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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 7
14 november 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 Dick v.d. Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
   
Samenstelling hoofdbestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Dick v.d. Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
Technische zaken Frits de Vreeden 06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
Jeugdvoorzitter Hans van der Mark 06-53696648 jeugdvoorzitter@vvlyra.nl
Wedstrijdzaken Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdzaken@vvlyra.nl
Kantinezaken 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 
Scheidsrechterscommissie Lennard Robbemond 06-21861974 scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
 Remco Broekhuizen 06-30659391 scheidsrechterscommissie@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 Vakant!  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:

27 november
11 december
8 januari
22 januari

  5 februari
19 februari
  4 maart
18 maart
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Van de voorzitter

Sinterklaas
Afgelopen zaterdag kwam hij dan ein-
delijk in het land. Vanaf de zomer al 
een besproken onderwerp. Sinterklaas 
had deze keer Maassluis gekozen om 
zijn pakjesboot hier te laten aanmeren. 
Ik vind het onbegrijpelijk dat volwas-
sen mensen deze discussie iedere keer 
aangaan. Het Sinterklaasfeest is een 
traditioneel kinderfeest. Laat dit zoals 
het is met hier en daar wat kleine aan-
passingen. Laten de kinderen hier niet 
de dupe van worden. Kinderen zijn zo 
onbevangen en dit is toch de mooiste 
periode van het jaar. 

Ik mocht onlangs aan de mini F-jes en 
aan van der Mark Ketelonderhoud B.V. 
het nieuwe shirt uitreiken. Ongedwon-
gen aan de bestuurskamer en heerlijk 
verlegen zaten de jongste talenten van 
onze vereniging om zich heen te kijken. 
Een leuk begin van de dag. 
Een van de ouders zag in mij wel een 
rol als hulpsinterklaas. Ik heb vriendelijk 
bedankt.

Soms is het zoals het is
Een punt van aandacht is hetgeen wat 
door het bestuur en of technische com-
missie naar buiten wordt gebracht. Bijna 
twee weken geleden werden we onaan-
genaam verrast door de trainer van het 
tweede elftal. Die kon door verander-
de omstandigheden op zijn werk de 
taak als trainer van het tweede elftal niet 
meer combineren. Hierdoor moest hij 
zijn taak per direct neerleggen en bracht 
hij de vereniging voor een voldongen 
feit. De technische commissie heeft dit 
begrepen en geaccepteerd. Soms zijn 
zaken zoals het is en kon hij zijn werk-
zaamheden niet wijzigen. Dit heeft de 
technische commissie zo gecommuni-
ceerd naar de buitenwereld. Ik vind het 
jammer dat er dan weer andere geruch-
ten opduiken die niet relevant zijn. Hier 
beschadigen we de ex-trainer en onze 
mooie vereniging mee.

Plantenkwekerij Vreugdenhil
Afgelopen zaterdag was er een groot 
jubileum te vieren bij onze hoofdspon-

sor Plantenkwekerij. Maar liefst 45 jaar 
bestaat dit bedrijf, wat de afgelopen 
jaren is uitgegroeid tot de meest toon-
aangevende plantenkwekerij uit de 
gehele regio. Het innovatieve  bedrijf 
creëert weer nieuwe kansen en daar 
zijn we als vereniging enorm trots op. 
Uiteraard aan hen de felicitaties vanuit 
de club naar de directie overgebracht. 
Namens de selectie is een mooi bedrag 
uit eigen middelen gestort op het goe-
de doel waar Plantenkwekerij Vreugden-
hil waarde aan hecht. Bedankt mannen, 
een mooi gebaar.

Anton van der Sande
Het whatsapp bericht  was zaterdagmor-
gen heel kort en bondig. Het slechte 
nieuws sloeg bij mij in als een bom. De 
eerste voorzitter van v.v. Lyra en erelid 
van de vereniging Anton van der San-
de is op 80 jarige leeftijd overleden. Een 
man die ongelooflijk veel voor LVSJ en 
v.v. Lyra heeft gedaan. Dit bericht zorg-
de ervoor dat de planning op zaterdag-
morgen anders verliep. Aan deze man 
en de familie wil je een eerbetoon bren-
gen als dank voor het vele goede werk 
wat hij heeft gedaan. De vlag werd half-
stok gehangen, de selectie speelde 
met rouwbanden en voorafgaand aan 
de wedstrijd was er de indrukwekken-
de minuut stilte. Bij aanvang hiervan 
was een delegatie van de familie aan-
wezig en de dankbaarheid van de fami-
lie was groot voor het eerbetoon wat we 
als vereniging op korte termijn hebben 
georganiseerd. Namens v.v. Lyra danken 
wij de heer Anton van de Sande voor al 
hetgeen hij heeft gedaan voor ons en 
wensen we de familie heel veel sterkte 
toe om dit verlies te verwerken.

De feestdagen komen eraan
Nu de goedheiligman weer in het land 
is denkt men weer volop aan de feest-
dagen. Familiair gezien gaan de uitno-
digingen alweer de deur uit en wordt er 
overleg gepleegd hoe men met elkaar 
de feestdagen gaan doorbrengen. Het 
lijkt nog ver weg, maar twee keer knip-

In Memoriam
Lyra-erelid overleden
Anton van der Sande 
Met droefheid namen wij kennis van het overlijden 
van ons erelid Anton van der Sande. Wij verliezen 
hiermee een zeer aimabel mens. Anton heeft voor 
onze vereniging diverse bestuursfuncties bekleed. 
Hij was van 1964 - 1973 bestuurslid van LVSJ, waar-
van 5 jaar als voorzitter. Hij heeft een bepalende rol gespeeld in het fusie- 
traject tussen LVSJ en sv De Lier. Hij was de eerste voorzitter van vv LYRA en 
heeft onze club in deze rol 6 jaar gediend. 
In 1979 is Anton voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend 
benoemd tot erelid. Tot aan zijn ziekte was Anton een trouw bezoeker van 
ons sportpark en was hij de diverse besturen gevraagd en ongevraagd tot 
steun. Zijn inzet en betrokkenheid bij onze vereniging, waarvan hij ruim 53 
jaar lid was, zijn een voorbeeld voor een ieder. Wij wensen de familie veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.



