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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 18

8 mei 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 Fred Barz 06-48154747 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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Van de voorzitter

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:

Tja, daar zit je dan
Wat een gekte heerste er afgelo-
pen week in Rotterdam en iedereen 
in Nederland die een Feyenoordhart 
heeft. Uiteraard ben ik er zelf ook even 
voor gaan zitten met toch enige span-
ning in mijn lijf. Wat een teleurstelling 
voor zoveel mensen. Wat zat er een 
spanning op de spelers van Feyenoord. 
Het wilde gewoon niet draaien in het elf-
tal. Ik moest direct denken aan de spe-
lers van het eerste. Zij spelen dan niet 
om de kampioenschap, maar om lijfs-
behoud in de 2e klasse. Ik bespeur ook 
hier de druk van presteren en gebrek 
aan zelfvertrouwen. Het zijn dan toch 
de wetten van het voetbal dat als je zelf 
de doelpunten niet maakt de tegenstan-
der er dankbaar gebruik van maakt. Zo 
ook afgelopen zaterdag tegen Valke ’68. 
Tweemaal op achterstand komen en er 
uiteindelijk een gelijkspel uithalen is niet 
voldoende, maar wel het maximaal haal-
bare. We zagen een team dat bereid was 
om te strijden. Wellicht volgt zaterdag 
tegen de kampioen Te Werve nog een 
ware Houdini-act. Jullie steun is van har-
te welkom en nodig. Na afloop staat er 
nog een derde helft gepland met, laten 
we hopen, vrolijk deuntjes.

Sportkontakt
Ik denk dat we als bestuur zelden een 
beslissing hebben genomen waar zo 
lang over is nagedacht. Het is in mijn 
beleving ook de eerste beslissing waar-
bij we gebruik hebben gemaakt van de 
mening van onze leden. 
Na bestudering van de uitkomst van de 
enquête en de mening van het bestuur 
is er besloten om tot eind 2017 door te 
gaan met het Sportkontakt in een papie-
ren versie en hierna over te gaan in een 
digitale versie. De tussenliggende perio-
de zal gebruikt worden om op een juis-
te wijze een digitaal clubblad te maken, 
waarmee we onze leden willen gaan 
informeren. Door deze veranderingen 
kunnen we actueler zijn voor onze leden 
en voor adverteerders meer mogelijk-
heden. Denk hierbij aan het doorlinken 

JO13 leden zijn om 15.00 uur aan de 
beurt. De deelname is geheel gratis. Het 
advies is wel om op tijd aanwezig te zijn.

Lyralicous
Is hetzelfde als Zwethpret, alleen door 
de damesselectie georganiseerd. Er 
is een beetje verwarring over het the-
ma, maar op zaterdag 20 mei wordt er 
een geweldig feest georganiseerd. Een 
avond voor 18+ met de welbekende dj 
Bombastic. Deze man is on onze regio 
al zeer bekend en gewaardeerd, maar 
zijn werkterrein wordt steeds groter. Hij 
is bezig om landelijk door te breken en 
op deze avond staat hij gewoon in onze 
kantine de zaal te vermaken. Kaarten 
zijn bij de damesselectie te koop.

The QuizBrothers
Op vrijdag 26 mei wordt er in de kan-
tine een avond georganiseerd, welke in 
het teken staat  van het 85-jarig jubi-
leum. De welbekende Quizbrothers 
komen naar De Lier om er een leuke en 
leerzame avond van te maken. Inschrij-
ven kan inmiddels via info@vvlyra.nl. 
Voor leden van v.v. Lyra is de deelna-
me gratis en ben je geen lid, dan betaal 
je slecht € 5,00 entree. Teams kunnen 
bestaan uit vier tot zes personen. Ben 
je in voor eeuwige roem en wil je gezel-
lig bijkletsen in de kantine, schrijf deze 
avond dan op in je agenda. De zal gaat 
om 20.00 uur open en aanvang van de 
quiz is om 20.30 uur.

Druk op de vrijwilligers
Ik heb er lang over nagedacht hoe dit 
te omschrijven. Moet ik het wel doen of 

21 mei
11 juni

naar hun website, kleurenadvertenties 
en eventuele filmpjes. Tevens willen dan 
ook kijken om voor diegenen die geen 
internet hebben een papieren versie te 
laten verschijnen. Als bestuur willen we 
iedereen bereiken en informeren over 
het wel een wee van de vereniging. 

We beseffen dat we aan het einde van 
het jaar van iets unieks afscheid gaan 
nemen, maar als vereniging moeten we 
naar kosten kijken en met de tijd mee 
gaan. Opvallend was dat van de 381 
ingevulde enquêtes die we mochten 
ontvangen er 39 zijn geweest die inge-
vuld via het Sportkontakt. Dit was één 
van de beweegredenen om te conclu-
deren dat we als vereniging nog meer 
de digitale snelweg moeten gebrui-
ken. Inmiddels zijn de betrokkenen 
op de juiste wijze geïnformeerd en zal 
de komende periode een plan worden 
gemaakt voor een zo soepel mogelijke 
overgang. Uiteraard houden we jullie op 
de hoogte.

Trainen als een prof
Wie wil dit nu niet. Deze kans gaan de 
jeugdleden van v.v. Lyra meemaken op 
woensdag 17 mei. De welbekende voet-
balschool van Ton Jenner gaat begin-
nen bij v.v. Lyra in de maand juni. Om 
te laten zien wat dit inhoudt geeft hij 
samen met zijn zoon, de welkbeken-
de ex-prof Julian Jennner, een clinic op 
deze woensdag. Wie wil er nu niet trai-
ning krijgen van iemand die o.a. bij AZ, 
Vitesse en NAC heeft gevoetbald. Daar-
naast heeft hij nog een rijke carrière in 
het buitenland mogen meemaken. Aan 
het begin van dit seizoen heeft Julian 
Jenner, die het meeste heeft geleerd van 
Louis van Gaal, zijn kicks opgeborgen 
en stort zich volledig op het trainers-
vak. Echte techniektraining met passie 
en bravoure gaan de leden meemaken. 
Deze training is voor alle  jeugdleden 
van JO9 tot en met JO13.
De JO9 leden beginnen om 14.00 uur, 
JO11 training start om 14.00 uur en de 
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Van de redactie
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kunnen pakken en volgend jaar ook in 
Europa onze punten kunnen verdedi-
gen. 

