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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 13

20 februari 2017

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 Vacant  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 Remco Broekhuizen 06-30659391 scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
 Johan van der Wel 06-11739809 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 Fred Barz 06-48154747 kantinezaken@vvlyra.nl
Kantine-coördinator Fred Barz 06-48154747 kantinezaken@vvlyra.nl
Lid Bernadette Dekker 06-17575425 tedendet@planet.nl
Lid 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:

  5 maart
19 maart
  2 april
16 april

  7 mei
21 mei
4 juni
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Van de voorzitter

Jumbo actie
We doen weer massaal onze dagelijk-
se boodschappen bij de Jumbo in De 
Lier en dat is een goede zaak dat we 
deze doen bij onze lokale ondernemers. 
Koop in de vreemde niet wat het eigen 
dorp u biedt, want daar worden we als 
vereniging ook beter van. Bij de Jum-
bo actie kunnen we sparen voor punten 
en deze kunnen we straks weer gebrui-
ken voor aanschaf van trainingsmateri-
aal voor onze vereniging. Dagelijks wor-
den de punten opgehaald bij de Jumbo, 
echter dat zijn er voor de dames van de 
Activiteiten Commissie een beetje veel. 
Daar zijn we uiteraard heel gelukkig 
mee, maar het is enorm tijdrovend om 
deze punten te activeren. Het zou leuk 
zijn als u ons blijft steunen, maar ook 
een aantal punten zelf activeert. Alvast 
dank voor uw enorme vrijgevigheid en 
steun aan onze club.

Bakkie doen met Denver Wittenaar
Hoe lang kennen we elkaar al niet. Hij 
kent iedereen en iedereen kent Denver 
Wittenaar. De markante stem buldert 
over het sportpark om “zijn mannen” tot 
hogere prestaties te leiden. Altijd spor-
tief en positief ingesteld. Een geweldi-
ge vent voor de vereniging, maar nu 
even niet. Sinds het begin van het sei-
zoen werden we  geconfronteerd met 
een vervelende mededeling dat Denver 
te maken heeft met lichamelijk onge-
mak. De conclusie is dat hij te maken 
heeft met een burn-out. Ik heb vorig 
jaar al eens eerder aandacht gevraagd 
voor hem in deze column. Persoon-
lijk heb ik met hem afgesproken dat, als 
hij er aan toe is, we samen een kop kof-
fie gaan drinken  Deze week heeft hij 
een gesprek gehad met de Technische 
Commissie, welke bezig is met de invul-
ling voor het komende seizoen. Na dit 
gesprek heeft Denver een mail geschre-
ven. Deze heb ik diverse keren met 
groot respect gelezen. Wat een vent en 
wat een man met en hart voor de ver-
eniging. Helaas komt Denver volgend 
seizoen nog niet terug als trainer, maar 

beeld van. Wil je iets meedelen binnen 
je team is de Whatsapp groep van je 
team een razendsnel middel. 

Maar we hebben ook te maken met 
een doelgroep die niet of nauwelijks 
van deze media gebruik maakt en ook 
die  willen en moeten we informeren. 
We worden geadviseerd door diver-
se mensen binnen de vereniging, maar 
het besluit nemen is niet zo makke-
lijk. We hebben daarom besloten om 
op korte termijn een enquête te hou-
den. Via mail, website, social media en 
het clubblad krijgt men de gelegenheid 
om deze in te vullen. We hopen zo op 
deze manier een eerlijk beeld te creëren 
zoals men het Sportkontakt ziet. Wel-
licht wordt het nemen van de beslissing 
hierdoor een stuk eenvoudiger. Wordt 
vervolgd.

KNVB: Clubs rooien het niet
Deze kop zag ik afgelopen zaterdag op 
de voorpagina staan van het AD. Uiter-
aard heb ik dit artikel gelezen met gro-
te interesse. Ik vind het een opvallen-
de redactionele bijdrage, omdat de pro-
blematiek al veel langer speelt en door 
ons ook al veel langer geroepen wordt. 
Het gaat o.a. over de sociale lasten bij 
betaalde trainers. Die hebben wij niet 
veel, maar zoals bekend moeten wij ook 
hier voorzichtig en volgens de regels 
mee omgaan. Maar het gaat bij mij om 
het gebrek aan vrijwilligers voor de ver-
eniging. Ook dit is bij ons het geval en 
ik voorzie voor het komende seizoen 
deze problematiek alleen maar gro-
ter worden. Er staat ons nog het enige 
te wachten. In het artikel werd de situa-
tie bij BVV Barendrecht besproken. Hier 
wordt er over nagedacht om de club 
via natuurlijk verloop kleiner te maken. 
Minder leden en dus minder kosten. 
Die zie ik niet helemaal, maar kan op 
sommige punten er iets bij voorstellen. 
Dit is gelukkig bij onze club niet aan de 
hand, maar er zijn een aantal zaken bij 
onze vereniging die de aandacht heb-

hopen we hem vaker langs de velden te 
zien. Maar het allermooiste is dat hij me 
heeft uitgenodigd voor een bak koffie. 
Dat staat.

Clubblad
Een woord dat jaarlijks terugkeert op de 
Algemene Leden Vergadering en een 
moeilijk onderwerp is. Zoals men wel-
licht weet zijn we als vereniging nog 
uniek dat we een “ papieren” clubblad 
hebben. Tweewekelijks wordt men hier 
geïnformeerd over het reilen en zeilen 
van de club. Natuurlijk kun je zeggen 
dat we trots zijn om een instituut te heb-
ben die de leden informeert. Ik begin 
over het algemeen een paar dagen voor 
de einddatum de eerste onderwerpen 
een beetje ruw te omschrijven en op 
zondag  ben ik bezig om het in te kor-
ten. Iedere twee weken zit er een redac-
tie die de berichten die binnenkomen 
verzamelt en redigeert. Hierna wordt 
het doorgestuurd naar Drukkerij Picom 
die er een uitstekend leesbaar club-
blad van maakt. Om de twee weken zie 
je de bezorgers van het clubblad naar 
de clubgebouw komen en de stapel 
achterop de fietsen binden om vervol-
gens getrouw bij de leden door de brie-
venbus te doen. Dit gaat al jaren zo en 
iedereen lijkt tevreden. Als bij mij op 
woensdag de brievenbus klettert is het 
loopje snel gemaakt en verdiep ik me in 
het resultaat.
Er zit echter ook een andere kant aan 
het verhaal en die is tweeledig. De kos-
ten voor de vereniging zijn behoorlijk 
hoog en hier valt niets aan te verande-
ren als we het clubblad in de huidige 
vorm laten bestaan. Er is in de bestuurs-
vergadering gesproken over een verho-
ging van de contributie als we het club-
blad willen laten bestaan zoals die nu is. 
Let wel: Hier is nog geen besluit over 
genomen. Daarbij komt dat we het idee 
hebben dat de leden zich tegenwoor-
dig op een andere wijze  laten infor-
meren dan in het verleden. Onze web-
site en Social Media zijn daar een voor-
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Van de redactie
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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

Boer zoekt vrouw of voorzitter zoekt 
vrijwilligers. Als je er niet al te diep over 
nadenkt, lijkt het bijna hetzelfde. Alleen 
zou onze voorzitter al zielsgelukkig zijn 
als er 1/25 van het aantal reacties op 
boer zoekt vrouw binnen zou komen 
op zijn oproep. Ik zeg 1/25 maar zelfs 
1/100 zou hij al mooi vinden.
Dus kom op, als je nog een paar uurtjes 
van de bank komt, kun je nog veel bete-
kenen voor deze club.