pagina 4

Van de redactie

SE
IZ

OEN 2016-2017

OFFICIEEL ORGAAN 
van

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

WWW.VVLYRA.NL

Ik schrijf dit stukje terwijl de mannen 
van het Nederlands elftal aan het ploe-
teren zijn op een heerlijk veld in Luxem-
burg. Nu ben ik nog niet echt heel oud, 
maar sinds het WK van 1998 heb ik niet 
meer zo een slecht Nederlands elftal 
gezien. De enige echte goede voetbal-
ler die we nog hebben is een 32-jari-
ge man van glas. Laten we hopen dat 
er snel weer een nieuwe generatie aan 
komt die het elftal weer naar finales kan 
brengen. 
Misschien is het daarom ook wel dat 
de Jumbo een actie is gestart met de 
voetbalplaatjes van de lokale helden. 
Tegen die jongens op tv hoef je ook niet 
meer op te kijken. Hij is volgens mij ook 
behoorlijk succesvol. Boodschappen re
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doen zonder dat er 3 keer om je plaatjes 
wordt gevraagd is bijna niet meer moge-
lijk. Maar weggeven doe ik ze niet, want 
wij van Lyra 7 zijn met zijn allen ook aan 
het sparen geslagen. 
Maar voordat u het spaarboek weer 
open slaat zou ik eerst dit boekje nog 
even doorbladeren. Er staan name-
lijk leuke activiteiten van de AC in. Er is 
ook een korte notitie over het overlij-
den van de allereerste voorzitter van vv 
Lyra. De huidige voorzitter staat dit keer 
in persoonlijk en de datum en tijd voor 
het ophalen van de speculaaspoppen is 
bekend.

Veel leesplezier,
Patrick Zeestraten 

peren met de ogen en het is 2017. In 
de shop van onze verenigingen zijn erg 
leuke cadeaus te koop voor onze leden. 
Trainingspakken, jassen, bidons en nog 
veel meer leuke accessoires zijn er voor 
een vriendelijke prijs te koop. Wilt u de 
kleding laten bedrukken met de naam 
erop? Vraag even naar de mogelijkhe-
den. Het advies hierbij is om niet te lang 
te wachten in verband met een eventu-
ele levertijd. De shop is ieder zaterdag-
morgen geopend.

Oudejaarsloop en klaverjassen
December nadert met rasse schreden 
en dat betekent voor de activiteiten-
commissie weer veel overuren. Twee 
data wil ik er even uithalen die belang-
rijk zijn om te noteren in je agenda. Op 
vrijdag 16 december wordt het jaarlijkse 
kerstklaverjastoernooi georganiseerd. 
Op de website kun je zeer binnenkort 
zien hoe je moet inschrijven. Dat het 
wederom weer gezellig wordt staat bui-
ten kijf. Uiteraard zijn er leuke prijzen te 
verdienen, maar dat is niet het belang-
rijkste. Wil je op de laatste dag van het 
jaar nog één keer alles uit de kast halen, 
dan is het meedoen met de oudejaars-
loop aan te bevelen. Zoals gebruikelijk 
kun je meedoen met de 5 en 10 kilome-

ter. Na afloop nog even gezellig bijpra-
ten in de kantine om het jaar sportief af 
te sluiten.

Obligaties
Voorafgaand aan de nieuwbouw van 
onze sportaccommodatie zijn er obliga-
ties verkocht om de financiering rond te 
krijgen. Inmiddels zijn we voor het twee-
de jaar bezig om deze terug te betalen 
aan diegene die deze gekocht hebben. 
Hier kunnen zij kiezen voor een aantal 
opties. Het terug betalen van de obli-
gatie met rente, zonder rente, alleen 
de rente of het bedrag volledig schen-
ken aan de vereniging. Laten we eerlijk 
zijn dat we op het laatste hopen, maar 
alle begrip hebben als zij dit anders 
zien. We hebben vorige week een loting 
gedaan en de mensen waarvan hun 
obligatienummer eruit is gehaald zullen 
binnenkort middels een brief worden 
geïnformeerd. Het is een stap in de goe-
de richting voor de vereniging om op 
deze wijze de vereniging nog gezonder 
te maken.

Speculaaspoppenactie
Met volle tevredenheid kijken we terug 
op de jaarlijks terugkerende actie van 
de vereniging: De speculaaspoppen. 

Met verbazing hebben we weer de lijs-
ten behandeld en zien we dat wederom 
dit jaar ongeveer hetzelfde aantal specu-
laaspoppen zijn verkocht. Vorig hadden 
we zakelijk een paar mooie bestellingen 
die we nu niet hadden en toch zijn jul-
lie er allemaal in geslaagd om weer een 
geweldig aantal te verkopen, waarvoor 
hulde uiteraard. Op 23 november moe-
ten de bestellingen worden opgehaald 
bij van der Berg, Burgemeester Cramer-
laan 17 in De Lier. Dit is overigens heel 
dichtbij het sportpark.

Wat doen we zaterdag?
Officieel zijn er op zaterdag 19 novem-
ber geen wedstrijden gepland, maar er 
zullen ongetwijfeld inhaal- en oefenwed-
strijden worden gespeeld. Als vereni-
ging hebben wij in ieder geval de kanti-
ne de gehele dag voor een ieder open-
gesteld. Wellicht dat hij aan het begin 
van de avond iets eerder zal sluiten om 
de voorbereidingen voor de Zwethpret 
te laten aanvangen. Het beloofd weer 
een geweldig uitverkocht feest te wor-
den. Ik wens iedereen hier een hele 
mooi en gezellige avond bij. Denk bij het 
naar huis gaan aan de buren. SSSSTTT!!

Tot  op het sportpark
Sjaak Scheffers 

Wedstrijdprogramma

Wegens familieomstandigheden 

kon het wedstrijdprogramma 

deze keer niet op tijd worden 

aangeleverd voor plaatsing 

in het Sportkontakt. 