Bij Lyra 1 is het seizoen helaas ook nog 
niet gespeeld, ze staan nu op een posi-
tie waarop ze nacompetitie moeten gaan 
spelen om degradatie naar de 3e klas-
se te voorkomen.  Dat zou toch wel heel 
erg treurig zijn. Gelukkig is het nog niet 
zo ver, en aan het verslag te lezen ligt 
het in ieder geval niet aan de instelling 
waarmee het veld wordt betreden. Dat 
is op welk niveau dan ook toch de kwali-
teit waar de meeste wedstrijden worden 
gewonnen. Als je maar het hardste wilt, 
dan krijg je het ook vaak. 
Dat het seizoen bijna over is betekent 
niet dat er niets meer gebeurt op onze 

niet. Na overleg met sommige bestuurs-
leden besloten om het wel te doen. 
Onlangs hadden we een activiteit op het 
sportpark van Juventus. Ruim honderd 
deelnemers uit het gehele land. Voor 
deze mensen wil je de vereniging goed 
presenteren. Op de zeer vroege zon-
dagmorgen begonnen met het schoon-
maken van de kleedkamers. Wat ik hier 
aantrof kon ik in mijn naarste dromen 
niet bedenken. Diverse lege kannen 

bier, vele plastic bekers verspreid door 
de gehele kleedkamer en zeker zestig 
peuken op de grond. Om zeer verdrie-
tig van te worden. Waar is het verant-
woordelijkheidsgevoe? Biertje drinken, 
prima. Twee biertjes is ook prima, maar 
roken en de as en de peuken zo rond 
te laten slingeren vind ik totale waanzin. 
Ons clubgebouw is rookvrij en dat bete-
kent ook in de kleedkamers niet roken. 
Doe dat dus niet. Onze jeugdvoorzitter 

kwam mij direct helpen en we hebben 
de kleedkamer helemaal gereinigd. Ik 
vind dat jullie wel moeten weten dat bij 
dergelijk gedrag de druk op de vrijwilli-
gers ongehoord hoog wordt en het ple-
zier niet toeneemt. Waarvan acte.

Tot op het sportpark.
Sjaak Scheffers

Voor vele teams zit het seizoen er 
inmiddels op. Met Lyra 7 zijn we geëin-
digd op een nietszeggende 6e plaats. En 
dat terwijl we elk jaar aan het begin van 
het seizoen zeker weten dat we kampi-
oen gaan worden. Gelukkig is dat iets 
wat van de F-jes tot de veteranen zal blij-
ven bestaan, want volgend jaar worden 
we gewoon weer kampioen. 

We zijn kampioen; dat dachten ze in 
Rotterdam ook. Maar je moet toch echt 
gewonnen hebben voordat je de schaal 
op de Coolsingel mag laten zien. Nu 
hebben ze nog een kans en thuis in de 
kuip verwacht ik nog steeds dat ze de 
titel binnen halen. Maar ze hebben het 
zichzelf toch weer moeilijk gemaakt. 
En dan hopen dat ze volgend jaar door 

       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

Monster – Lyra  3-1
Lyra is nog lang niet uit de nacompeti-
tie/degradatieproblemen, dat is de har-
de conclusie na het optreden van Lyra 
gisteren in Monster. Lyra kwam tegen-
over een Monster te staan dat voor zijn 
laatste kans vocht, weliswaar het moest 
met oudjes uit het vierde, maar tot op 
het bot gemotiveerd was om het Lyra zo 
moeilijk mogelijk te maken. Voeg daarbij 
het wederom slappe  begin van Lyra aan 
de wedstrijd en de uitslag is voor een 
groot deel verklaard. Daarbij komt nog 
dat scheidsrechter Roozeboom nou niet 
bepaald een vlekkeloze wedstrijd floot, 
want in de eerste helft werd een geldig 
doelpunt van Lyra niet toegekend van-
wege het feit dat de scheidsrechter het 
niet had waargenomen.
Daarbij komt nog dat de voorsprong van 
1-0 van Monster gevolg was van een 
duidelijke buitenspelsituatie, waarvoor 
de assistent van Lyra ook vlagde, maar 
de scheidsrechter liet de vlagsignalen 
voor wat het was en kende de 1-0 toe. 

Lyra 1
Treft Lyra dan geen 
schuld? Vooral in de 
eerste helft had Lyra 

mogelijkheden 

genoeg om 
te scoren, 
maar zoals 
zo vaak is 
dat juist 
dit seizoen 

het grote pro-
bleem. Uitblinker Yasin Ozkok pas-

seerde  keer op keer zijn tegenstander, 
maar zijn voortzetting was niet altijd 
even gelukkig. Bovendien werd de snel-
le Sander Harmsen te weinig in het spel 
betrokken, zodat een overmacht aan 
defensieve Monster spelers de scha-
de beperkt kon houden. Bob Zwinkels, 
Tim Herbert en Sander Harmsen wis-
ten echter ook geen raad met de gebo-
den kansen. De hoop was dat Lyra de 
zaken wat energieker zou gaan aanpak-
ken, maar het tegendeel bleek waar. 
Door een omzetting bij Monster kwam 
die ploeg langzaam in de meerderheid 
en moest doelman Ritchie de Vreeden 
meermalen handelend optreden. In de 
59e minuut was het dan toch raak: Mon-
ster scoorde de 1-0 uit buitenspelposi-
tie en vanwege protesteren kreeg San-
der Harmsen de gele kaart. Kort daar-
na werd Roy Zeestraten gewisseld 
voor Thom Kuyvenhoven en  in de 63e 
minuut kwam Monster op 2-0. In de 
70e minuut werd Coen v. Mil gewisseld 
voor Robin Vijverberg, waarna in de 80e 
minuut Stef Koene alleen voor de Mon-
ster keeper verscheen maar de bal jam-
merlijk naast schoof. Monster scoor-
de uit de aanval hierop de 3-0 en toen 

was de wedstrijd wel beslist. In de 84e 
minuut scoorde Sander Harmsen nog 
de 3-1 en werd Ashwin Scheffers gewis-
seld voor Dennis Schouwstra. In de 

slotfase probeerde Lyra het 
nog wel, er werd enorm op 
het Monsterdoel gedrukt, 
maar de keeper van Mon-
ster stond verdere doel-
punten van Lyra in de weg. 
Rick Voskamp, Gino Bozuwa 
en Sander Harmsen kregen 
deze wedstrijd geel.

Trainer Hageraats begon met 
de volgende elf:
Doel: Ritchie de Vreeden,
Achter: Tim Herbert, Roy 
Zeestraten, Rick Voskamp en 
Ashwin Scheffers,

Midden: Gino Bozuwa, Coen v. 
Mil en Bob Zwinkels,
Voor: Yasin Ozkok, Stef Koene en San-
der Harmsen.