Of zou verplicht lootjes verkopen een 
oplossing zijn om de kosten voor exter-
ne inhuur te dekken? Dan hoeft in elk 
geval de contributie maar weinig of niet 
omhoog. Hopelijk heeft u een compleet 
beeld gekregen van hoe het in Bladel 
geregeld is. Het irriteert mij altijd ein-
deloos als blijkt dat een afspraak bin-
nen de club maar voor de helft verteld 
wordt. Maar goed, doe je het wel goed, 
dan zou de krant waarschijnlijk de helft 
dunner zijn. De voorzitter voorspelt dat 
verplicht vrijwilligerswerk op de loer 
ligt. Ik zou het dan wel dienstplicht wil-
len noemen, maar misschien klinkt 
zorgplicht of mantelzorg beter. Commu-
nicatie is bij dit soort verplichtingen een 
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essentie. U wilt hier lid worden? Denk er 
dan aan dat u de volgende verplichting 
heeft. 

In de periode 1987 tot 1989 heb ik nog 
eens twee jaar penningmeester van 
deze club mogen zijn. Ook toen al wer-
den we regelmatig geconfronteerd met 
leden die de contributie niet betaalden. 
Ook dreigden we al met het bekend 
maken van de namen. Om verschillen-
de redenen is dat tot nu toe voor zover 
ik weet nog nooit gebeurd. Ik stel voor 
dat we er nu eens wat aan doen. Zonder 
gegronde reden niet betaald? Schorsen 
die hap, totdat je betaald hebt. De pen-
ningmeester heeft toch al de handen 
vol om de eindjes aan elkaar te kno-
pen. Hij doet dat als vrijwilliger en hoeft 
dus niet met onwillige leden te worden 
opgezadeld.

Afgelopen zaterdag liep ik bij de wed-
strijd tegen HVC twee bekenden tegen 
het lijf. Terloops hoor je dan dat de één 
uitgezaaide kanker heeft en de ander 
met de nodige problemen geopereerd 
is aan de prostaat. Goed dat we tegen-
woordig ook binnen de club iets aan lief 
en leed doen denk je dan. Maar je ziet 

ben. Zoals het schoonmaken van het 
clubgebouw. Dit wordt op een perfecte 
wijze gedaan door een schoonmaakbe-
drijf en deze stuurt hiervoor een factuur. 
Dit is logisch want als je werkt moet je 
betaald worden, maar er zijn onder-
delen van het schoonmaken die wel 
als vereniging gemakkelijk zelf kunnen 
doen. Samen en met elkaar. Hierdoor 
besparen we een aanzienlijk bedrag en 
hoeven we niet na te denken om de 
contributie te verhogen voor deze kos-

ten. Een klein rekensommetje hierin is 
dat als we deze kosten met 20% kunnen 
laten dalen dan kunnen we € 3,- van de 
contributie ergens anders aan beste-
den. Dit lijkt een klein bedrag, maar de 
kosten binnen onze vereniging lopen 
nog steeds op. 
Beste leden, ouders en volgers van 
deze mooie club, ik wil jullie er allen op 
attenderen dat ook wij moeite hebben 
om vrijwilligers te krijgen voor bepaal-
de taken. Deze vrijwilligers hebben we 

hard nodig om de vereniging draaiende 
te houden. Lid worden van een vereni-
ging is niet alleen de contributie betalen 
en voetballen maar. We vragen vriende-
lijk of men ook een actieve bijdrage aan 
onze club wil doen. Dit kan heel breed 
zijn, dus voor ieder wat wils. We willen 
het verplicht stellen van vrijwilligerswerk 
zolang mogelijk uitstellen, maar ik kan u 
verzekeren dat het moment akelig dicht-
bij komt.
Tot op het sportpark

Sjaak Scheffers

wat narigheid om je heen tegenwoor-
dig. Deels natuurlijk omdat je zelf ouder 
wordt maar soms lijkt leeftijd alleen ook 
geen rol te spelen.

Wat ik gemist heb voor deze Sportkont-
akt is enige berichtgeving over de avond 
voor vrijwilligers vorige week zaterdag. 
Was er veel belangstelling en was het 
gezellig?

Jan Vink
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Lyra 1 verliest van HVC ‘10 en van zichzelf
Lyra heeft afgelopen zaterdag helaas 
weer geen punten behaald om onderin 
de ranglijst weg te komen en zo de strijd 
tegen degradatie te kunnen vermijden.
Het moet gezegd worden dat Lyra een 
ongelukkige wedstrijd speelde, waarbij 
de gedachte al snel om de hoek komt 
kijken,dat je vaak meer pech hebt als je 
in de hoek zit waar de klappen vallen. 
De 31e minuut was cruciaal voor Lyra, 
want HVC ‘10 nam in die minuut, door 
2 doelpunten te maken, een 0-2 voor-
sprong. Helaas met wat medewer-
king van de Lyra defensie, na de rust 
wist Lyra in ieder geval wat het moest 
doen.
Aanvallen, druk zetten en scoren! 
Hoe anders liep het af. Het luk-
te HVC ‘10 nog om een derde tref-
fer te realiseren, waardoor HVC ‘10 
wel wat geflatteerd maar verdiend de 
punten mee kon nemen naar Hoek van 
Holland. Scheidsrechter Vreeswijk trok 
deze middag 5 gele kaarten voor Lyra 
en 3 voor HVC ‘10. Robin Vijverberg 
(2x geel), Bob Zwinkels, Dennis Vos-
kamp en Ritchie de  Vreeden waren de 
pechvogels. Dat betekent dat Robin en 
Bob voor de volgende wedstrijd zullen 
zijn geschorst. In de 37e minuut schoot 
Sander Harmsen hard tegen de kruising 
van lat en paal, in de 55e minuut schoot 
Stef Koene op de lat. Geen geluk voor 
Lyra dus!
Stef Koene verving Nicky Mast, Tim 
Herbert viel in voor Dennis Voskamp en 

Ashwin Scheffers maakte zijn opwach-
ting voor Gino Bozuwa.
Trainer Ramon Hageraats begon de 
wedstrijd met de volgende elf:
Doel: Ritchie de Vreeden,
Achter: Dennis Voskamp, Rick Vos-
kamp, Ardi Luijendijk, Nicky Mast,
Midden: Gino Bozuwa,Max v.Delft en 
Bob Zwinkels,
Voor: Yasin Ozkok, Robin Vijverberg en 
Sander Harmsen.

De wedstrijd van a.s. zaterdag tegen 
Soccer Boys uit Bleiswijk is nu wel heel 

erg belangrijk om onderin de rang-
lijst weg te blijven! Uw steun is daarbij 
broodnodig!

De bloemen van “The man of these 
match” gingen naar Rick Voskamp en 
speler van de week was Tom v.D. Akker 
van de E 2. De ballen werden vandaag 
gesponsord door Triple Group en Den-
nis Schouwstra.
Lyra 2 verloor helaas met 1-4 van 
ARC 2.

Speler van de week: Tom van den Akker
Mijn naam is Tom van den Akker , ik ben geboren op 10-3-2006 in De Lier. Ik speel in de E2 en ik heb vandaag in de wed-
strijd tegen ‘s-Gravenzande gescoord; helaas verloren we met 6-1. Mijn begeleider was vanmiddag Rick Voskamp. Ik zit op 
basisschool de Achtsprong in groep 7. Ik heb een juf en een meester, 
meest Max v. Delft die vanmiddag ook heeft gespeeld. Mijn favoriete 
club is Feyenoord, ik weet zeker dat ze kampioen zullen worden. 
Mijn favoriete speler is Berghuis. Naast voetbal is met mijn vader spe-
len mijn grote hobby. 
Ik wil later graag profvoetballer worden. Ik bedank Rick Voskamp en 
de spelers van Lyra voor de leuke middag die ik heb gehad. 
  

Tom van den Akker
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 Punten sparen

Bij de Jumbo in De Lier zijn we weer 
begonnen met een mooie actie. Spa-
ren voor je sportvereniging is deze 
ronde het doel van de actie. Door 
punten te doneren aan je vereniging 
kunnen we aan het einde van de actie 
mooie spullen uitzoeken. Die weer 
gebruikt kunnen worden tijdens de 
trainingen. 

De punten die de klanten iets voor-
bij de kassa in de brievenbus stoppen 
worden ingevoerd door de dames 
van de activiteitencommissie. Hieraan 
hebben ze nog een hele klus. Ze zoe-
ken daarom hulp van mensen die het 
leuk vinden om codes in te voeren. 

Wil je helpen meld je dan aan via 
activiteitencommissie@vvlyra.nl 
zodat we geen enkel punt verloren 
kunnen laten gaan.
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Wippolder 2 – Lyra 2, 6-2 
Vandaag traden wij weer aan in de mid-
dernachtcompetitie, om 22.00 uur 
tegen Wippolder 2 in Delft. Ook Lyra 
017-1 speelde op sportpark de Pauw-
molen. Achteraf verlieten zij door een 
afgebroken kleedkamersleutel het 
sportpark nog later dan wij. Het bleek 
voor geheel  Lyra een teleurstellende 
avond.
Waar Lyra 2 de laatste weken het net 
makkelijk weet te vinden met o.a. een 
12-6 en 7-10 overwinning lukte dat van-
daag niet. Wippolder deed wat Lyra 
hoort te doen. Voor de cirkel hangen 
counteren en de bal rondtikken tot er 
iemand in stapt of er een foutje wordt 
gemaakt. Na 6 minuten stond de rust-
stand van 2-0 dan ook al op het sco-
rebord. Lyra kreeg nog wel een aantal 
kansen via o.a. Fla, Martijn en Raymond 
maar de paal of de forse keeper ston-
den in de weg. 
De 2e helft stond Lyra wat lager gaf min-
der weg en creëerde zelf meer kansen. 
Al in de 1e minuut van de 2e helft had 
een schitterende een-twee tussen Niels 
en Martijn meer verdiend, maar laatste 
genoemde schoot naast. Kans op kans 
belandde naast en op de paal. Wippol-
der kreeg ook nog enkele kansen (met 
name nadat wij een man lieten lopen), 
maar de paal en Dave brachten redding. 
In de 39e minuut was daar dan einde-
lijk de bevrijdende aansluitingstreffer 
een afstandsschot van Roy beteken-
de de 2-1. Dit leek de ommekeer maar 
de eerst volgende aanval van Wippol-
der liepen wij weer niet mee met onze 
tegenstander en dit leverde de 3-1 
op. Hierdoor was Lyra mentaal gebro-
ken. De volgende aanval van Wippol-
der belandde op de paal, maar in de 
42e minuut was het alsnog 4-1. Daarna 
belandde een schot van Niels wederom 
op de keeper en betekende de tegen-
aanval, nadat Raymond een man uit zijn 
rug liet lopen, 5-1. Pieter verraste met 
een listig schot later bijna de keeper, 
maar stond bij de tegenaanval niet goed 
zodat Wippolder de 6-1 kon binnen 
schieten. Vlak voor tijd scoorde Niels 
uit een individuele actie de 6-2. Daarna 
volgde nog een bal op de paal van Niels 
en op de keeper van Martijn, maar dich-
terbij dan 6-2 kwam Lyra niet.
Lyra was te haastig in de aanvallen en 

verdedigend niet scherp genoeg al met 
al een verdiende nederlaag. Maandag 
een van de laatste thuiswedstrijden bui-
ten Vreeloo in de Wethouder Smithal in 
Maassluis tegen Vitesse Delft 1. De kip-
penvlerkjes worden alvast in de marina-
de gezet.

Lyra 2 – VNI 2, 8-6
Vandaag trad Lyra voor een thuiswed-
strijd in de Hofstede in Maasland aan 
tegen VNI 2 die enkele weken geleden 
nog met 10-7 (eigenlijk 9-6) werd ver-
slagen. Vandaag ontbraken Pieter, Fla 
en Raymond. Robin was als vervanger 
opgeroepen.
Het spel van hekkensluiter VNI stond 
ons nog helder voor de geest. De gro-
te kale spits in spelen en die puntert 
dan uit elke hoek de bal in het doel. 
Bij aanvang van de wedstrijd leek deze 
speler te ontbreken. Na enkele minu-
ten verscheen hij alsnog in het veld en 
hij bleek weer lastig te bespelen voor 
Lyra. Het was echter Lyra die via Mar-
tijn de 1e kans kreeg. Hij schoot echter 
op de keeper. In de 7e minuut opende 
Jim de score door na een pas van Niels 
voor de goal de 1-0 binnen te schie-
ten. Dave redde daarna twee keer goed 
op een schot van VNI alvorens Jim, op 
aangeven van Sander de 2-0 kon bin-
nen schieten. Een minuut later was het 
alweer 2-1 de kale spits punterde de bal 
van de zijkant in het doel. Martijn bracht 

in de 13e minuut de marge weer op 
twee door een hard schot van de zijkant, 
3-1. De kale spits van VNI punterde ver-
volgens in de 17e minuut zijn tweede 
binnen 3-2. Dat deed hij nog twee keer. 
De eerste punter belande nog op Dave 
maar de tweede in de 19e minuut bete-
kende de 3-3. Toch ging Lyra met een 
voorsprong de rust in. Sander tekende 
in de laatste minuut van de 1e helft met 
een afstandsschot voor 4-3.
VNI kwam de tweede helft goed uit de 
startblokken. De eerste kans was wel-
iswaar voor Martijn (naast) maar in de 
27e minuut moest Dave twee keer red-
ding brengen op een schot van VNI. In 
28e minuut was het gelijk door weder-
om een punter nu van een andere VNI 
speler, 4-4. In de 31e minuut kwam VNI 
zelfs op voorsprong door een zacht 
schot die in de uiterste hoek verdween 
4-5. Er volgde kansen over en weer, 
waarbij een lob van VNI over de Dave 
bij de 4-6 betekende en VNI nog een 
bal van Martijn van de lijn haalde. In de 
43e minuut was het dan toch gelijk door 
Sander. Vier minuten voor tijd teken-
de hij ook voor  6-5. Een minuut later 
bracht Martijn de marge op twee en in 
de laatste minuut tekende Sander voor 
de 8-5. Vijf seconden voor tijd vloerde 
Assaf nog een speler van VNI binnen de 
lijnen en dat betekende een pingel die 
door de kale spits werd ingeschoten. Dit 
betekende zijn 5e goal deze avond en 
de 8-6 einstand. 
Een zwaar bevochte maar verdiende 
overwinning voor Lyra 2. De doelpunten 
waren dit keer van Sander (4 x), Jim en 
Martijn (2 x). 
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Team Toernooi 1 Toernooi 2 Toernooi 3

MO17-1 Thuistoernooi 27-5-2017

MO17-2 Maasdijk avond 24-5-2017 Thuistoernooi 27-5-2017

MO15-1 Maasdijk avond 24-5-2017 Thuistoernooi 27-5-2017

MO15-2 Thuistoernooi 27-5-2017 Monster avond 2-6-2017

MO13-1 Maasdijk 13-5-2017 Thuistoernooi 27-5-2017 VDL van Persie 5-6-2017

MO11-1 Maasdijk 13-5-2017 Thuistoernooi 27-5-2017

JO19-1 WK-A 17-4-2017 

JO19-2

JO19-3

JO17-1 WK-B 17-4-2017 

JO17-2 Naaldwijk 20-5-2017

JO17-3

JO17-4

JO17-5

JO15-1 17-4-2017 WK-C

JO15-2 Honselersdijk 20-5-2017 Verburch 3-6-2017

JO15-3 Vitesse Delft 20-5-2017

JO15-4 Honselersdijk 20-5-2017 Verburch 3-6-2017

JO15-5 DHL 14-5-2017 Honselersdijk 20-5-2017

JO15-6 Naaldwijk 20-5-2017 Verburch 3-6-2017

JO13-1 WK-D 17-4-2017 Graaf Willem VAC II 20-5-2017 BVCB 11-6-2017

JO13-2 Honselersdijk 13-5-2017

Overzicht toernooien Lyra 2016-2017
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Hallo helden uit de F (en jullie ouders)
9 tot 12 juliElk jaar gaat Lyra met ongeveer 40 

F-spelers op voetbalkamp. In vier dold-
waze dagen beleven we elk jaar weer 
geweldige avonturen. Ook dit jaar gaan 
we dit weer doen. We zullen onze ten-
ten weer opslaan in basiskamp in Vlaar-
dingen. 
Wat het mooie nieuws is, je kan je van-
af nu inschrijven. Dat inschrijven doen 
we nog steeds lekker online. Dus help 
je vader of moeder om naar de Lyra-si-
te te gaan, daar op Evenementen te klik-
ken, en dan vind je de link naar het onli-
ne inschrijfformulier. Dus kijk jij er ook 
naar uit om van 9 tot 12 juli hele avon-
den buiten te spelen, watergevechten 
te houden, schatten te zoeken, levend 
stratego’en en natuurlijk lekker veel te 
voetballen. Ren dan naar je vader of 
moeder toe en zorg dat jij mee kan. 
Wij hebben een kampstaf met veel 
begeleiders die al vaak op kamp zijn 
gegaan. Dit jaar gaan Mark, Sjors, Shir-
ley, Lisa, Dennis, Max, Mandy, Rob, Feli-
ne, Erwin, Roos en Patrick mee. Een 
hele club, en die hebben we ook nodig 
om jullie van alle gemakken te voorzien. 
We doen namenlijk alles samen, slapen 
en spelen, maar ook koken en ontbijten. 
We hebben dus wel heel veel begelei-
ders nodig. 
Ik weet zeker dat we er dit jaar weer 
een groot succes van gaan maken, en 
ik vind het leuk als jij ook mee gaat. De 
kosten voor dit kamp zijn € 75,-. Meer 
informatie vind je bij het inschrijfformu-
lier op de site. Dus schrijf je nu snel in 
via http://www.vvlyra.nl/396/junioren, 
(vanaf de site, kopje nieuws, junioren) 
dan reserveren wij alvast een slaapplek 
voor je. 

Groetjes, 
de kampleiding van het F Kamp.
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Thee-dienst
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.

Datum Team         
25-feb B4 JO17 4
4-mrt B5 JO17 5
11-mrt B5 JO17 5
18-mrt C1 JO15 1
25-mrt C1 JO15 1
1-apr C2 JO15 2
8-apr C2 JO15 2
15-apr C3 JO15 3
22-apr C3 JO15 3

Bardienstrooster 2017

Schema 2017 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 25 en 4 maart zijn de ouders 
van de JO11 4 aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO11 4 het verzoek om voor 
deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO11 3 bedankt voor het draaien van de diensten van afgelopen 
periode.

Datum         Team            
25-feb 07:30 - 10:00 uur E4 1 JO11 4
25-feb 10:00 - 13:00 uur E4 2 JO11 4
4-mrt 10:00 - 13:00 uur E4 2 JO11 4
11-mrt 07:30 - 10:00 uur E5 1 JO11 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 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 willen 
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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CONTRIBUTIE

Lid zijn van een vereniging 
brengt ook verplichtingen met zich mee! 
Een vereniging betaalt kosten voor 
het onderhoud van het gebouw, 
de verwarming, de verlichting, het 
gebruik van de douches e.d. Kosten 
die worden gedekt door 3 belangrijke 
bronnen van inkomsten: kantinever-
koop, sponsorbijdragen maar vooral 
ook CONTRIBUTIE.
Voor elke lid dat is aangemeld bij de 
KNVB wordt door vv Lyra maandelijks 
een bedrag afgedragen.

Veel leden hebben een machtiging afge-
geven om de contributie in 1 of 2 ter-
mijnen automatisch te incasseren. Een 
deel betaalt, ondanks de € 10,00 extra 
administratiekosten, liever zelf.
Helaas lukt niet elke incasso, door tijde-
lijk saldotekort of omdat incasso’s om 
welke reden dan ook door het betref-
fende lid worden teruggedraaid.

Inmiddels hebben wij er meer dan een 
half seizoen opzitten en nog steeds zijn 
er leden, die zelfs na een aanmaning, 
nog niet betaald hebben ! Deze leden 
kosten de vereniging dus geld en maken 
dus gebruik van de faciliteiten die door 
de andere leden worden betaald. Dit 
zou je als (ouders/verzorgers van) spe-
ler niet moeten willen!

Hierbij dan ook nogmaals het dringen-
de verzoek om de contributie binnen 
een paar dagen over te maken op reke-
ning NL54 RABO 0340 3868 27 t.n.v. vv 
Lyra. Binnenkort zullen de namen van 
de niet-betalende spelers aan de leiders 
worden doorgegeven met het verzoek 
de betreffende speler niet meer op te 
stellen. Hierdoor kan je niet alleen zelf 
niet meer spelen maar benadeel je ook 
je team! Wanneer betaling nog langer 

uitblijft zullen deze mogelijk worden ver-
meld in dit het Sportkontakt.

Uiteraard kunnen wij ons voorstellen 
dat er omstandigheden zijn waardoor er 
(even) niet betaald kan worden, neem 
dan contact op met ondergetekende of 
stuur een mail naar penningmeester@
vvlyra.nl, waarna we zoeken naar een 
oplossing.

Alvast bedankt…. mede namens alle 
betalende leden.

Dick v.d. Pijl
Penningmeester vv Lyra

Kick, Tobias en Lode 
lopen met de Spartaspelers mee in de Arena 
 

Tobias Hanemaaijer(F3), Kick Valstar 
(F4) en Lode de Meulmeester (F5) 
waren door Sparta als Spartaantjes uit-
genodigd om voor de wedstrijd Ajax 
tegen Sparta  met de Spartaspelers mee 
te lopen.
Helaas wonnen de Amsterdammers met 
2-0. De 3 mannen hebben ondanks 
de 2-0 verlies een fantastische middag 
gehad.
 

Groeten
Ger van der Meer
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De Gouden Kaart voor Johan Voskamp

Lyra koestert haar vrijwilligers en heeft 
daarom een onderscheiding in het 
leven geroepen, om een aantal keren 
per seizoen een clubman of vrouw 
in het zonnetje te zetten. De Gouden 
Kaart! Waar een geel of rood exemplaar 
steevast chagrijn oplevert, betekent een 
Gouden kaart een Parkerpen van Lyra, 
een prachtige bos bloemen en uiteraard 
eeuwige roem. 