U kunt het programma vinden op 

www.vvlyra.nl
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Lyra 1

Lyra  -  VDL  3  -  2.
 Lyra heeft dit seizoen de eerste thuis-
overwinning binnen, slachtoffer was 
VDL uit Maassluis, een ploeg die voor 
de wedstrijd evenveel punten had als 
Lyra. Door deze overwinning heeft Lyra, 
qua puntenaantal iets afstand kunnen 
nemen van de onderste plaatsen, maar 
wat mogelijk nog belangrijker is, dat het 
zelfvertrouwen van de spelersgroep 
door dit resultaat wat meer toeneemt. 
Trainer Ramon Hageraats begon met de 
volgende elf:

 
Doel: Tom Binnendijk,
achter: Tim Herbert, Roy Zeestraten, 
Ardi Luijendijk en Nicky Mast,
midden: Gino Bozuwa, Robin Vijver-
berg, Max v. Delft en Bob Zwinkels,
voor: Thom Kuyvenhoven en Coen v. 
Mil.
 

Scheidsrechter was de heer v. Eekelen-
burg, die een goede wedstrijd floot en 
alleen voor Max v. Delft een gele kaart 
had.  Speler van de week was  Levi 
Sales en de bal werd gesponsord door 
Rob’s Health Centre.
 
Het begin was voor Lyra hoopvol, de 
eerste kans kwam al na 4 minuten toen 
Thom Kuyvenhoven alleen voor de 
keeper verscheen maar helaas miste. 
Tim Herbert schoot na een lange, goe-

de Lyra aanval jammerlijk 
over, waarna de teleur-
stelling groot was toen 
VDL uit een goede aan-
val de 0-1 scoorde. Dat 
was niet bepaald vol-
gens het wedstrijd-
beeld , maar na ruim 
vijf minuten wist 
gelukkig Coen v. Mil 
, na een goede pass 
van Bob Zwinkels, de 
verdiende gelijkma-
ker te produceren, 
1-1. Na twee moge-
lijkheden voor VDL, 
waarbij Tom Bin-
nendijk handelend 
moest optreden, 
kwam Lyra tot een 
goede aanval, waar-
bij Tim Herbert de 
voorzet gaf en Bob 
Zwinkels de 2-1 
aantekende.

Na de rust pro-
beerde Lyra wel 
aan te vallen , 
maar de fines-
se ontbrak vaak 
en het algeme-
ne spelpeil zak-

te een beetje. Er werd 
bij Lyra een dubbele wissel toegepast: 
Erwin Zeestraten voor Thom Kuyven-
hoven en Jesse Boateng voor Coen v. 
Mil. Groot was derhalve de teleurstel-
ling toen een fout in de Lyra defensie 
de oorzaak was van de gelijkmaker van 
VDL, 2-2. Zou Lyra de voorsprong dan 
toch weer niet vast kunnen houden? 
Na wat gedoe voor het strafschopge-

bied van VDL mocht “man of the match” 
Gino Bozuwa een vrije trap nemen, die 
door Max v. Delft met een mooie kopbal 
tot 3-2 werd gepromoveerd.  Even later 
kreeg Erwin Zeestraten nog een goe-
de kans maar zijn schot ging over. VDL 
drong in de slotfase nog wel aan, maar 
gelukkig voor Lyra kon de 3-2 voor-
sprong gehandhaafd worden en was de 
eerste thuisoverwinning dit seizoen een 
feit!

Lyra 2 behaalde ook een overwinning, 
met 1-0 op Voorschoten 2.

Lyra  -  Monster  1  -  1.
Bij de burenruzie tussen Lyra en Mon-
ster zijn de punten keurig verdeeld en 
vooral Lyra mocht daar, gezien de twee-
de helft, heel erg tevreden mee zijn. De 
eerste helft gaf een licht voordeel voor 
Lyra te zien, maar Monster werd toch 
ook een aantal keren heel gevaarlijk.
In de tweede helft blonk Monster uit, 
gelukkig voor Lyra, in het missen van 
doelrijpe kansen.
Trainer Ramon Hageraats begon met het 
zelfde elftal als vorige week onder het 
motto “Never change a winning team”.
doel: Tom Binnendijk,
achter: Tim Herbert, Roy Zeestraten, 
Ardi Luijendijk en Nicky Mast,
midden: Gino Bozuwa, Robin Vijverberg 
en Max v. Delft,
voor: Thom Kuyvenhoven en Coen v. 
Mil.

De uitstekend leidende arbiter Gom-
mans uit Gouda hoefde slechts een gele 
kaart te trekken en die was voor een 
speler van Monster. Pupil van de week 
was Ross v. Mil en “Man of the match” is 
Robin Vijverberg geworden em de bal-
len waren gesponsord door P. Looije 
Verpakkingen en oud bestuurslid Kees 
Hofstede.

Beide ploegen begonnen de wedstrijd 
voortvarend, waarbij Lyra iets gevaarlij-
ker was dan Monster. In de 19e minuut 
kon Thom Kuyvenhoven, na een goede 
interceptie van Robin Vijverberg en een 
assist van Bob Zwinkels de 1-0 scoren. 
Maar in de 22e minuut maakte Mon-
ster al weer gelijk, 1-1, dus Lyra heeft 
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niet lang kunnen genieten van de voor-
sprong.
Al na een half uur moest Coen v. Mil, 
wegens een knieblessure gewisseld 
worden voor Sander Harmsen, die gelijk 
een goede voorzet gaf waaruit Thom 
Kuyvenhoven naast schoot.
Op slag van de rust kreeg Monster een 
enorme kans, die zij misten.

Na de rust probeerde Lyra het wel, maar 
moesten een aantal gevaarlijke aanval-
len van Monster toestaan, die geluk-
kig geen doelpunten opleverden. Na 
een uur was er een uitbraak van Thom 
Kuyvenhoven die door een verdedi-
ger van Monster onreglementair werd 
onderbroken gevolg: de enige gele 
kaart van de wedstrijd. Vlak voordat 
Ramon Hageraats wilde wisselen , kreeg 
Monster een enorme kans , die werd 
gemist. Bob Zwinkels maakte plaats 
voor Glenn Vanhove en Ardi Luijendijk 
maakte plaats voor Dennis Voskamp.

Tegen het einde van de wedstrijd werd 
Monster steeds gevaarlijker zonder tot 
doelpunten te komen. Daarom kon een 
ieder wel leven met de overeengeko-
men puntendeling.

Lyra 2 won met 3-0 van Monster 2. A.s. 
zaterdag is Lyra 1 vrij, ze spelen op don-
derdagavond a.s. een oefenwedstrijd 
tegen GDA op de Zweth.

Speler van de week:
Ross van Mil
Bedankt!
Als pupil van de week mocht ik, Ross 
van Mil, bij de wedstrijd V.V. Lyra tegen
S.C Monster zijn. Het was een mooie 
en een leerzame dag. Eerste elftal spe-
ler en doelpuntenmaker Thom Kuyven-
hoven was mijn begeleider en toen het 
afgelopen was kreeg ik, in de bestuurs-
kamer, een bal met handtekeningen van 
heel Lyra 1 en een vaantje van V.V Lyra, 
heel erg leuk.
 
Lyra en Thom Kuyvenhoven Bedankt en 
veel succes.
 

Ross van Mil.

SPECULAAS
POPPENACTIE 

2016
Woensdag 23 november 
van 13.30 tot 20.00 uur 
kan iedereen die een 

bestelformulier heeft ingeleverd 
zijn/haar speculaaspoppen 

ophalen bij      

Van den Berg, 
Burgemeester Cramerlaan 17, 

2678 AL De Lier. 

Het is de bedoeling dat iedereen 
zelf de speculaaspoppen aflevert 
bij de mensen aan wie de poppen 

verkocht zijn. 
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Slagvaardige middag voor Business Club

De Business Club heeft zich vrijdag-
middag slagvaardig getoond tijdens een 
excursie bij De Jong Verpakking. De 
middag werd verlengd met een borrel 
bij buurman uitzendbureau Solutions en 
uiteindelijk bezegeld met minimaal één 
nieuw lidmaatschap. Lees mee met een 
middag die bol stond van verrassingen. 

Het pand nabij Westerlee waar meni-
geen tientallen keren voorbij is gere-
den, was vrijdagmiddag de uitvalsbasis 
voor Lyra’s Business Club. De Jong Ver-
pakking heeft deze maand haar twintig 
jarig jubileum en viert dat met relaties. 
“We zijn de afgelopen week begonnen 
met omwonenden, nodigen personeel 
en families uit en eindigen vanavond 
met klanten en relaties,” vertelt dochter 
van oprichter Henk De Jong energiek. 
De georganiseerde feestavond is al in 
stijl opgebouwd en werpt haar schaduw 
vooruit. Een mooie gelegenheid voor 
Lyra’s BC om deze gigant te bekijken. 

De cijfers vooraf waren al indrukwek-
kend, de aanblik ter plekke is duize-
lingwekkend: dagelijks 30 miljoen ver-
pakkingen op voorraad in een opslag-
ruimte van 100.000m2. In twintig jaar 
tijd gegroeid van twee naar driehon-
derd personeelsleden. De ruim veertig 
aanwezige Business Club leden begon-
nen vol praatjes aan de rondleiding, 
maar werden gaandeweg steeds stiller. 
Niet alleen door het toenemende volu-
me van de producerende kartonmachi-

nes, maar ook 
door de geolie-
de precisie 
en ongeken-
de snelheid 
van produc-
tie. Wát een 
bedrijf, en dat 
op steenwor-
pafstand van 
ons cluppie.

Na de ander halfuur durende rond-
leiding was uitzendbureau Solu-
tions de gastheer voor de afslui-
tende borrel. Met voormalig 
Lyra 1- spelers Carlo Groene-
weg en Leon Delhez in de gele-
deren ontpopte deze ‘nieuwko-
mer’ zich vanaf minuut één tot 
uiterst gastvrij BC- lid, in een 
prachtig pand 
op een overi-
gens geweldi-
ge locatie. 
Het middag-
programma, de 
Jumbo- plaatjes 
en de wedstrij-
den van zater-
dag vormden 
de basis van het 
gesprek dat uit-
eindelijk leidde 
tot een gezellige 
afsluiter. 

BC-voorzitter Kees van der Waal sloot de avond af met de 
toezegging van een nieuw lid; Hans van der Mark. Fan-
tastisch dat hij naast de vele sponsoractiviteiten van zijn 
Van der Mark Ketelonderhoud 
zich ook aansluit bij de Busi-
ness Club. Waarschijnlijk voegt 
Gerard Drogt zich namens 
Flynth Accountants binnenkort 
ook bij de leden. De intentie-
verklaring werd alvast gete-
kend op een biscuitje van Tuc, 
daarbij de hoop uitsprekend 
om binnenkort op papier 
alles rond te maken. 
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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

Goede tijden, 
Slechte tijden...
Lyra is een vereniging waar veel mensen 
nauw bij betrokken zijn. Met z’n allen 
beleven we mooie, vaak sportieve din-
gen, maar ook weleens minder mooie 
dingen.
Om er nu voor te zorgen dat een ieder, 
die daarvoor in aanmerking komt, de 
aandacht of attentie krijgt die hij of zij 
verdient, is er vanaf nu een commissie 
Lief & Leed werkzaam.
Deze commissie bestaat uit Trudy Bin-
nendijk en Ellen van Duijn. Maar dit 
kunnen zij alleen maar doen als ze op 
de hoogte zijn van al het Lief en Leed 
binnen Lyra. Dan zorgen zij ervoor dat 
een ieder die dat verdient of nodig heeft 
een attentie krijgt, in wat voor vorm dan 
ook.
Dus vandaar dit stukje en de oproep; 
is er iemand in jouw team of commis-
sie of wat voor groep dan ook, die aan-
dacht verdient; meldt het dan bij één 
van de dames. Als iemand langdu-
rig ziek is of een jubileum heeft te vie-
ren, geef het door, dan zorgen zij voor 
een kaartje of een bloemetje. Dan is het 
gelijk bekend bij hen en zij zullen er dan 
ook via Sportkontakt en sociale media 
aandacht aan geven. Als je zelf dan dat 
kaartje/bloemetje zelf wil gaan brengen, 
dan kan dat uiteraard.
Trudy is te bereiken via e mail 
sbindijk@kabelfoon.nl, 
Ellen via vrijwilligers@vvlyra.nl                          
Je kunt hen natuurlijk ook even aanspre-
ken in de kantine.

