  LYRA JO17-2 12:45 11.45  
LYRA JO17-3  Westlandia JO17-4 12:30   Speler Lyra 3
LYRA JO17-4  Scheveningen JO17-3 12:30   Speler Lyra 7
LYRA JO17-5  HBSS JO17-2 10:30   Speler Lyra 13
      
JO15      
LYRA JO15-1  Wippolder JO15-1 10:00   R.M Straub 
LYRA JO15-2  FC ‘s-Gravenz JO15-3 12:30   Speler Lyra 11
LYRA JO15-3  Westlandia JO15-4 09:45   Speler Lyra 6
HBS JO15-6  LYRA JO15-4 14:00 13.00  
LYRA JO15-5  Honselersdijk JO15-4G 10:30   Speler Lyra 8
FC ‘s-Gravz JO15-8  LYRA JO15-6 10:30 9.30     
  
JO13      
SVV JO13-1  LYRA JO13-1 12:00 Via Trainer  
LYRA JO13-2  VELO JO13-3 08:30    
KMD JO13-2  LYRA JO13-3 08:30 7.30  
MSV ‘71 JO13-2  LYRA JO13-4 10:15 9.15  
LYRA JO13-5  VELO JO13-7 10:00   

Zaterdag
8 oktober 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
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Zaterdag
8 oktober 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
JO13 
Den Hoorn JO13-8  LYRA JO13-6 10:00 9.00  
Honselersdijk JO13-4 LYRA JO13-7 08:30 7.30  
Maasdijk JO13-2  LYRA JO13-8 08:45 7.45  
      
JO11      
LYRA JO11-1  SVV JO11-1 08:30   
VCS JO11-3  LYRA JO11-2 09:00 8.00  
LYRA JO11-3  Westlandia JO11-4 09:30   Speler JO19-2
Westlandia JO11-5  LYRA JO11-4 08:30 7.30  
Westlandia JO11-6  LYRA JO11-5 08:30 7.30  
LYRA JO11-6  Vitesse Delft JO11-3 08:30   Speler JO15-5
LYRA JO11-7  Sp Monster JO11-6 08:30   Speler JO15-1
LYRA JO11-8  FC ‘s-Gravenz JO11-15 08:30   Speler JO15-2
LYRA JO11-9  Naaldwijk JO11-3 08:30   Speler JO15-5
LYRA JO11-10M  Sp Monster JO11-7 08:30   Speelster MO17-2
      
JO9      
LYRA JO9-1  Verburch JO9-1 09:30   Speler JO17-1
Vitesse Delft JO9-1  LYRA JO9-2 12:45 11.45  
LYRA JO9-3  Westlandia JO9-2 09:30   Speler Jo17-3
Full Speed JO9-2  LYRA JO9-4 13:00 12.00  
FC ‘s-Gravenz JO9-8 LYRA JO9-5 09:30 8.30  
LYRA JO9-6  Die Haghe JO9-8 09:30   Speler JO17-4
FC ‘s-Gravenz JO9-10 LYRA JO9-7 09:30 8.30  
FC ‘s-Gravenz JO9-12 LYRA JO9-8 08:30 8.30  
Honselersdijk JO9-6 LYRA JO9-9 08:30 7.30  
Maasdijk JO9-2G  LYRA JO9-10 10:00 9.00  
      
MINI Pupillen      
vv LYRA  KMD 9.30   

Senioren Zaal    
Berkel 2   LYRA 1 21:00  Vermeulen  (Berkel&Rodenrijs) 
LYRA VR1  Mazzel Stars VR4 20:00 Zuidhaghe (Den Haag)

Senioren Zaal    
LYRA 2  Tutor 6 21:00  Vreeloo (De Lier) 
      
Senioren Zaal    
LYRA VR2  SEP VR2 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
Senioren        
Westlandia 12  LYRA 13 20.00 19.00  

Senioren     
LYRA 1  CWO 1 14:30   
LYRA 2  Sportlust ‘46 2 12:00   
Naaldwijk 2  LYRA 3 12:00  11.00  
LYRA 4  MSV ‘71 3 14.30   
WIK 1  LYRA 6 11.00 10.00  
Sp Monster 8  LYRA 7 12:30 11.30  
LYRA 8  Excelsior’20 1 14:30    
Sp Monster 9  LYRA 9 14:30 13.30  
LYRA 10  KMD 6 12:30    
Excelsior M 6  LYRA 11 12:00 11.00  
Oosterheem 9  LYRA 12 15:00 14.00  
LYRA 13  Verburch 6 12:30    
      

Maandag
10 oktober 2016

Dinsdag
11 oktober 2016

Woensdag
12 oktober 2016

Zaterdag
15 oktober 2016
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Vrouwen      
LYRA VR1  Jodan Boys VR1 14:30   
LYRA VR2  Excelsior M VR1 12:30   
Verburch VR1  LYRA VR3 12:45 11.45  
LYRA MO15-1  Semper Altius MO15-1 10.00    
LYRA MO15-2  Hermes DVS MO15-1 10:30    

JO19      
LYRA JO19-1  HVC’10 JO19-1 14.30    
      
JO17      
Quick JO17-2  LYRA JO17-1 12:15 Via Trainer  
      
JO15      
Oliveo JO15-1  LYRA JO15-1 13:00 Via Trainer  
      
JO13      
LYRA JO13-1  GSC ESDO JO13-1 10:00   
      
JO9      
PPSC JO9-4  LYRA JO9-8 08:45 7.45  
      
MINI Pupillen      
Verburch  vv LYRA 9.00 8.00  

Zaterdag
15 oktober 2016

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

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:


