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Bestuur en Commissies
62e jaargang, nr 19

22 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



pagina 2 pagina 3

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:

Het zou toch wat zijn
Het is wellicht bekend dat mijn rood-
wit gevoelens in Rotterdam liggen. In 
alles heb ik al vele jaren mijn hart ver-
pand aan de club aan de Maas. Ik ben 
niet de enige want ik had het geluk om 
aanwezig te zijn bij de laatste wedstrijd 
in de Kuip. Wat een emotie en clubge-
voelens. Achteraf blijkt dat  je getuige 
bent geweest van een stuk clubhisto-
rie die zelden meer overtroffen zal wor-
den. Een jongensboek wat je live aan-
schouwt. Hier spreekt men over jaren 
nog over. Terwijl ik deze column schrijf 
loopt de spanning wederom hoog op 
in het voetbalminnend Nederland. Wat 
gaat Ajax doen in Zweden. Uiteraard als 
Nederlander en voetballiefhebber hoop 
ik dat zij winnen en die kans is wel dege-
lijk aanwezig. Als dit lukt zullen de min-
dere jaren op Europees topniveau snel 
vergeten zijn. Het volgende probleem 
dient zich direct aan. Hoe ga je de teams 
bij elkaar houden. De scouts van de 
topclubs zullen in groten getale aanwe-
zig zijn om in een later stadium met de 
miljoenen euro’s te gaan wapperen. Het 
is wel leuk veel geld op de bank, maar 
je blijft altijd een team in opleiding en 
zijn de kansen op Europees succes vaak 
een incident. Maar voor de spanning  
wordt deze uitdaging woensdagavond 
even naar de achtergrond geschoven.

Nacompetitie
Sommige teams zijn het afgelopen 
weekeinde nog druk in de weer geweest 
met de nacompetitie. VR1 ging helaas 
in Zeist met 1-0 onderuit en is nu klaar. 
Met een mooie tweede plaats in de 
competitie kunnen ze terugkijken op 
een prachtig seizoen. JO17-1 hebben 
een prachtig resultaat neergezet en 
gaan op naar de volgende ronde. Hul-
de voor deze mannen en heb vertrou-
wen dat het goed komt. De mannen van 
Ramon Hageraats hebben afgelopen 
zaterdag een prima resultaat neergezet 
in Koudekerk aan de Rijn. Door blessu-
res en vakanties waren een aantal vas-
te basisspelers niet aanwezig. Met name 

We proberen teleurstellingen te ver-
mijden. Voor alle wijzingen stuur je een 
email naar ledenadministratie@vvlyra.nl. 

Inleveren sponsorkleding 
en jassen leiders/trainers
Nu het einde van het seizoen daar is zal 
de sponsorkleding die je gedragen hebt 
dit seizoen moeten worden ingeleverd. 
Dit geldt ook voor de jassen van de 
trainers en de leiders. Op zaterdag 10 
juni moet dit gaan plaatsvinden. In het 
Sportkontakt staat een schema wanneer 
je dit moet doen. Zorg ervoor dat je dit 
doet, want het is ieder jaar een hels kar-
wei om dit uit te zoeken en nabellen om 
het in te leveren past niet in het tijd-
schema. Vanaf het nieuwe seizoen zal 
dan alles weer fris en fruitig voor een 
ieder gereed zijn.

Damestoernooi
Zaterdag 27 mei belooft weer een bij-
zondere dag te worden op het sport-
park. De jaarlijkse damesdag van v.v. 
Lyra wordt alweer voor de derde keer 
georganiseerd. 
We kunnen nu al zeggen: “Weer groter 
en mooier.” Met hele leuke attracties, 
maar vooral leuk voetbal. Wil jij je voet-
balkunsten gaan vertonen bij  dames-
voetbal en twijfel je nog een beetje, kom 
dan op deze dag naar het sportpark 
en beleef hoe damesvoetbal in elkaar 
steekt.

The QuizBrothers 
De inschrijvingen komen nu gestaag 
binnen, maar ze kunnen nog wel deel-
nemers gebruiken. Op vrijdag 26 mei 

11 juni
20 augustus
  3 september
17 september

  1 oktober
15 oktober
29 oktober  
12 november

in de defensie stond er een nagenoeg  
nieuwe linie. Door strijd en inzet heb-
ben ze daar een degelijk resultaat neer-
gezet. Uiteraard hopen we op een goed 
thuisresultaat en dat we volgende ronde 
met vertrouwen kunnen tegemoet zien.

Trainen als een prof
Die krabbelde wel even achter zijn oren. 
Julian Jenner was vorige week te gast bij 
onze vereniging. Deze oud profvoetbal-
ler van o.a. AZ, NAC en Vitesse kwam 
een clinic geven aan onze jeugd. Ieder-
een kon meedoen, maar al snel  bleek 
dat er veel meer deelnemers zouden 
zijn dan  dat er op het veld konden. Een 
inschrijving was nodig. Waar hij nor-
maal dertig kinderen per uur kan trai-
nen, werd er gekozen voor veertig kin-
deren. Dit is al veel en al snel bleek dat 
er per uur 55 kinderen op het voetbal-
veld te vinden waren. Onder geweldige 
weersomstandigheden werd de speler-
tjes geleerd om te trainen als een prof. 
Hierbij werd speciaal aan techniek en 
doorzettingsvermogen gewerkt. Trai-
nen als een prof is een onderdeel van 
de voetbaltraining van de voetbalschool 
van Ton Jenner. Op zondag 28 mei  start 
hij met zijn voetbalschool een cursus op 
onze vereniging. De trainingen zullen 
worden verzorgd door o.a. Julian Jenner. 
Verderop in het Sportkontakt staan alle 
gegevens en hoe je kunt inschrijven. Als 
speler word je er een betere voetballer 
door met meer overtuiging en techniek.