Met vriendelijke groet,
Herman, vrijwilligerszaken vv Lyra.

Sparen, sparen en nog eens sparen 

Het sparen van de voetbalplaat-
jes is in volle gang! We zijn inmid-
dels 3 weken onderweg en de pak-
jes vliegen de Jumbo winkel uit. Het 
is een feest om te zien hoe enthou-
siast iedereen aan het sparen is. De 
jeugd bij Lyra, maar ook de ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn 
fanatiek bezig om de 776 plaatjes 
compleet te krijgen. In de voetbal-
tassen zit tegenwoordig niet alleen 
de voetbalkleding, maar ook het 
voetbalplaatjesboek gaat mee naar 
sportpark “de Zweth”.  De pakjes 
zijn nog 5 weken lang verkrijgbaar 
bij Jumbo, dus blijf je boodschappen 
doen bij deze supermarkt!

Natuurlijk wordt het stapeltje dub-
belen ook groter en wordt er volop 

geruild om het boek vol te krijgen. 
Om hier iedereen mee te helpen 
organiseren we aan het einde van 
de actie een ruilmiddag. Op woens-
dag 21 december van 16.00uur tot 
17.30uur  kan iedereen in de kan-
tine van Lyra de laatste plaatjes bij 
elkaar sparen.

De bestellingen voor de mok-
ken, posters en sleutelhangers zijn 
inmiddels ook de deur uit. Ondanks 
de korte bestelperiode hebben veel 
mensen hier gebruik van gemaakt. 

Op woensdagavond 30 november 
kunnen de artikelen worden opge-
haald bij de Lyra shop van 19.00uur 
tot 21.00uur.  
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SPECULAASPOPPENACTIE 2016
Woensdag 23 november van 13.30 tot 20.00 uur 

kan iedereen die een bestelformulier heeft ingeleverd zijn/haar 
speculaaspoppen ophalen bij    

  
Van den Berg, Burgemeester Cramerlaan 17, 2678 AL De Lier. 

Het is de bedoeling dat iedereen zelf de speculaaspoppen aflevert bij de mensen aan wie de poppen verkocht zijn. 
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Mini F

Shirtsponsoring v.d. Mark ketelonderhoud
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Schema meelopen Lyra1 
Datum team  tegenstander
3 december 2016 F6  Valken’68
28 januari 2017 F7  Soccer Boys
18 februari 2017 F5  HVC
18 maart 2017 F8  Kethel Spaland
1 april 2017 F9  Honselersdijk
29 april 2017 F10/F11  UVS
13 mei 2017 mini F  Te Werve

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

Activiteitencommissie

SPECULAASPOPPENACTIE 2016
Woensdag 23 november van 13.30 tot 20.00 uur 

kan iedereen die een bestelformulier heeft ingeleverd zijn/haar 
speculaaspoppen ophalen bij    

  
Van den Berg, Burgemeester Cramerlaan 17, 2678 AL De Lier. 

Het is de bedoeling dat iedereen zelf de speculaaspoppen aflevert bij de 
mensen aan wie de poppen verkocht zijn. 

Sinterklaas
Sinterklaas is ondanks alle hectiek erom 
heen weer veilig aangekomen in Neder-
land. Ook dit jaar heeft bij beloofd dat 
hij ons weer zal bezoeken. Op woens-
dag middag 30 november komt hij met 
zijn pieten naar ons Sinterklaasfeest op 
Lyra. Terwijl de jo9 pupillen zich bin-
nen zullen vermaken met spelletjes en 
de komst van Sinterklaas zullen de jo11 
pupillen buiten een mix-toernooi spelen.
 

Klaverjassen
Ook dit jaar weer een klaverjastoernooi 
op 16 december. Met natuurlijk een 
spectaculaire loterij.
Je kan je hiervoor opgeven via de site.
 

Oliebollenloop
Wordt er al extra voor getraind??? 
Ook hiervoor lopen alle dingen die 
geregeld moeten worden. We zijn nog 
wel opzoek naar verkeersregelaars. 
Dus wil je ons helpen mail  ons.
We hopen dat alle teams  meedoen!!!
  

FIFA tournament
Op 13 januari organiseren wij  weer een 
een “FIFA tournament”. Dit is  voor de  
jo13 en jo15. Dit is een FIFA 17toernooi 
op de PlayStation 4 met 32” Full HD 
televisies.
Er is plaats voor 64 deelnemers. Opge-
ven kan via activiteitencommissie@vvly-
ra.nl  of via de site. De inschrijfkosten 
voor dit toernooi zijn 6 euro per per-
soon. De eerste 64 deelnemers die zich 
aanmelden kunnen meedoen met dit 
evenement. Vol is helaas vol.
 
 
Wij hopen jullie tijdens onze activiteiten 
te verwelkomen.
 
Met vriendelijke groeten,
De activiteitencommissie.

Activiteitenagenda:Sinterklaas   
30 november

Kerstklaverjassen  
16 december 

Oliebollenloop  
31 december

Fifatournement                   13 januari
Familieweekend                   9 en 10 juni
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Agenda-puntjes
De aankondigingen in dit Sportkontakt op een rij:

Kaarten bestellen bij de selectie voor het feest van 19 november

23 november:
Speculaaspoppen ophalen om af te leveren.

30 november:
Bestellingen mokken posters en 
sleutelhangers ophalen in de Lyra-shop.

30 november:
Sinterklaasfeest bij v.v. Lyra

VRIJDAG 16 DECEMBER
AANVANG 20.00 UUR
ZAAL OPEN 19.30 UUR

Inschrijven per koppel via 
de website van Lyra.