Regelmatig trekt Johan Voskamp nog 
een scheidsrechter tenue aan, maar 
dan strooit ‘ie niet zo druk met kaarten. 
Smoort problemen in de kiem op erva-
ring. Dat er op de vrijwilligersavond nu 
een Gouden Kaart aan hem werd uitge-
deeld, kon hem uiteraard bekoren. Een 
blijk van waardering voor alles wat hij 
deed en doet voor ons cluppie. 

Waar moet je dan beginnen? Speel-
de legendarische wedstrijden als selec-
tiespeler, werd trainer van de hoofd-
macht en vervulde talloze vrijwilligersta-
ken. Fluiten, bardiensten, organiseren 
van evenementen, het zijn zaken die we 
Johan nog steeds met groot plezier zien 
doen. 

Rijdt de hele regio door als verslag-
gever van WOS- Sport om verslag te 
doen van de verrichtingen van de West-
landse clubs, die hij allemaal een warm 
hart toedraagt. Maar door zijn hele lijf 
stroomt Lyra- bloed, dat doorgegeven is 
aan het hele gezin. Zijn zoons Mike en 
Rick zijn ook niet van het complex af te 
slaan en ook z’n vrouw Henny zet zich in 
voor het reilen en zeilen in de kantine. 

Nu het werkzame leven bij de post ach-
ter de rug is, hopen we Johan zeker 
niet minder te zien bij Lyra. Als initiator 
van de blinde pool harkte hij al duizen-
den euro’s voor Lyra binnen en strikt hij 
tweewekelijks iemand voor ‘persoon-
lijk’ in het sportkontakt. Wie weet wat er 
nog meer in het verschiet ligt? Kortom 
een dik verdiende onderscheiding voor 
iemand die met recht goud waard is op 
De Zweth.

Schema meelopen Lyra 1 
Datum team  tegenstander
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

Activiteitenagenda:
Familieweekend              9 en 10 juni
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Afgelopen zaterdag (18 februari 2017) 
hebben we gelukkig weer een volledig 
programma kunnen voetballen. Koning 
Winter heeft zijn pijl en boog opge-
borgen zodat de velden weer volledig 
bespeelbaar waren. Het is heerlijk om te 
zien dat een ieder met veel plezier zijn 
taken uitvoert op deze dag en dat een 
ieder geniet van de vele wedstrijden die 
er worden gespeeld. En als er dan ook 
nog een geslaagde derde helft is dan 
mogen we als Lyra wel weer van een 
geslaagde dag spreken. 

Invoering nieuwe wedstrijdvormen.
Ik heb in mijn vorige stukje al geschre-
ven over de nieuwe wedstrijdvormen 
welke de KNVB volgend jaar gaat door-
voeren bij de jeugd (Jeugd onder 8 en 
9). Dit gaat ook bij v.v. Lyra gebeuren. 
Hieronder wil ik de nieuwe spelregels 
en wedstrijdvormen verder uiteen zet-
ten. Daarnaast zijn wij ook druk bezig 
om een voorlichtingsavond te organi-
seren in samenwerking met de KNVB. 
Op deze avond krijgen alle belangheb-
benden de mogelijkheid om te luisteren 
naar de uitleg van de KNVB en krijgen 
alle belanghebbenden de mogelijkheid 
om vragen te stellen over deze nieuwe 
spelvormen. Hierop vooruitlopend wil ik 
jullie alvast zoveel als mogelijk voorlich-
ten over de nieuwe spelvormen.

Wedstrijdvorm 6 tegen 6 spelregels
  Speeltijd
De speeltijd voor onder 8 en onder 9 is 
2 x 20 minuten. Voor onder 10 is dat 2 x 
25 minuten.
  Time-out
Per helft vindt er bij O.8/O.9 na 10 
minuten en bij O.10 na 12,5 minuten 
een time-out plaats van maximaal 2 
minuten. Hierin heeft de begeleider de 
mogelijkheid om een korte terugblik te 
doen, tips en aandachtspunten aan te 
stippen en kunnen de kinderen even 
wat drinken.
  Rust
Na de eerste helft vindt de rust plaats 
van maximaal 10 minuten. 
  Aftrap
De aftrap wordt genomen in het midden 

van het veld. Beide teams starten vanaf 
eigen helft.
  Keeperbal
Wanneer de keeper een bal vangt die 
niet is uitgegaan mag de keeper het spel 
voortzetten door de bal te gooien, pas-
sen of uit de handen te schieten.
  Achterbal
De achterbal wordt vanaf de grond 
genomen door de bal te passen of te 
schieten. 
  Hoekschop
Hoekschoppen worden vanaf de hoek-
punten vanaf het speelveld genomen 
door de bal in te dribbelen of te passen. 
  Doelpunt
Bij een doelpunt vindt de aftrap plaats 
in het midden van het veld. Beide teams 
beginnen weer vanaf eigen helft.
  Uitbal
Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de 
bal ingedribbeld. 
  Vrije bal
Een vrije bal mag ingedribbeld, gepasst 
of geschoten worden. 
  Terugspeelbal
Een terugspeelbal mag door de keeper 
niet opgepakt worden. 
  Overtreding/scoringskans
Bij een overtreding wordt een vrije trap 
door de tegenpartij genomen. Bij het 
ontnemen van een duidelijke scorings-
kans zal er een strafschop worden toe-
gekend.
  Afstand
De tegenstander staat minimaal op 5 
meter afstand bij elke spelhervatting.
  Scheidsrechter/spelbegeleider
Bij deze wedstrijdvorm is er een spelbe-
geleider van minimaal 12 jaar oud aan-
wezig in sportkleding. De spelbege-
leider staat niet in maar langs het veld 
en neemt bij het onjuist toepassen van 
de spelregels een beslissing en legt de 
spelregels uit.
  Competitie
Er wordt een competitie (poule-inde-
ling en wedstrijdschema) georganiseerd 
voor deze wedstrijdvorm.
  Stand & Klassement
De KNVB zal geen standen of klasse-
menten tonen. Wel worden de uitsla-
gen van wedstrijden bijgehouden om de 

Van de jeugdvoorzitter

speelsterkte per team te bepalen en op 
basis daarvan eventueel teams te herin-
delen.
Rituelen
Stimuleren om voorafgaand aan de 
wedstrijd handen te schudden en na 
afloop een high five te geven als dank 
voor een leuke wedstrijd. Na afloop van 
de wedstrijd kunnen door beide teams 
strafschoppen vanaf 7 meter worden 
genomen. Voor pupillen is het nemen 
van een strafschop elke keer weer een 
mooie afsluiting van een wedstrijd. Dit 
geldt voor de spelers van het winnen-
de team, maar zeker ook voor de spe-
lers van het team dat de wedstrijd ver-
loren heeft.

Jeugdcommissie nieuwtjes.
Op onze laatste jeugdcommissie verga-
dering heeft Susanne Paauwe aange-
geven te stoppen met haar functie van 
wedstrijdsecretaris mini F aan het einde 
van dit seizoen. Wij als jeugdcommis-
sie willen Susanne bedanken voor haar 
enorme inzet van de afgelopen jaren. 
Susanne was een gedreven wedstrijds-
ecretaris en wij zullen haar zeker gaan 
missen maar respecteren haar keuze. 
Door deze mededeling is deze func-
tie per volgend seizoen vacant. Hierbij 
wil ik dan ook een oproep doen voor 
een nieuwe wedstrijdsecretaris O.7. Wij 
hopen op een positieve reactie uit de 
vereniging zodat wij jou welkom kunnen 
heten in onze jeugdcommissie. 