Lyra 2 won van Monster 2 na een 2-0 
achterstand met 2-5!

Lyra – UVS   0-3
Sinds zaterdagmiddag staat Lyra op een 
15e plaats die verplicht tot het spelen 
van promotie/degradatiewedstrijden. 
Een scenario dat men aan het begin van 
de competitie niet gedacht zal hebben. 
Hoop is er echter nog wel: Lyra moet 
nog 2 reguliere competitiewedstrijden 
spelen en kan middels 2 zeges goede 
zaken doen, al is Lyra wel afhankelijk 
van andere ploegen.
A.s. zaterdag speelt Lyra in Valkenburg 
tegen Valken ’68 en de laatste thuis-
wedstrijd is tegen Te Werve, dat dan al 
hoogstwaarschijnlijk kampioen is. De 
stand onderin de ranglijst is na 24 wed-
strijden als volgt:
12e: VDL  29 punten, 13e: UVS  28 
punten, 14e: Monster: 26 punten, 15e: 
Lyra 25 punten, 16e: Honselersdijk 24 
punten, 17e: Soccer Boys 21 punten en 
laatste en 16e: Kethel-Spaland met 15 
punten.

Van de tegenstander, UVS uit Leiden, 
had Lyra voor aanvang van de wedstrijd 

mooie vereniging. De familiedag, de 
jeugdkampen, de grote schoonmaakac-
tie, zomeravondvoetbal, de laatste 3e 
helft. Er staat nog zat op de rol. In deze 
editie kunt u er van alles over lezen. 

Veel leesplezier, Patrick Zeestraten 
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nog nooit gewonnen, maar een ieder 
die Lyra een warm hart toedraagt, was 
van mening dat zaterdagmiddag een 
mooie gelegenheid zou zijn om met die 
nare traditie te breken. Voor de wed-
strijd sprak voorzitter Scheffers twee 
jubilarissen toe, Yasin Ozkok en Ash-
win Scheffers werden in het zonnetje 
gezet omdat ze meer dan 100 wedstrij-
den voor Lyra hebben gespeeld. Toen 
de keeper van UVS meende de inge-
schoten al van speler van de week: Luca 
Duijvestijn te moeten stoppen, waren 
er al stemmen die zeiden dat het een 
moeilijke middag zou gaan worden. 
Onder leiding van scheidsrechter Post 
uit Den Haag, die een goede wedstrijd 
floot, begon Lyra voortvarend aan het 
duel, zonder echt gevaarlijk te worden.
Trainer Ramon Hageraats had op het 
laatste moment zijn formatie moe-
ten wijzigen, omdat Rick Voskamp niet 
fit genoeg was om te spelen. Ardi Luij-
endijk verving hem. In de 25e minuut 
schoot Coen v. Mil net naast, dat was 
van Lyra kant het enige vermeldens-
waard.

Na de rust werd er door Lyra heel kin-
derlijk een corner weggegeven waaruit 
UVS wist te scoren, 0-1.

Nu kon Lyra wederom proberen een 
schlemielig opgelopen achterstand in te 
halen.
In de 63e minuut werd Roy Zeestraten 
gewisseld voor Mark Dukker en even 
later werd Coen v.Mil gewisseld voor 
Robin Vijverberg. Kort daarop brak 
Yasin Ozkok door, maar zijn voorzet 
belandde achter alle voorhoedespelers 
van Lyra. Stef Koene werd nog vervan-
gen door Erwin Zeestraten, maar een 
doelpunt leverde dat niet op. Na een 
uitval van UVS werd het zelfs 0-2, waar-
na een gedesillusioneerd Lyra ook nog 
de 0-3 moest accepteren. UVS natuur-
lijk blij en Lyra enorm teleurgesteld!!!!! 
Scheidsrechter Post gaf Ardi Luijendijk 
nog geel en kon Lyra haar wonden gaan 
likken.

Uit bovenstaande blijkt dat Lyra a.s. 
zaterdagmiddag uw steun in Valkenburg 
niet kan missen.
Lyra speelde in de volgende opstelling:
Doel: Tom Binnendijk, 
Achter: Tim Herbert, Roy Zeestraten, 
Ardi Luijendijk  en Ashwin Scheffers,
Midden: Gino Bozuwa, Bob Zwinkels en 
Coen v. Mil,
Voor: Yasin Ozkok, Thom Kuyvenhoven 
en Stef Koene.
Speler van de week: Luca Duijvestijn.
Lyra 2 verloor met 1-2 van Rijnsburgse 

Boys 3.

Lyra op karakter 
naar gelijkspel  
tegen Valken ‘68
De opdracht voor de mannen van 
Ramon Hageraats was duidelijk. Alleen 
een overwinning zou LYRA wat lucht 
kunnen verschaffen in de strijd tegen 
degradatie en of P/D wedstrijden. 
Gezien de titel van het verslag is deze 
missie niet geslaagd maar de eerlijk-
heid gebiedt te zeggen dat het gelijk-
spel deze middag het hoogst mogelijke 
resultaat was. 

De trainer had zijn team, ten opzichte 
van vorige week op vijf plaatsen gewij-
zigd. Hij startte met de volgende elf:
Ritchie de Vreeden;
Dencho Narcisio, Ardi Luijendijk, Roy 
Zeestraten, Tim Herbert
Gino Bozuwa, John Lagerwerf, Robin 
Vijverberg
Yasin Ozkok, Thom Kuyvenhoven, 
Erwin Zeestraten

Op het sportpark Duyfrak werd de wed-
strijd onder prima omstandigheden 
gespeeld.  Het matje lag er prima bij 
en de zon zorgde ervoor dat het aan-
genaam toeven was in Valkenburg.  De 
wedstrijd kwam wat lastig op gang, de 
spanning stond er aan alle kanten op. 