Kosten € 10,- per koppel.

LYRA
Kerst

Klaverjassen

Wedstrijdprogramma

Wegens familieomstandigheden 

kon het wedstrijdprogramma 

deze keer niet op tijd worden 

aangeleverd voor plaatsing 

in het Sportkontakt. 

U kunt het programma vinden op 

www.vvlyra.nl
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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         

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
24-dec    
31-dec    
14-jan B1 JO17 1
21-jan B2 JO17 2
28-jan B2 JO17 2
4-feb B3 JO17 3
11-feb B3 JO17 3
18-feb B4 JO17 4
25-feb B4 JO17 4
4-mrt B5 JO17 5

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 19 en 26 november zijn de 
ouders van de JO13 7 (D7) aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO13 7 (D7) het 
verzoek om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO13 6 (D6) bedankt voor het draaien van de diensten van afge-
lopen periode.

Datum         Team            
19-nov 07:30 - 10:00 uur D7 1 pers. JO13 7
19-nov 10:00 - 13:00 uur D7 2 pers. JO13 7
26-nov 07:30 - 10:00 uur D7 1 pers. JO13 7
26-nov 10:00 - 13:00 uur D7 2 pers. JO13 7
3-dec 07:30 - 10:00 uur D8 1 pers. JO13 8
3-dec 10:00 - 13:00 uur D8 2 pers. JO13 8
10-dec 07:30 - 10:00 uur D8 1 pers. JO13 8
10-dec 10:00 - 13:00 uur D8 3 pers. JO13 8
17-dec 07:30 - 10:00 uur MD1 1 MO13 1
17-dec 10:00 - 13:00 uur MD1 1 MO13 1

Zoals u in het rooster kunt zien, zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons willen 
helpen in de kantine. 
Op een “normale” zaterdag hebben we ongeveer 22 personen nodig om u en onze 
gasten, tijdig van een natje en een droogje te voorzien. Met name in de middag kun-
nen 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.  
Herman van Duijn,  vrijwilligers@vvlyra.nl of bel 06-23116106

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!
Herman van Duijn,  

vrijwilligers@vvlyra.nl 
of bel 06-23116106
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Persoonlijk  – Sjaak Scheffers
                                                                                                                                       
Door Johan Voskamp.
Geboren:  op 21 november 1958 in De Lier
Woonplaats:  De Lier
Partner: Edith Scheffers - Kruithof                                                                                                                                        
Familie:  Drie zonen, twee schoondochters en een kleindochter. 
Opleiding:   Mavo, Nima A. Veel verkooptrainingen gevolgd. 
 Ondernemersdiploma gehaald 
Beroep:  Salesmanager bij Westflex 
Hobby’s:  Soms een boek, verzamelen van muziek ( je kunt het zo gek 

niet bedenken van een titel, maar ik denk dat ik hem heb) 
Sport:  Voetbal (passief) en fietsen
Clubs:  v.v. Lyra

passie en op die leeftijd. Hier kunnen veel 
voetballers een voorbeeld aan nemen in 
plaats van al die vol getatoeerde mannetjes-
putters die op 21 jarige leeftijd denken dat 
ze er zijn.

Internationale speler: Messi
Regio club:  v.v. Lyra
Nationale club:  Feyenoord
Internationale club:  Barcelona
Mooiste wedstrijd:  Feyenoord – Olympique Marsseille. In de 

jaren negentig voor de Europa Cup. Kees 
van Wonderen werd na drie minuten van 
het veld gestuurd. Het Legioen ging ach-
ter Feyenoord staan. Wat er toen gebeurde 
was alleen maar 90 minuten kippenvel. Fey-
enoord won. Dat was geweldig.

Mooiste doelpunt:  EK finale 1988. Marco van Basten. Vooral 
die euforie erna.

Mooiste sportaccommodatie: v.v. Lyra. 
 (Kethel-Spaland komt in de richting)
Slechtste sportaccommodatie: Doe ik geen uitspraken over.
Idool:  Heb ik niet specifiek. 
Auto:  Mitsubishi Outlander
Krant:  AD
Weekblad:   Soms de Quest
Boek:  Lees alleen thrillers als ik op vakantie ben. 

Boeken van Dan Brown
Radio:  538
Radiopresentator:  Edwin Evers (Geweldig om dit al zoveel jaar 

te doen)
Televisie:  RTL Late Night ( Einde van de dag even lek-

ker ontspannen)
TVpresentator:  Martijn Krabbé ( Lekker simpel)
Analyticus:  Arno Bruggelink (een van de weinige die 

iets zinnigs zegt)
Zanger:  Michael Bublé
Zangeres:  Glennis Grace 
Band:  Coldplay
Acteur:  Tom Hanks
Actrice:  Monic Hendrickx (Penoza)         
Film:  Da Vinci Code
Eten:  de nasi van Edith (Vraag maar aan het gezin)
Niet te eten:  Lust alles. Probeer graag iets uit.
Drank:  Drink graag een wijntje. Soms bier en heel 

soms een whisky.

Functie bij de club:  Voorzitter
Merk tenue:  Diversen.  Ik koop alles in Naaldwijk bij één 

winkel.
Merk schoenen:  Diversen
Trainers:  In het verleden Piet Schellingerhout en 

Henk Akker (Ben al heel vroeg gestopt met 
voetballen in verband met mijn werk).

Beste trainer:  Ik ben gecharmeerd van de aanpak van de 
trainers van de selectie en het doorzettings-
vermogen van Vincent William. (Zijn vaak 
leuke gesprekken) 

Positie:  Achter het buro.
Sterke punten:   Geduld, beleefd (Ik laat altijd iedereen in 

zijn waarde), respectvol. Bijna niet kwaad te 
krijgen. Raak nooit in paniek.

Zwakke punten:  Die weet Edith wel.
Hoogtepunt:  Ik vond het kampioenschap van het tweede 

een paar jaar geleden heel bijzonder. Vooral 
de wedstrijden ervoor.