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

Nu direct:
Contributie overmaken (als dat nog niet gebeurd is)

Vóór 30 maart:
Inschrijven voor E&D kamp of F-kamp

Zaterdag 8 april:
Red and White party

vóór 14 april:
Inschrijfgeld E&D kamp overmaken

9-12 juli:
F-kamp

9-15 juli:
D-E kamp

Lyra-week bij de Zee Toren
Heb je in de voorjaarsvakantie (27 februari tot 6 maart) niks te 
doen dan biedt de Zee Toren je 3 prachtige deals aan. Je kan kie-
zen uit de escape room, een goochel workshop of buksschieten. 

Escape room
De Zeetoren die in Hoek van Holland is gemaakt door de Duitsers 
in de Tweede Wereld oorlog. Nu kan jij erin! Maar of je er nog uit 
komt ... dat ligt aan jou. Lukt het jullie?

Normaal €17,50 p.p. nu voor Lyra leden slechts € 8,75 p.p

Goochel workshop 
Een kleine goochelshow van circa 15 minuten. Workshop van 75 
minuten. 3 trucs om mee naar huis te nemen

Normaal € 19,50 p.p. nu voor Lyra leden slechts € 8,75 p.p

Buksschieten
Duur van de activiteit: 1 uur (incl. instructie) Eigen instructeur, 
U begint met schieten op een target (kaart), daarna schiet u op de 
eenden (deze zijn uiteraard nep)
LET OP: VOOR DEZE ACTIVITEIT MOET U MINIMAAL 18 JAAR ZIJN! 

Normaal €15,00 p.p. nu voor Lyra leden slechts € 8,75 p.p

www.zeetoren.nl
De Zeetoren
Helmweg 7
3151 HE info@zeetoren.nl
Hoek van Holland
0174-383415  
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Persoonlijk  -  Dennis Schouwstra
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  29 juli 1992
Woonplaats:  De Lier 
Partner: Pednoi                                                                                                                                                                        
Familie:  Hans, Ina en broer Richard
Opleiding:  Criminologie  
Beroep:  Momenteel werkzoekend  
Hobby’s:  Naast voetbal vind ik hardlopen leuk (als de zon schijnt)   
Sport:  Voetbal en Hardlopen
Clubs:  V.V. Lyra
Functie bij de club:  Speler van Lyra 2
Merk tenue:  Klupp

Analyticus:  Renee vd Gijp
Zanger:  Ben niet zo van de muziek. Bruno Mars 

kan wel aardig zingen
Zangeres:  Adele
Band:  Geen idee
Acteur:  Jim Parsons
Actrice:  Kaley Cuoco           
Film:  Forrest Gump
Eten:  Pad Thai van mijn vriendin
Niet te eten:  Bloemkool, vis
Drank:  Water
Niet te drinken:  Bier 
Uitgaan:  Doe ik niet zo druk
Beste eigenschap:  Altijd nuchter
Slechtste eigenschap: Er werd mij verteld dat ik eigenwijs ben, 

maar daar ben ik het niet mee eens
Karakter:  Zeer rustig
Bewondering voor: Mensen die na een groot verlies er weer 

vol goede moed tegenaan gaan
Ontroerd van:  Verlies van dierbaren. Gelukkig nog niet 

veel meegemaakt
Trots op:  Mijn broer. Dat hij met zijn kwaliteiten 

Lyra 1 heeft gehaald is een absoluut won-
der                                           

Hekel aan:  Handjeklap voor de wedstrijd of eigen-
lijk op ieder moment. Ik ga echt niet 
beter voetballen als ik van het voorrecht 
gebruik heb mogen maken om tegen de 
hand van mijn trainer of medespelers aan 
te slaan voor de wedstrijd. Daarom zon-
der ik mij altijd af als mijn pasje is gecon-
troleerd op het veld.  

Bijgeloof:  Grootste onzin die er bestaat
Ergernis:  Sylvana Simons, behoeft geen uitleg 
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Koning Willem-Alexander. Ik zou hem de 

hand willen schudden en zeggen: 
 “Lekkâh gewerrek pik” en dan weglopen
Vakantie:  Steden in Europa bezoeken, zoals Parijs, 

Barcelona en Rome
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: Erwin Zeezla-

tan heeft een staartje op zijn hoofd zitten 
Dit wil ik nog kwijt: Degene die Erwin Zeezlatan zijn staartje 

eraf knipt, mag zich bij mij melden voor 2 
kannetjes!      

Merk schoenen:  Nike Mercurial
Trainers:  Veel trainers gehad. Bijna van iedereen 

wel iets geleerd. 
Beste trainer:  Ron vd Sar 
Positie:  Links- / Rechtsback
Sterke punten:  Tweebenig, ander punt moet ik nog ont-

dekken  
Zwakke punten:  Koppen en scorend vermogen
Hoogtepunt:  Debuut van mijn broer in Lyra 1
Dieptepunt:  De afwezigheid van mijn moeder bij het 

debuut van mijn broer
Mooiste wedstrijd:  Kampioenswedstrijd met Lyra 2 in de res. 

1e klasse tegen Smitshoek 2 
Mooiste doelpunt:  Mijn laatste doelpunt. Vrije trap in de B1 

vanaf de middenlijn. 
Andere sporten:  Tennis, Wielrennen
Mooiste overwinning: 2-0 tegen Smitshoek 2 
 in de kampioenswedstrijd
Grootste teleurstelling: Verzameling aan blessures
Ambities:  Zo lang mogelijk voetballen op niveau 
Tatoeage:  Geen
Clubman/vrouw:  Zonder mensen tekort te willen doen, ben 

ik erg blij met de wasvrouwen 
LYRA speler:  Richard Schouwstra 
Westlandse speler:  Richard Schouwstra
Nationale speler:  Arjen Robben  
Internationale speler: Ronaldinho
Regio club:  V.V. Lyra
Nationale club:  Ajax
Internationale club:  Barcelona 
Mooiste/ wedstrijd: WK finale 2010 Nederland - Spanje  
Mooiste doelpunt:  Scorpion kick van Giroud een maand 

geleden. Alleen de hele grote spelers 
kunnen zoiets uitvoeren

Mooiste sportaccommodatie: V.V. Lyra
Slechtste sportaccommodatie: M.S.V. ´71 
Idool:  Maxwell. Heeft voor een degelijke voet-

baller een geweldige carrière gerealiseerd 
Auto:  Geen
Krant:  Lees ik niet
Boek:  Ik, Zlatan
Radio:  BBC Radio 1
Radiopresentator:  Scott Mills en Chris Stark 
Televisie:  Voetbal Inside
Tv-presentator:  Wilfred Genee
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Aan alle E&D jongens en meiden!

Elk jaar in de zomervakantie gaan we 
met Lyra naar een geweldig sportkamp 
in Wanssum (Limburg) Dit doen we 
samen met ongeveer 160 jongens en 
meiden van andere sportverenigingen 
in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar (uitslui-
tend kinderen van de basisschool). Dit 
jaar wordt het kamp gehouden van 9 
t/m 15 juli 2017.
De laatste jaren vertrekt Lyra samen met 
de handbalsters van Odis per bus rich-
ting het (meestal) zonnige zuiden Bijna 
een hele week van huis, een groot feest, 
het is voorbij voordat je het weet.  Die 
week ondernemen we allerlei activitei-
ten, zoals: survivallen, sporten, spook-
tocht, touwtrekken, playbackavond, 
zwemmen, bosspellen, dropping, kamp-
vuur en nog veel meer andere leuke 
spellen. Wanneer we dan eindelijk even 
kunnen slapen, doen we dat in grote 
tenten.
Het afgelopen jaar hebben we met 36 
Lyraleden en zes begeleiders er één 
groot feest van gemaakt. Als begelei-
ders van Lyra zijn toen Mandy Zonne-
veld, Tessa Dukker, Iris ten Have, Mike 
van Os, Niels Ammerlaan en Roy van 
der Knaap mee geweest. Dit is ook wel 
nodig, want behalve de afwas, regelen 
wij samen met de kampstaf alles voor 
jullie!!
Na een week van veel gezelligheid, de 
leukste activiteiten en veel te weinig 
slaap gaan we moe maar voldaan weer 
terug naar Lyra om daar aan iedereen te 
vertellen dat we de leukste week van de 
hele zomervakantie hebben gehad!
Lijkt het je leuk om mee te gaan, vul dan 
samen met je ouder(s)/ verzorger(s) het 
inschrijfformulier in. Wacht hier niet te 
lang mee want vol = vol! Voor vragen 
kan je altijd mailen naar lyraedkamp@
outlook.com. 