Alleen uit stilstaande momenten 
werd er enig gevaar gesticht. Voor 
LYRA was het met name via de ver-
re inworpen van Dencho Narcisio 
dat er iets gebeurde maar niet dus-
danig dat de keepers er van in de 
war raakten. De eerste echte kans 
was ook gelijk raak. Uit een vloeien-
de aanval was het nummer 9 San-
der van Duijn die keeper Ritchie 
de Vreeden kansloos liet. Er waren 
toen 24 minuten gespeeld. Het 
lukte LYRA niet of nauwelijks om 
het doel van keeper Erwin van der 
Nagel te vinden. Het was niet toe-

vallig dat de gelijkmaker van LYRA in de 
35ste minuut tot stand kwam door een 
fout in de Valken verdediging. Erwin de 
Ridder zag onze Erwin over het hoofd 
en dacht terug te spelen op de keeper. 
Erwin Zeestraten wist met deze buiten-
kans wel raad en plaatste de bal langs 
de keeper in de verste hoek, 1-1.  Voor 
de rust was Valken nog een aantal keer 
gevaarlijk,. Met name een omschakel-

moment vlak voor rust kon door aan-
voerder Roy Zeestraten maar ternau-
wernood onschadelijk gemaakt worden. 
Na de rust lieten de Valken zien niet 
tevreden te zijn met een gelijkspel en 
gingen op zoek naar de voorsprong. 
Rechtsbuiten Jaco van der Bent was 
daar in de 47ste minuut dichtbij. Via een 
solo in het 16 meter gebied van LYRA 
speelde hij zich handig vrij maar helaas 
voor hem verdween zijn poging aan de 
verkeerde kant van de paal. Zoals eer-
der geschreven was voor LYRA vandaag 
ook de opdracht om de drie punten te 
vergaren waardoor er een aantrekkelijke 
tweede helft ontstond. Het spel golfde 
op een neer. Beide teams kregen ook 
kansen om op voorsprong te komen. 
In minuut 54 was het eerst Sander van 
Duijn die een goed lopende aanval van 
Valken niet wist af te ronden en in de 
tegenaanval was het Yasin Ozkok die 
een voorzet van Thom Kuyvenhoven 
in kansrijke posi-
tie naast kop-
te. Het was in 
deze fase dat Val-
ken  LYRA steeds 
meer onder druk 
wist te zetten. Met 
name op het mid-
denveld waren 
zij steeds meer 
de “baas”. Een 
moment van twij-
fel in de LYRA ver-
dediging , zo rond 
het uur, werd  bij-
na noodlottig, 
gelukkig wist Roy 
Zeestraten de voorzet, ten kosten van 
een corner, te onderscheppen. De trai-
ner vond het tijd om te gaan wisselen 
en binnen 5 minuten  moesten John 
Lagerwerf en Erwin Zeestraten naar de 
kant.  De verse wissels waren Bob Zwin-
kels en Stef Koene.  In de 72ste minuut 
kreeg LYRA op een interessante plek, 
randje 16, een vrije trap te nemen.  De 
vrije trap, genomen door Gino Bozuwa, 
ging volledig de mist in. Hij speelde de 
bal onnauwkeurig in de richting van 
Dencho Narcisio, de bal werd onder-
schept door Valken en het is dat Tim 
Herbert alert was en de aanval neutrali-
seerde zodat er op 20 minuten voor tijd 
nog steeds een 1-1 op het scorebord 
stond.  Marc Langeveld, net in het veld 
gekomen, had daar wat andere gedach-
ten over. Met een ziedend schot zorg-

de hij voor de 2-1 voorsprong voor Val-
ken.  De twitteraars hadden dit doel-
punt nog niet wereldkundig gemaakt 
of de 2-2 was alweer een feit. Vanaf de 
aftrap trok LYRA ten aanval en het was 
Stef Koene die de voorzet van Yasin 
Ozkok verzilverde. Het laatste kwar-
tier was vooral spannend. LYRA strijde 
voor wat het waard was en was vooral 
druk met het “verdedigen” van de 2-2. 
Valken kreeg nog wel een aantal kans-
jes maar gescoord werd er niet meer.  
Ardi Luijendijk viel tegen het einde van 
de wedstrijd geblesseerd uit. Hij werd 
vervangen door Dennis Voskamp. Het 
was jammer dat de wedstrijd eindig-
de met een opstootje.  Een overtreding 
van Tim Herbert werd door de goed lei-
dende scheidsrechter Sahan met geel 
bestraft. De aanvoerder van Valken 

kon zich niet beheersen en duwde een 
LYRA speler tegen de grond. Deze situ-
atie werd door de scheidsrechter in den 
minne geschikt, hij vond, geheel in de 
geest van de wedstrijd, een bestraffend 
woordje voldoende. 
Gezien de uitslagen op de andere vel-
den was het gelijkspel er eentje, ranglijst 
technisch, zonder waarde voor LYRA. 
Maar wat wel telt is de manier waar-
op het gelijkspel tot stand is gekomen. 
Op karakter twee keer terug komen van 
een achterstand en knokken voor elke 
meter. Dit moeten we op zeker meene-
men richting de laatste thuiswedstrijd. 
Het risico van directe degradatie is nog 
niet geweken, het ontlopen van P/D 
plekken is niet meer in eigen hand. 

Volgende week komt kampioen Te Wer-
ve naar De Lier. Ook dan is de opdracht 
duidelijk: WINNEN…… de steun van de 
supporters kan dan van doorslaggeven-
de aard zijn. Kom in groten getale en 
steun uw club!
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Aanvallende versterking  vv Lyra
Met de komst van Boyd Rijnenberg (vv 
Maasdijk) krijgt de selectie voor het 
komende seizoen definitief vorm. De 
26-jarige aanvallende middenvelder, 
doorliep de jeugdopleiding van Excel-
sior Maassluis en maakte in de senioren 
de overstap naar Westlandia (za). Daar 
promoveerde hij naar de 2e klasse en 
werd bovendien bijna topscorer van het 
Westland. 
Na 2 jaar vv Maasdijk maakt hij nu de 
stap naar de Lier. Een mooie match van 
ambities en verwachtingen.  We wensen 
Boyd dan ook van harte welkom bij vv 
Lyra!

JO9-1 kampioen na spannende ontknoping 
in de laatste competitiewedstrijd
 
J.l. zaterdag speelde de JO9-1 hun laatste wedstrijd tegen een sterk KMD JO9-1 .
Er moest  gewonnen worden om kampioen te worden in de 2e klasse.
 
In de eerste helft kwam Lyra als snel op voorsprong door een bekeken boogbal over 
de keeper van KMD door Mika. Niet veel later was het Sem , die de verdediger en de 
keeper van KMD prachtig omspeelde om vervolgens de bal eenvoudig in te tikken. 
Toch werd Lyra na een goed begin wat slordig, waardoor KMD de ruststand op 2-2 
bracht.