Dieptepunt:  Tragische omstandigheden op de club. 
Mooiste  wedstrijd:  Die heb ik niet.
Mooiste doelpunt:  Geen idee meer. Ik kon aardig koppen en 

Henk Spreen als rechtsbuiten gaf ze prima 
aan. Maar al meer dan veertig jaar geleden. 
Helaas geen beelden van.

Andere sporten:  Teveel om op te noemen, maar wielren-
nen en Formule 1 vind ik wel gaaf. Maar 
kan ook enorm genieten van handballen op 
de Olympische Spelen om als voorbeeld te 
noemen.

Mooiste overwinning: Ik heb een blessure opgelopen met fiet-
sen. Na drie jaar eindelijk weer op de fiets. 
Soms zit iets tussen de oren.

Grootste teleurstelling:  Wedstrijden die in de laatste minuut 
wordt verloren.

Ambities:  Er met zijn allen ervoor zorgen dat er een 
mooie vereniging blijft bestaan.

Tatoeage:  Geen
Clubman/vrouw:  Alle vrijwilligers bij v.v. Lyra.
Favoriete LYRA speler: Niet de beste speler van v.v. Lyra, maar ik 

weet hoeveel hij er voor over heeft en voor 
doet. Die inzet voor zichzelf waardeer ik 
enorm. Ashwin Scheffers

Westlandse speler:  Tom van Veen (Die speelt veel te laag)
Nationale speler:   Ik blijf gecharmeerd van Dirk Kuijt. Wat een 
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Niet te drinken:  Gin.
Uitgaan:  Ik ga graag uit eten met een goed gezel-

schap.
Beste eigenschap:  Ik kan heel goed luisteren en waarnemen.
Slechtste eigenschap: Ik wil mijn vrouw altijd helpen met de 

hulp in de huishouding. Maar het is altijd 
al gedaan. Ik weet nooit zo goed hoe dit 
komt.

Karakter:  Dat mogen anderen omschrijven. Voor 
mezelf rustig karakter.

Bewondering voor:  Mike van Ruijven. (Geweldige kerel. Het 
zal je maar gebeuren en nu weer voetbal-
len. Top).

Ontroerd van:  Die momenten zijn er veel. Sommi-
ge gebeurtenissen op de club raken 
me echt (o.a. Mike van Ruijven en Koen 
Ammerlaan), maar ook de geboorte van 
onze eerste kleindochter Nikki, dan ga je 
gewoon weer een generatie verder.

Trots op:    Op het doorzettingsvermogen van onze 
kinderen. De tweeling heeft een beroep 
gekozen die niet alledaags is. Toen zij hun 
baret kregen was ik ook ontroerd.                                        

Hekel aan:  Ik heb een hekel aan mensen die altijd 
maar negatief zijn. Ik zeg altijd maar: Kom 
op wees positief, een dag niet gelachen is 
een dag niet geleefd.

Bijgeloof: Nee dat heb ik niet.

Ergernis:  Ik erger me niet snel aan iemand. Wel kan ik 
me ergeren aan zaken die tegenwoordig soms 
over Social Media gaan. Iemand op deze wij-
ze neer sabelen is zo simpel. Daar zou iets aan 
moeten gebeuren, maar vooral het besef dat 
het gebeurt.

Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Ik heb bij v.v. Lyra een kwartiertje met van 

Bronckhorst gesproken in de kleedkamer. Ik 
vind hem zo rustig en beleefde man. Mooie 
visie op voetbal. Het valt nu helemaal goed. Ik 
hoop dat dit het gehele seizoen zo blijft. Dan 
gaat Rotterdam los.

Vakantie:  Zon, zee, rust, lekker eten en drinken. Overal 
een beetje kijken

Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  
 Zwarte Pieten discussie. Hoe trek je de cultu-

ren nog verder uit elkaar. Onbegrijpelijk.
Dit wil ik nog kwijt: Hier kan ik wel twee bladzijden over vol schrij-

ven voor de vereniging. Ik ben trots op de 
club en dat ik hier voorzitter van mag zijn. Ik 
raak ongelooflijk geïnspireerd door de inzet 
van de vele vrijwilligers die onze vereni-
ging rijk is. Of je er nu veel of minder tijd aan 
besteedt. Samen zijn we v.v. Lyra. Dat mogen 
we best vaker uit dragen en dan gaan er auto-
matisch meer mensen mee werken. Wees 
positief over iedereen en heb respect voor 
elkaar.     
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Het is vrijdagavond, ik verzamel de 
laatste gegevens (kleedkamer, veld 
en scheidsrechter indelingen) om alle 
papieren weer netjes uit te printen. Uit 
de printer rollen de diverse documen-
ten als ik door het raam naar buiten 
kijk. Ik zie dat de herfst zijn intocht nu 
echt heeft gemaakt. De mooi gekleurde 
bladeren worden door de wind van de 
bomen geblazen en vormen een prach-
tig deken van mooie kleuren op straat. 
De herfst is toch een schitterend jaarge-
tijde. Maar naast al dit mooie hebben we 
de laatste dagen ook te maken gehad 
met de eerste nachtvorst. Dit is voor 
vannacht ook weer afgegeven en ik zie 
dat mijn dakraam reeds is voorzien van 
een dun laagje ijs. Dit kan dus wel eens 
roet in het eten gaan gooien morgen-
ochtend. Snel stuur ik een app berich-
tje naar Rien. Rien had dit ook al gezien 
dus spreken we af om morgenochtend 
vroeg op de club te zijn om de velden 
te keuren. Ik pak de geprinte documen-
ten bij elkaar, snijd de scheidsrechters-
briefjes en stop mijn scheidsrechters-   
tenue in mijn tas. Zo alles staat klaar 
voor morgen, nu lekker slapen zodat we 
morgenochtend fris kunnen beginnen. 
Als ik op zaterdag morgen wakker word 
en uit mijn dakraam kijk zie ik dat de 
vorst inderdaad zijn werk heeft gedaan. 
De daken zijn allemaal egaal wit. Ik 
smeer snel een paar boterhammen en 
pak mijn tas en spring op mijn fiets. De 
kou is goed voelbaar maar gelukkig staat 
er geen wind. Ik zet mijn fiets in het fiet-
senhok en loop langs veld 5 naar het 
clubgebouw. Veld 5 is net als de daken 
van de huizen wit, als dat maar goed 
gaat, denk ik snel. Bonno is reeds aan-
wezig, de verlichting brandt in de jeugd-
bestuurskamer. Het voelt toch elke keer 
weer goed om op zaterdagmorgen weer 
onderdeel te mogen zijn van deze fan-
tastische club. Moghu Bonno zeg ik als 
ik binnen kom. Ik zet mijn tas in de hoek 
en spreek met Bonno af dat ik eerst een 
rondje over de velden doe alvorens we 
aan de koffie gaan. Buiten aangeko-
men loop ik Rien tegen het lijf. Samen 
lopen we over veld 5. Het veld is wel wit 