Sportieve groetjes,
De kampleiding van het E & D Kamp

Inschrijfformulier Sportkamp Wanssum 
8 t/m 12 jaar (basisschool)
Zondag 9 t/m zaterdag 15 juli 2017

De kosten voor het kamp en vervoer van en naar Wanssum zijn dit jaar:        
€ 210,-*  

Heeft u nog vragen kunt u altijd mailen naar lyraedkamp@outlook.com

Naam deelnemer: ...................................................................................................................................................

Geboortedatum: .....................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................

Postcode:  .......................................................  Woonplaats:  .....................................................................

Mobiel nr 1: .................................................................................................................................................................

Mobiel nr 2: .................................................................................................................................................................
 
E mail: ................................................................................................................................................................................

School en klas: .......................................................................................................................................................

Mijn zoon/dochter speelt in team: ...................................................................................................

Huisarts: ........................................................................................................................................................................

Verzekerd bij: ...........................................................................................................................................................

Verzekeringsnummer: ...................................................................................................................................

Handtekening ouder/voogd: ..................................................................................................................   
        

Het inschrijfgeld dient voor 14 april 2017 overgemaakt te zijn op rekening NL44 
RABO 0173 8499 38 t.n.v. v.v. Lyra o.v.v. jeugdsportkampen en de naam en 
team van uw kind. 

Het inschrijfformulier kan uitsluitend gemaild worden voor 30 maart 2017 naar 
lyraedkamp@outlook.com. 
Stuur het formulier zo snel mogelijk op want VOL IS VOL!

* Het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier is bindend voor 
deelname. Bij annulering na 30 maart 2017 zullen wij €45,- in rekening moe-
ten brengen. Bij annulering na 1 mei 2017 is restitutie van het volledige deelne-
mersgeld helaas niet meer mogelijk. 
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Wedstrijdprogramma

Senioren Zaal    
LYRA VR2  Barendrecht VR3 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
Junioren      
Westlandia JO13-1  LYRA JO13-1 18.30 Via Trainer  
      
Senioren      
LYRA 1  Soccer Boys 1 14:30    
Semper Altius 4  LYRA 6 13.00 12.00  
Victoria’04 5  LYRA 8 13.00 12.00  
MVV ‘27 9  LYRA 9 13.05 12.05  
LYRA 10  Verburch 5 14:30   
LYRA 13  KMD 8 14:30   
      
Vrouwen      
LYRA VR2  Excelsior M VR1 12:30   
LYRA MO15-1  DWO MO15-1 10:30   
LYRA MO15-2  HVC’10 MO15-1 09:00    
FC Gravenz. MO13-2 LYRA MO13-1 09:00 8.00   
          
JO19      
LYRA JO19-3  Quick JO19-4 12:30   
         
JO17      
Sp. Monster JO17-3 LYRA JO17-4 12:30 11.30  
DWO JO17-6  LYRA JO17-5 15:00 14.00  
      
JO15      
LYRA JO15-1  ?? 11.00    
LYRA JO15-3  Den Hoorn JO15-5 10:00   
LYRA JO15-5  DUNO JO15-4 11:00   Speler Lyra 10
LYRA JO15-6  Sp. Monster JO15-5 08:30    
      
JO13      
GDA JO13-3  LYRA JO13-5 10:30 9.30  
Verburch JO13-4  LYRA JO13-6 11:00 10.00  
LYRA JO13-7  Die Haghe JO13-4 09:30    Speler Lyra 13
LYRA JO13-8  Quick JO13-7 09:30   
       
JO11      
LYRA JO11-6  Verburch JO11-4 08:30    Speler Lyra 1
LYRA JO11-7  Westlandia JO11-8 08:30   Speelster VR 2
LYRA JO11-9  Den Hoorn JO11-10 08:30   Speler JO19-3
LYRA JO11-10M  Berkel JO11-10 08:30   Speelster MO15-1
      
JO9      
LYRA JO9-6  Westlandia JO9-6 08:30   Speler JO15-3
LYRA JO9-11  Honselersdijk JO9-4 08:30    Speler JO15-5

Senioren Zaal     
LYRA 1  Excelsior M 2 21:00 Hofstede (Maasland) K.L.C. Capitein 
Haagse Hout 2  LYRA 2 20:00 Overbosch  (Den Haag) 

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

22 februari 2017

Zaterdag
25 februari 2017

Maandag
27 februari 2017
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Senioren Zaal     
Delft VR2  LYRA VR1 19:30 Kerkpolder  (Delft) 
LYRA VR2  NOCKralingen VR1 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
      
Zami     
RCL 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer   
RCL 2  LYRA 2 11:00 Via Trainer   
LYRA 3  Honselersdijk 3 14:30     
MVV ‘27 4  LYRA 5 15:00 14.00  
Oosterheem 4  LYRA 6 13:15  12.15  
LYRA 7  Verburch 4 12:30    
LYRA 8  Victoria’04 5 12:30   
Schipluiden 6  LYRA 9 14:30 13.30  
LYRA 10  TAC’90 6 14:30   
LYRA 11  MVV ‘27 10 14:30 13.30  
SVC’08 13  LYRA 12 13:30 12.30  
LYRA 13  Excelsior M 6 14:30    
      
Vrouwen      
Oostkapelle VR1  LYRA VR1 14:00 Via Trainer  
Den Hoorn VR1  LYRA VR2 16:00 15.00  
LYRA MO17-1  Concordia MO17-1 12:30    
VDL MO15-1  LYRA MO15-1 10:30 9.30  
ASW MO15-1  LYRA MO15-2 11:00 10.00   
LYRA MO13-1  MSV ‘71 MO13-1 10:30    Speler Lyra 7
           
JO19      
LYRA JO19-1  Excelsior M JO19-2 14:30   G.J.P. v.d. Meijs 
FC ‘s-Gravenz. JO19-5 LYRA JO19-2 12:45 11.45  
Honselersdijk JO19-2 LYRA JO19-3 12:30 11.30  
      
JO17      
Full Speed JO17-1  LYRA JO17-2 14:00 13.00  
Kagia JO17-2  LYRA JO17-3 12:30 11.30  
LYRA JO17-4  KMD JO17-4 12:30   
LYRA JO17-5  Oliveo JO17-4 10:30   Speler Lyra 11
      
JO15      
LYRA JO15-1  HBS JO15-1 10:00    
LYRA JO15-2  HBS JO15-2 12:30   
LYRA JO15-4  FC ‘s-Gravenz. JO15-5 10:30   Speler Lyra 3
Honselersdijk JO15-4 LYRA JO15-5 10:45 9.45  
FC ‘s-Gravenz. JO15-7 LYRA JO15-6 10:30 9.30  
      