Het WK F-pupillen van afgelopen maan-
dag en de zware bekerwedstrijd van j.l. 
donderdag begon in de tweede helft 
een beetje zijn tol te eisen, waardoor 
onze kerels wat vermoeid werden en 
niet veel duels meer gewonnen werden. 
Het gevolg hiervan was,dat we door een 
doelpunt van KMD op achterstand kwa-
men. Om nog uitzicht te houden op de 
titel moest in laatste minuten een tandje 
bijgezet worden om nog uitzicht te hou-
den op de hoogste eindklassering. Van-
uit een corner schoot Justin bij de twee-
de paal de bal langs de doelman van 
KMD. Met een 3-3 eindstand  was het 
wachten op de utslag van MSV tegen 
Zwaluwen want bij winst van MSV zou-
den Maassluizers kampioen zijn. Na 
het douchen verzamelden de kinderen 
en ouders zich in de kantine. De taart 
en de champagne stonden klaar en na  
een kwartier wachten kwam het verlos-
sende bericht uit Maassluis, dat MSV de 
wedstrijd met 4-6 verloren had. Hierna 
konden de kurken van de Champagnef-
lessen en werd er taart gegeten om het 
kampioenschap te vieren
 
Mika, Justin,Coen, Finn B., Finn S., Sem, 
Daan, Luuk, Jens en leider Etienne gefe-
liciteerd met het behaalde kampioen-
schap.

Groeten, Ger van der Meer
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Schema meelopen Lyra 1 
Datum team  tegenstander
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 her-
beleven.

Van de Activiteitencommissie

Familieweekend 9 en 10 juni                 
‘Typisch Hollands’
                  
Hieronder staat alvast de planning voor het weekend. 
De exacte tijden volgen nog.

donderdag 8 juni tenten opzetten
vrijdag 9 juni spellen en slapen voor de  jo9 en jo11 pupillen
zaterdag 10 juni familieontbijt
  ouder - kind voetbal
  huldiging kampioenen
  penaltybokaal
  C - D mixtoernooi

Grote  
Schoonmaak 

Het einde van het seizoen is weer 
nabij, nog een paar weken en dan 
zit het seizoen er weer op. We wil-
len, net zoals in 2015, ook dit jaar 
weer een grote schoonmaak hou-
den. Zowel het gehele clubgebouw 
als ook het buiten terrein. Zodat 
ons mooie clubgebouw mooi blijft!!

Dit willen we doen op maandag 12 
juni, dinsdag 13 juni en woensdag 
14 juni. Het is maar een paar uur-
tjes; van 19.00-21.30 uur. Gro-
te schoonmaak betekent het hele 
clubgebouw, maar ook  op en rond 
de velden.

Dit doen we met z’n allen en heb-
ben daarbij de hulp nodig van de 
senioren teams en van de ouders 
van de jeugdteams. De jeugd van 
JO19 en MO&JO17 is natuurlijk ook 
van harte welkom! als ieder team 
één avondje komt is het zo gepiept; 
immers, vele handen maken licht 
werk!

Graag per team opgeven bij vrijwilli-
gers@vvlyra.nl, meld even het aan-
tal mensen en je voorkeursavond, 
dan ontvang je van ons een beves-
tiging. 

Je hoeft alleen een emmer en een 
spons mee te nemen, voor de rest 
wordt gezorgd. Met z’n allen de 
handjes uit de mouwen, alleen dan 
kunnen we ons clubgebouw mooi 
houden!

Namens Anita, Colinda & de “rode 
brigade” alvast bedankt.

Herman van Duijn

De Gouden Kaart voor Henk Verkade

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.

Deze keer is de eer voor Henk Verkade. 
Inmiddels 76 jaar jong, getrouwd met 
Corrie en trotste opa van vier kleinkin-
deren. Al decennialang een graag gezie-
ne gast op het sportpark. Langs de lijn, 
maar vooral ook als vrijwilliger om ons 
sportpark in topconditie te houden. 

We horen het allemaal nog regelmatig 
van bezoekende clubs: “Wat een gewel-
dig sportpark hier. Hoe krijgen jullie dit 
voor elkaar?” Onder andere dus door 
kanjers zoals Henk Verkade en de ove-
rige bemanning van de ‘rode brigade’, 
Lyra’s gewaardeerde onderhoudsploeg. 
Tegenwoordig bestaand uit Leen Vos-
kamp, Herman Brehm, Jan vd Bos, Wim 
Solleveld, Jan vd Meer en sinds dit jaar 

Hans Wustefeld. Wekelijks zorgen zij 
voor het schoonmaken van de kleed-
kamers en het onderhoud in en om de 
accommodatie. 
Na het werkzame leven van Henk als 
chauffeur is hij in 1998 begonnen bij 
Lyra met onderhoudsklussen en groen-
voorziening. “Ik werd daar toen voor 
gevraagd door Henk vd Akker,” diept 
Henk op uit z’n geheugen. 
“Naast Henk en ik waren ook Geert 
Scholtes en Leen Paauwe daarbij, later 
sloot Herman Brehm ook aan,” schetst 
Henk het ontstaan van de voorloper van 
de huidige ‘rode brigade’. Een term die 
sinds de nieuwbouw gestalte kreeg en 
bekrachtigd werd met de rode onder-
houdsjassen.
Onder de bezielende leiding van Piet 
Voskamp komt de ‘rode brigade’ weke-
lijks samen. De lijnkrijters Klaas van 
Rhoon, Wim in’t Veld, Gerrit Haasen-
broek en Henk Solleveld mogen daarbij 
ook niet onvermeld blijven. Zij zorgen er 
met elkaar voor dat sportpark De Zweth 
een pareltje blijft. 
Henk vindt dat de hele brigade een 
Gouden Kaart verdient, daar heeft ‘ie 
natuurlijk gelijk in…

Agenda-puntjes
Zaterdag 13 mei:
Laatste laatste thuiswedstrijd van 
het 1e:  Lyra - Te Werve.
Na afloop de laatste 3e helft dit seizoen.
 
Woensdag 17 mei:
voetbalclinic Ton Jenner voetbalschool

Zaterdag 20 mei
Feestavond op Lyra met DJ Bombastic

Vrijdag 26 mei:
Pubquiz: Gezellig avond in de kantine 
met The Quizbrothers

9-10 juni
Familieweekend ‘Typisch Hollands’
Panaltybokaal

12-15 juni
Grote schoonmaak

9-12 juli:
F-kamp

9-15 juli:
D-E kamp

12 augustus:
Bradelierloop
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Lyra 7 fan-dag

De jaarlijkse LYRA 7 Fan dag was weer 
een groot succes! Echtgenotes, ouders, 
schoonouders, vrienden en vriendin-
nen waren weer uitgenodigd om deze 
fan dag mee te maken.  De fans wer-
den verwelkomd met een paar geweldig 
mooie spandoeken. De opkomst van de 
fans was groot.
Deze middag was er een aanspreken-
de tegenstander n.l. Westlandia 10. In 
de 6e klasse 10. Lyra 7 stond 5e op de 
ranglijst en Westlandia 10 op de 11e 
plaats, maar dat zegt in deze compe-
titie niets, de onderste winnen van de 
bovenste en andersom.