Van de jeugdvoorzitter

maar niet hard. Dit verbaast ons, maar 
goed, als dit op alle velden zo is kan er 
in ieder geval worden gevoetbald. Na 
veld 5 lopen we over veld 4, veld 2 en 
veld 1. Gelukkig de velden zijn bespeel-
baar we kunnen het licht op groen zet-
ten voor deze drukke zaterdag. Als we in 
de jeugdbestuurskamer aankomen zijn 
Mark en Jan ook reeds aanwezig. Geza-
menlijk drinken we een heerlijk bakkie 
om aansluitend te beginnen aan deze 
mooie zaterdag. 

Begrip en respect voor 
onze scheidsrechters
Ik heb al reeds eerder geschreven dat 
wij als vereniging trots zijn op onze 
clubscheidsrechters. Deze groep men-
sen zijn echt zeer belangrijk voor ons en 
voor het spelletje dat wij zo graag spelen 
op zaterdag. Voetbal is emotie en dat 
dat wordt getoond is begrijpelijk, dat we 
het niet eens zijn met de beslissing van 
de scheidsrechter dat snap ik (we heb-
ben het namelijk nooit gedaan) maar… 
Laten we niet vergeten dat de scheids-
rechter uiteindelijk de verantwoording 
heeft over de wedstrijd en dat wij als 
speler respect moeten tonen voor zijn 
beslissingen!!! Onze clubscheidsrech-
ters fluiten wekelijks hun wedstrijden en 
dat doen zij omdat zij ook houden van 
het spelletje maar laten wij ze wel res-
pecteren. Ik zelf fluit ook met veel ple-
zier op zaterdag een wedstrijd en dat 
hoop ik nog lang te doen maar… het 
valt me soms op dat wij als Lyra moei-
lijk om kunnen gaan met de beslissin-
gen van onze clubscheidsrechters. Als 
de wedstrijd niet loopt zoals we had-
den verwacht (we verliezen de wedstrijd 
door uiteraard verkeerde beslissingen 
van de scheidsrechter ) dan vinden we 
het bijvoorbeeld niet nodig om na de 
wedstrijd de scheidsrechter te bedan-
ken voor het fluiten en lopen we gelijk 
naar de kleedkamer. Nogmaals ik snap 
de emotie maar wil jullie en uiteraard 
ook jullie leiders erop wijzen dat dit niet 
kan. Wij als Lyra staan voor fair play en 
dat willen we ook uitdragen. Het na de 
wedstrijd elkaar de hand schudden en 

de scheidsrechter bedanken hoort hier 
ook bij. Zullen we met zijn alle afspre-
ken dat we hier meer aandacht aan 
gaan geven??? Onze clubscheidsrech-
ters verdienen dit en zij waarderen jullie 
bedankje. Ik reken op jullie.

Laatste wedstrijden op de dag
Zoals jullie allemaal kunnen lezen wor-
den er veel dingen gedaan zodat jul-
lie lekker kunnen voetballen.  Dit wordt 
helaas uitgevoerd door een kleine 
groep mensen. Om deze kleine groep 
mensen een beetje te helpen vragen 
wij aan de elftallen die op zaterdag als 
laatste voetballen bijvoorbeeld de hoek-
vlaggen mee te nemen. Dit gebeurt 
vaak niet. Hierbij wil ik toch van de gele-
genheid gebruik maken om dit onder 
de aandacht te brengen. Willen jullie 
hieraan denken a.u.b. het is een klei-
ne moeite om dit te doen en het wordt 
zeer gewaardeerd. Laten we proberen 
om gezamenlijk het e.e.a. om te ruimen 
zodat de kleine groep vrijwilligers hier 
minder werk aan heeft!!!! WE ZIJN LYRA 
en dat moeten we echt met zijn allen 
doen.

Voetbalplaatjes.
De voetbalplaatjes verzamelingsrage 
is echt in alle hevigheid losgebarsten. 
Overal in De Lier hoor je de kinderen 
erover praten. Kinderen???? hoor ik jul-
lie denken en volwassenen dan?? Ja dat 
klopt, volwassenen zijn ook druk met de 
plaatjes. Afgelopen zaterdag was onze 
JC ook erg druk met de plaatjes. Het is 
echt fantastisch om te zien dat zij hier 
eigenlijk drukker mee waren dan met de 
voetbal. De actie is echt een succes en 
ik hoop dat dit tot het einde zo blijft. 

Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,
Hans van der Mark.
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VOOR DE SPELERS JO9

WOENSDAG 
30 NOVEMBER
VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
INLOOP 13.45 UUR

Geef je team op met twee hulpouders 
om het feest bij Lyra mee te vieren via de 

website van Lyra.

Helaas kunnen ouders, broertjes en zusjes er niet bij blijven.

VOOR DE SPELERS JO9VOOR DE SPELERS JO9

LYRASinterklaasfeest



pagina 20

Nieuwe businessclubleden:

Van der Mark
ketelonderhoud

Wedstrijdprogramma

Wegens familieomstandigheden 

kon het wedstrijdprogramma 

deze keer niet op tijd worden 

aangeleverd voor plaatsing 

in het Sportkontakt. 

U kunt het programma vinden op 

www.vvlyra.nl