JO13      
LYRA JO13-2  Den Hoorn JO13-3 08:45    Speler Lyra 13
LYRA JO13-3  HBSS JO13-1 09:45   Speler Lyra 8
MSV ‘71 JO13-2  LYRA JO13-4 10:15 9.15  
HVC’10 JO13-2  LYRA JO13-5 10:15 9.15  
LYRA JO13-6  FC ‘s-Gravenz. JO13-6 10:30   Speler Lyra 10
VELO JO13-6  LYRA JO13-7 09:00 8.00  
      
JO11      
LYRA JO11-1  BVCB JO11-1 08:30   
Den Hoorn JO11-3  LYRA JO11-2 10:30 9.30  
LYRA JO11-3  Quick Steps JO11-2 09:30   Speler JO19-1
Honselersdijk JO11-2 LYRA JO11-4 08:30 7.30  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

1 maart 2017

Zaterdag
4 maart 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

4 maart 2017
LYRA JO11-5  VFC JO11-6 09:30   Speler JO17-4
LYRA JO11-6  Loosduinen JO11-2 08:30    Speler JO17-5
VDL JO11-3  LYRA JO11-7 11:30 10.30  
LYRA JO11-8  Gr.WII VAC JO11-15 08:30   Speler JO15-1
LYRA JO11-9  SVH JO11-9 08:30   Speler JO15-4
Berkel JO11-11  LYRA JO11-10M 09:45 8.45  
      
JO9      
LYRA JO9-1  Schipluiden JO9-1 09:30  14-mrt  
Loosduinen JO9-2  LYRA JO9-2 09:00 8.00  
Sp. Monster JO9-3  LYRA JO9-3 11:00 10.00  
LYRA JO9-4  Wat. Veld GONA JO9-3 08:30   Speler JO15-2
MVV ‘27 JO9-3  LYRA JO9-5 09:45 8.45  
VDL JO9-4  LYRA JO9-6 12:30 11.30  
LYRA JO9-7  Maasdijk JO9-4G 08:30   Speelster MO17-1
SEP JO9-5  LYRA JO9-8 11:00 10.00  
Verburch JO9-5  LYRA JO9-9 08:45 7.45  
GDA JO9-8M  LYRA JO9-10 08:45 7.45  
LYRA JO9-11  HVC’10 JO9-5 08:30   
MINI Pupillen      
vv LYRA  FC’s-Gravenzande A 9.30

Senioren Zaal    
LYRA 1  Zwaluwen 1 21:00 Wet Smithal (Maassluis)  
LYRA VR1  Berkel VR3 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
Brielle VR1  LYRA VR2 20:00 Dukdalf  (Brielle) 
Junioren      
LYRA MO17-2  KMD MO17-1 20:00   
      
Senioren  
VDL 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
Voorschoten’97 2  LYRA 2 10:15 Via Trainer  
LYRA 3  Sportclub Monster 3 14:30    
Sportclub Monster 5 LYRA 4 14:30 13.30  
CWO 3  LYRA 5 12:00 11.00  
LYRA 6  Wanica Star 2 10:00    
LYRA 7  VDL 5 12:30   
LYRA 8  DVO ‘32 4 12:30   
HVC’10 8  LYRA 9 12:45 11.45  
Westlandia 11  LYRA 10 12:30 11.30  
LYRA 11  VDL 7 14:30   
Die Haghe 8  LYRA 12 14:30 13.30  
LYRA 13  VELO 10 14:30   
      
Vrouwen      
Barendrecht VR3  LYRA VR1 14:00 Via Trainer  
Naaldwijk VR1  LYRA VR2 14.30 13.30  
LYRA MO17-1  SVV MO17-1 12:30    
LYRA MO17-2  MSV ‘71 MO17-1 10:30   Speler Lyra 13
Sp. Monster MO15-1 LYRA MO15-1 10:30 9.30   
Gr.WII VAC MO15-3 LYRA MO15-2 12:45 11.45  
LYRA MO13-1  Sp. Monster MO13-1 09:30   Speler Lyra 7
     
LYRA JO19      
LYRA JO19-1  Victoria’04 JO19-1 14:30    
Westlandia JO19-4  LYRA JO19-2 13:15 12.15  
HBS JO19-4  LYRA JO19-3 15:30 14.30  

Maandag
6 maart 2017

Zaterdag
11 maart 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

LYRA JO17      
HVC’10 JO17-1  LYRA JO17-1 11:00 Via Trainer  
PPSC JO17-1  LYRA JO17-2 12:00 11.00  
FC ‘s-Gravenz. JO17-5 LYRA JO17-3 10:30 9.30  
LYRA JO17-4  HBS JO17-5 12:30   
LYRA JO17-5  RAS JO17-2 11:00   Speler Lyra 3
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  RKDEO JO15-2 10:15    
LYRA JO15-2  MSV ‘71 JO15-1 12:30    
LYRA JO15-3  Westlandia JO15-5 10:30    Speler Lyra 11
LYRA JO15-4  Quintus JO15-2 08:30   Speler Lyra 8
LYRA JO15-5  Loosduinen JO15-2 10:30    Speler Lyra 11
FC ‘s-Gravenz. JO15-8 LYRA JO15-6 10:30 9.30  
      
LYRA JO13     
Spartaan’20 JO13-2 LYRA JO13-1 09:00 Via Trainer  
LYRA JO13-2  HBS JO13-4 08:45    
Honselersdijk JO13-2 LYRA JO13-3 10:15 9.15   
Verburch JO13-3  LYRA JO13-4 08:30 7.30   
Erasmus JO13-1  LYRA JO13-5 11:00 10.00  
REMO JO13-2  LYRA JO13-6 11:30 10.30   
REMO JO13-3  LYRA JO13-7 10:45 9.45  
Wat Veld JO13-3  LYRA JO13-8 12:45 11.45     
   
LYRA JO11      
Concordia JO11-1  LYRA JO11-1 08:30 Via Trainer  
VELO JO11-2  LYRA JO11-2 09:45 8.45  
LYRA JO11-3  Westlandia JO11-3 09:30   Speler JO19-1
HMC JO11-1  LYRA JO11-4 10:00 9.00  
LYRA JO11-5  VELO JO11-5 09:30   Speelster MO17-1
LYRA JO11-6  KMD JO11-4 08:30   Speler JO15-3
LYRA JO11-7  Victoria’04 JO11-5 08:30 9.30  
LYRA JO11-8  Quick JO11-10 08:30   Speler JO17-5
LYRA JO11-9  Concordia JO11-12 08:30   Speelster MO17-2
          
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  Kethel Spaland JO9-1 09:30   Speler JO17-4
HBS JO9-4  LYRA JO9-2 08:30 7.30  
Westlandia JO9-3  LYRA JO9-3 09:30 8.30  
LYRA JO9-4  Vitesse Delft JO9-3 08:30    Speler JO15-1
FC ‘s-Gravenz. JO9-12 LYRA JO9-5 08:30 7.30  
Sp. Monster JO9-6  LYRA JO9-6 09:00 8.00  
LYRA JO9-7  Westlandia JO9-8 09:30    Speler JO15-2
DHL JO9-5  LYRA JO9-8 08:30 7.30  
Quick JO9-10  LYRA JO9-9 08:30 7.30  
Honselersdijk JO9-6 LYRA JO9-10 08:30 7.30  
LYRA JO9-11  VELO JO9-10 08:30   Speler JO15-5
       
Minipupillen      
Westlandia     vv LYRA  8.45 7.45     

Zaterdag
11 maart 2017