De wedstrijd was net 12 min oud en 
Westlandia komt voor met 0-1 (opmer-

kelijk want Westlandia speelde op dat moment nog met 10 
man). De fans moesten tot de 32 min wachten op de gelijkma-
ker van Remon Le Feber, met een prachtig schot.
De ruststand was dan ook 1-1, de fans werden getrakteerd op 
een kopje koffie of thee in de kantine.
In de tweede helft was LYRA de bovenliggende partij. Wat dan 
ook resulteerde in doelpunten van Ton Wüstefeld en Mike Vos-
kamp, wat de eindstand op 3-1 bracht.
Na de wedstrijd werden de fans als eerder, uitgenodigd om 
gezamenlijk nog een drankje te drinken.
Jongens, het was weer een geweldige fan dag, we kijken uit naar 
volgend jaar.

De LYRA 7 fans

Hondebaan...
Een aantal keer per maand trainen er 
geen voetballers op de velden van Lyra, 
maar… politiehonden. Een trainings-
groep van Andor Security en de Dia-
blo’s Devil Dogs traint de Beveiliging 
Diensthonden en Politiehonden. Ook 
de hondengeleiders zelf worden verder 
getraind door Louis Pak en Dirk Entho-
ven. Politiehond Beertje (links) laat zijn 
skills zien, pakwerker Marcel v/d Ras-
sel is het slachtoffer. Bo, een wat jonge-
re hond, is nog in opleiding maar zeker 
geen schootkatje te noemen. Wellicht 
kunnen de honden hun kunsten nog 
een keer vertonen tijdens een evene-
ment bij Lyra of tijdens de pauze van 
een thuiswedstrijd.

Lyra 2 (zaal) ‘in the winning mood’
Concordia 1 – Lyra 2 (zaal) 7 – 12: 
Lyra 2 wint vierde wedstrijd op een rij
Lyra trad vandaag bijna compleet aan 
tegen Concordia. Wel is waar ontbra-
ken Fla, Niels en Raymond maar door-
dat Lyra 1 al vrij is beschikten wij toch 
over 7 spelers.  Over de wedstrijd kun-
nen wij kort zijn. De tegenstander speel-
de zijn laatste wedstrijd in de historie 
en had daarom bedacht voor de wed-
strijd al een biertje te drinken. De 1e 
helft leek nog op voetbal. Concordia 
kwam zelf 1-0 voor en Dave had menig 
redding nodig om hun van een 2e tref-
fer af te houden. Martijn (2 x) en Sander 
brachten Lyra echter op 1-3. Vlak voor 
rust scoorde Assaf de 1-4, nadat hij de 
bal van ver langs de keeper schoot die 
mee naar voren ging en toen was het 
gedaan met de wedstrijd.
De 2e helft speelde Concordia met de 
keeper als aanvaller en een andere spe-
ler in de goal. Dit leidde al snel tot een 
1-6 voorsprong. Na een cadeautje van 
de scheidsrechter na vermeend hands 
van Assaf werd het nog 2-6, maar daar-
na liep Lyra uit naar 2-10.  Het bleek 
moeilijk om geconcentreerd te blijven 
tegen een niet serieuze tegenstander en 
de laatste minuten scoorden zij dan ook 
nog 5 keer, omdat ook Lyra nog 2 keer 
scoorde werd de eindstand bepaald op 
7-12. Voor Lyra scoorde Martijn 5 x, 

Sander 4 x, Assaf en Jim 1 x en eenmaal 
werd de bal na een hoge bal van Mar-
tijn door de tegenstander in eigen doel 
gewerkt.
Nog een wedstrijd te gaan volgende 
week tegen ZVV Den Haag 11. De 4e 
plaats is nog in zicht. 

ZVV Den Haag 13 – Lyra 2, Lyra wint 
laatste wedstrijd met ruime cijfers: 
1-9
Vandaag stond de laatste wedstrijd van 
het seizoen op de agenda. De tegen-
stander ZVV Den Haag was enkele 
weken geleden nog tegenstander van 
Lyra 2. Toen wonnen wij na een 0-2 
ruststand met 4-2, omdat wij hoog druk 
gingen zetten. De tactiek was dit keer 
te starten met hoog druk zetten, mede 
omdat wij vandaag drie wissels hadden. 
Dit betaalde zich al na 1 minuut uit. ZVV 
schoof de bal in de voeten van Martijn 
die simpel de 0-1 binnen schoot. Niet 
veel later maakte Sander 0-2 en scoor-
de Jim bijna een “Viergevertje” doordat 
ZVV de bal bijna via hem binnen schoot. 
In de 15e minuut scoorde Martijn dan 
toch de schitterende 0-3 door met een 
hakje alleen voor de goal de bal binnen 
te schuiven. Het slotakkoord van de 1e 
helft was voor Jim die na een goede bal 
van Sander de 0-4 kon binnen schieten. 
Als ZVV al eens een kans kreeg bleek 

dat Dave in topvorm was en elke bal uit 
zijn goal wist te houden.
De 2e helft deden wij het wat rusti-
ger aan. ZVV kreeg de bal maar niet 
achter Dave en Lyra maakte de kan-
sen wel af. Sander tekende voor de 0-5 
uit een individuele actie en Martijn, na 
een schitterende pass van Raymond, 
voor de 0-6. Sander sprak al voorzich-
tig uit dat wij misschien wel een keer de 
0 konden houden. Dit werd snel afge-
straft toen ZVV in de 19e minuut einde-
lijk Dave kon passeren in de korte hoek 
1-6. Drie minuten voor tijd mocht Assaf 
aan zijn dochter (die mee was als sup-
porter) tonen dat hij ook kon scoren 
door een uitgespeelde aanval binnen 
te schieten 1-7. In de laatste minuten 
scoorde Martijn nog twee keer, zodat de 
eindstand op 1-9 werd bepaald. Martijn 
scoorde in totaal 5 x, Sander 2 x en Jim 
en Assaf 1 x.
Sharon en Sabine bedankt voor de sup-
port vandaag! 
Doordat Vitesse Delft met 6-9 won van 
Tutor zijn wij op doelsaldo als 4e geëin-
digd een goede prestatie gezien het 
puntenaantal in de winterstop.

Met sportieve groet,
Lennard Robbemond,

Coach Lyra zaal 2

Familieweekend
Nog een paar weken en dan is het al 
weer tijd voor het familieweekend. Een 
weekend vol sport en spel. Dan slapen 
alle JO/MO 9 &11 teams op het terrein 
van Lyra. Een jaarlijks terugkerend eve-
nement wat als erg leuk word ervaren. 
Om daar aan mee te kunnen doen heb-
ben de leiders bericht gekregen van de 
wedstrijdsecretarissen. Is dit nog niet 
het geval stuur dan een mailtje naar je 
eigen wedstrijdsecretaris die kan alle  
informatie toe sturen. Voor de penalty-
bokaal zijn alle teams tijdens de training 
al druk aan het oefenen. Wie mag er dit 
jaar zijn eigen team vertegenwoordigen? 
Teamwinnaars opgeven via ac@vvlyra.
nl. Voor het mix toernooi op zaterdag 
kunnen de JO/MO 13&15 teams zich 

opgeven via de site. De activiteiten com-
missie is al druk bezig met de voorberei-
dingen en hebben er al helemaal zin in!  

Verlaten...
Na het familieweekend gaat Astrid de 
activiteiten commissie verlaten. En zijn 
daarom op zoek naar een nieuw enthou-
siast persoon voor deze leuke commis-
sie. Iemand  die het leuk vind om activi-
teiten voor de jeugd elftallen te organi-
seren. Wie o wie vind het leuk om een 
team met toppers te versterken? Tik ons 
op de schouder of stuur een berichtje 
naar ac@vvlyra.nl 
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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         
13-mei C5 JO15 5
20-mei C5 JO15 5
27-mei C6 JO15 6
3-jun C6 JO15 6

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

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  13 en 20 mei zijn de ouders 
van de JO11 9 en de MO13-1 aan de beurt. Aan de begeleiding van de JO11 9 en de 
MO13-1 het verzoek om voor deze datums een bar team te regelen.
De ouders van de JO11 8 bedankt voor het draaien van de diensten van afgelopen 
periode.

Datum         Team            
13-mei 07:30 - 10:00 uur E9 2 JO11 9
13-mei 10:00 - 13:00 uur E9 1 JO11 9
20-mei 10:00 - 13:00 uur MD1 2 MO13 1
27-mei 07:30 - 10:00 uur MD1 1 MO13 1
27-mei 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 Fred Barz,  kantinezaken@vvlyra.nl of bel 06-48154747

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!
Fred Barz,  

kantinezaken@vvlyra.nl 
of bel 06-48154747

Grote Schoonmaak 
Het einde van het seizoen is weer nabij, nog een paar 
weken en dan zit het seizoen er weer op.
We willen, net zoals in 2015, ook dit jaar weer een gro-
te schoonmaak houden. Zowel het gehele clubgebouw 
als ook het buiten terrein. Zodat ons mooie clubgebouw 
mooi blijft!! 

Dit willen we doen op 12 juni, 13 juni en 14 juni.                                      
Het is maar een paar uurtjes; van 19.00-21.30 uur. Gro-
te schoonmaak betekent niet alleen het hele clubgebouw, 
maar ook op en rond de velden. Dit doen we met z’n 
allen en hebben daarbij de hulp nodig van de senioren-
teams en van de ouders van de jeugdteams. De jeugd van 
JO19 en MO&JO17 is natuurlijk ook van harte welkom! Als 
ieder team één avondje komt is het zo gepiept; immers, 
vele handen maken licht werk!
Graag per team opgeven bij vrijwilligers@vvlyra.nl, meld 
even het aantal mensen en je voorkeursavond, dan ont-
vang je van ons een bevestiging. 
Je hoeft alleen een emmer en een spons mee te nemen, 
voor de rest wordt gezorgd. Met z’n allen de handjes uit 
de mouwen, alleen dan kunnen we ons clubgebouw mooi 
houden!
Namens Anita, Colinda & de “rode brigade” alvast bedankt.

Herman van Duijn
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Persoonlijk - Leen Faro
Door Johan Voskamp.
Geboren:  02-06-1989 Delft 
Woonplaats:  De Lier
Partner:  - 
Familie:  Huib en Gerda en 1 zusje Debbie
Opleiding:  mbo groothandel en Logistiek
Beroep:  inkoper planten bij Fleura Metz Hobby’s: voetbal Sport: voetbal
Clubs:  Lyra
Functie bij de club:  speler
Merk tenue:  Adidas
Merk schoenen:  Adidas
Trainers:  een kleine greep uit een lange lijst: Boek:  lees alleen op vakantie: over de onder-

 wereld in Nederland is wel interessant.
Radio:  538
Radiopresentator:  Edwin Evers
Televisie:  The blacklist en de roelvinkjes maar ook 

veel series op netflix
TVpresentator:  Matthijs van nieuwkerk
Analyticus:  Kenneth Perez
Zanger:  Marcus Mumford
Zangeres:  Anouk
Band:  Foo Fighters, Volbeat
Acteur:  Christoph waltz
Actrice:  Kaira Knightley
Film:  inglorious bastards
Eten:  Spare ribs, prakkie van moeders
Niet te eten:  Witlof en zuurkool
Drank:  bier, wat nog wel eens wil overgaan naar 

een baco op het eind van de avond.
Niet te drinken:  sambuca
Uitgaan:  meest kroeg of een schuurfeest
Beste eigenschap:  geduldig.
Slechtste eigenschap: te gemakzuchtig af en toe.
Karakter:  rustig komt allemaal wel goed.
Bewondering voor: mensen die in de zorg werken.
Ontroerd van:  overlijden van kinderen en te jonge men-

sen.
Trots op:  mijn ouders
Hekel aan:  zonder regenpak naar het werk gaan met 

de gedachte dat red ik wel. En dan halver-
wege denken o nee toch niet.

Bijgeloof:  doe ik niet aan
Ergernis:  Silvana Simons en Prem. Uitleg is overbo-

dig denk ik.
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Tess Wester. Altijd al een leuke sport 

gevonden dat handbal.
Vakantie:  Amerika en Cuba kan ik iedereen aanra-

den
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: dat school kin-

deren vrij moeten krijgen voor de huldi-
ging van Feyenoord.

Dit wil ik nog kwijt:  kom volgend seizoen eens bij Lyra 7 kij-
ken: gemiddeld 4 doelpunten per wed-
strijd en schitterende acties. Met gezel-
lige fandag aan het eind van het seizoen 
bedanken we je daar altijd hartelijk voor.

Edgar beukens,  Pim vd hoorn, Leen akker, Piet Paauwe, 
Jasper scheringa

Beste trainer:  Pim vd Hoorn
Positie:  nu voornamelijk middenveld maar bijna 

op elke positie wel een keer gestaan.
Sterke punten:  aardige traptechniek
Zwakke punten:  koppen
Hoogtepunt:  1 keer kampioen geworden in de d6
Dieptepunt:  nog geen kampioen met lyra 7
Mooiste wedstrijd: niet qua overwinning maar wat me wel 

altijd is bijgebleven uitwedstrijd bij quin-
tus in de jeugd. Thuis verloren we met 
19-3 als we uit met minder dan 5 doel-
punten verloren kregen we een patat-
je. Het werd een zwaar bevochten 5-1 
nederlaag.

Mooiste doelpunt:  scoor niet heel vaak maar dit seizoen 1 
met links in de wikkelhaak die zat er wel 
lekker in.

Andere sporten:  tennis
Mooiste overwinning: dit seizoen thuis tegen Cion 0-3 bij rust 

en 6-4 winnen.
Grootste teleurstelling: te vaak geblesseerd.
Ambities: Kampioen worden met lyra 7
Tatoeage:  geen
Clubman/vrouw:  Rien de vos
LYRA speler:  Rick voskamp, Dennis vd hoeven
westlandse speler:  Ton wusteveld
nationale speler:  Davy Klaassen
internationale speler: Christian Eriksen
regio club:  Lyra
nationale club:  Ajax
internationale club: Tottenham Hotspur
Mooiste wedstrijd: ben bij de wedstrijd newcastle – arsenal 

geweest. Was 0-4 bij rust werd uiteinde-
lijk 4-4 geweldige sfeer toen.

 En ajax – twente om het Kampioenshap 
zal me ook altijd bij blijven.

Mooiste doelpunt:  van persie Nederland -Spanje
Mooiste sportaccommodatie: vv Lyra
Slechtste sportaccommodatie: vdl is niet best op dit moment
Idool:  -
Auto:  geen
Krant:  ad
Weekblad:  roeger vi en de Donald Duck
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met korting
Schiet iedereen van de baan, je vrien-
den, collega’s of misschien je familie.
Het kan allemaal in het bos bij out-
door-delft. Kom ook paintballen op een 
van de uniekste velden van NL.

Paintball voor volwassen 
ipv € 27,50 is het t/m 1 juli € 25,- voor 
Lyra leden. (ook in het weekend geldig)

Paintball kogels
ipv 100 kogels is het t/m 1 juli 150 
kogels voor lyra leden. (ook in het 
weekend geldig)

Altijd willen paintballen maar nog net 
te jong? Niet getreurd, wij doen ook 
aan paintball voor kids. Ideaal geschikt 
voor kinderfeestjes of klassenuitjes. Je 
speelt op een van de uniekste banen 
van Nederland!

Paintball voor kids
ipv  22,50 is het t/m 1 juli € 16,- voor 
Lyra leden.

www.outdoor-delft.nl
info@outdoor-delft.nl

06-54678161

Bradelierloop
Beste sportvrienden,

Graag doen wij weer een oproep aan alle (jeugdige) sportliefhebbers uit 
De Lier. Wij willen jullie uitnodigen om deel te nemen aan het grootste 
en gezelligste sportevenement van De Lier: de Bradelierloop. 
Dit jaar zal de Bradelierloop gehouden worden op zaterdag 12 augustus. 
Dit is zoals gewoonlijk op de laatste zaterdag van het Bradelier feest en is  
meteen een goede start/aanloop richting het nieuwe sportseizoen.

Voor de jeugd zijn er 2 afstanden:
1.000m voor de jeugd t/m 11 jaar  
2.500m voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar.

Op elke afstand zijn er prijzen voor de snelste 3 jongens en meisjes. Voor de snelste Lierenaar (Jongen en Meisje) per afstand is 
er een extra prijs! Voor de meer getrainde sporters is er keus uit de 5.000m of de 10.000m

Extra info vind je op www.bradelierloop.nl. Heb je een vraag? Mail dan naar info@bradelierloop.nl
Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook:  @bradelierloop

Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele prettige vakantie en tot ziens op 12 augustus!
Een sportieve groet,

Bradelierloop
Gert van der Schee

Paintballen



pagina 20

Wedstrijdprogramma

Junioren     
SC Monster MO17-1 LYRA MO17-2 20.00 19.00 
  
Junioren     
LYRA JO15-3  Wat Veld GONA JO15-1 18:30    
Berkel JO11-10  LYRA JO11-10m 19.00 18.00
    
Junioren     
LYRA MO17-1  VELO MO17-1 18.30   HV toernooi 
FC ‘s-Gravenz. JO13-7 LYRA JO13-4 19:00 18.00
  
Senioren      
LYRA 1  Te Werve 1 14:30   
LYRA 2  SVC’08 2 12:00   
Verburch 6  LYRA 13 14:30 13.30  
      
Vrouwen      
RKDEO MO15-2  LYRA MO15-2 12:00 11.00  
      
JO15      
sv Wassenaar JO15-1 LYRA JO15-3 10.00 9.00  
Westlandia JO15-6  LYRA JO15-6 10.45 9.45  
      
Minipupillen      
Quintus    vv LYRA 8.30    
      
Junioren     
Kagia JO17-2  LYRA JO17-3 19.00 18.00   
LYRA JO13-4  Westlandia JO13-5 19.00   
Escamphsv JO13-1  LYRA JO13-6 19.00 18.00  
       
Minipupillen   
Westlands Kampioenschap bij ‘s-Gravenzande       
       
Junioren   
Honselersdijk JO11-4 LYRA JO11-10m 19.00 18.00  
      
Junioren     
VCS JO15-3  LYRA JO15-6 19.00 18.00  
      

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Maandag

8 mei 2017

Zaterdag
13 mei 2017

Dinsdag
9 mei 2017

Woensdag
10 mei 2017

Dinsdag
17 mei 2017

Zaterdag
20 mei 2017

Dinsdag
23 mei 2017

Woensdag
24 mei 2017
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