Wijzigingen
Nu het seizoen ten einde is kunnen er 
veranderingen plaatsvinden. Besluit je 
om te stoppen met voetballen, geef dit 
dan tijdig aan. Het liefst deze week nog.  
Ben je hier te laat mee, dan breng je 
de vereniging onnodig kosten in reke-
ning. Zijn er wijzigingen in de N.A.W.
gegevens, dan willen we die ook tijdig 
weten. Als je dit vergeet kan het zomaar 
voorkomen dat je onthouden wordt van 
de nodige informatie omdat we niet 
beschikken over het juiste emailadres. 



pagina 4 pagina 5

Van de redactie
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ze vergeten alleen te scoren. Dat lijkt 
sowieso al het probleem van de laatste 
weken, er worden geen kansen gecre-
eerd. Het ziet er allemaal heel netjes uit, 
maar af en toe heb je een beetje oorlog 
nodig om uit zo een situatie te komen 
en die bal er gewoon in te douwen. 

Het bestuur heeft besloten te stoppen 
met de papieren versie van het club-
blad, in mijn ogen een onvermijdelij-
ke beslissing. De tijd gaat door en dan 
is een instituut als het clubblad ook een 
keer aan de beurt. Twitter, Facebook, 
een website of een digitale nieuwsbrief. 
Er zijn vele mogelijkheden om de leden 
en belangstellenden van alle informa-
tie te voorzien, en dat zonder de kosten 
en tijd die de distributie van een papie-
ren blad met zich mee brengt. Dit is 

zijn de overbekende Westlanders aan-
wezig om een gezellige avond te verzor-
gen, waarbij eeuwige roem je ten deel 
valt als je meedoet. Het advies is om 
met een vriendenclub of team om 20.00 
uur in de kantine aanwezig te zijn. 

Familieweekend
Nog een paar toernooitje hier en daar, 
maar dan zit het seizoen er toch echt 
weer op. Wat is het voorbij gevlogen 
dit jaar. Rondom de winterstop zijn er 
ook niet teveel afgelastingen geweest 

en dus konden de wedstrijden gewoon 
doorgaan. Hierdoor was er niet teveel 
“competitievervuiling” doordat er teams 
meer wedstrijden hebben gespeeld dan 
andere teams. 
Zaterdag 10 juni is er dan het familie-
weekend. Hier zullen er weer vele fes-
tiviteiten georganiseerd zijn en gaan 
we “gezellig” een nachtje door met de 
kinderen. Ik verheug me nu al op de 
gezichten van de “oppasvaders” die 
een nacht doorgaan. Kleine ogen en 
ongeschoren kinnen met mannen-

praat aan de koffie. Dit is al een festivi-
teit op zich. Daarbij zullen er weer leu-
ke spelletjes bedacht worden door de 
Activiteitencommissie. De dames heb-
ben het er maar druk mee. Hoogtepunt 
zal zeker de Lyra Penaltybokaal worden. 
Wie wordt de nieuwe kampioen penal-
ty’s nemen? Ik ben benieuwd. 
Tot op het sportpark.

Sjaak Scheffers

In de vorige editie schreef ik al dat het 
seizoen er op zat, inmiddels is Feyen-
oord kampioen en hoeft Ajax nog maar 
1 wedstrijd te winnen om het Neder-
landse voetbal weer een duwtje in de 
rug te geven. Dat zou toch prachtig zijn, 
weer eens Europese prijs naar Neder-
land. En dan maar hopen dat de men-
sen op het Museumplein zich net zo 
gedragen als de mensen op de Coolsin-
gel. Een prachtig volksfeest, zonder gro-
te wanklanken, dat is ook wel weer eens 
verfrissend. 

Het eerste zit inmiddels midden in de 
nacompetitie. De eerste wedstrijd tegen 
Koudekerk is geëindigd met de bril-
stand. Zelf heb ik het niet gezien, maar 
van de mensen op de bank heb ik ver-
nomen dat Lyra 80% balbezit had, 

       IJssalon I Fiori
Dé specialist voor

gluten- en lactosevrij ijs

Partner voor ijs op locatie

Patrick Hilgersom
M.A. de Ruijterstraat 28
2678 GB  De Lier
06-10 73 09 89
info@ijssalonifiori.nl
www.facebook.com/ijssalonifiori

Lyra 1

mijn laatste editie van het clubblad als 
redacteur, de laatste editie van dit sei-
zoen wordt door Jan Vink geredigeerd. 
Het clubblad zal volgend seizoen nog 
10 keer verschijnen tot het eind van het 
jaar. Mijn gewaardeerde collega Jan Vink 
zal deze taak uitvoeren. Rest mij dus 
niets anders dan Jan en ook de drukkers 
Herman en Pauline te bedanken voor de 
samenwerking. 
Ik wens u veel leesplezier, 

Patrick Zeestraten

Lyra – Te Werve   1 – 1.
Lyra speelde zaterdagmiddag de laatste 
competitiewedstrijd tegen kampioen Te 
Werve uit Rijswijk. Eigenlijk was er voor-
af maar 1 opdracht: WINNEN!! Maar 
dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
ondanks dat Te Werve een drietal reser-
ves moest opstellen wegens blessu-
res en schorsingen. Onder de goede 
leiding van scheidsrechter Spaans uit 
Bleiswijk zat iedereen nog maar net op 
zijn plaats toen een strakke voorzet van-
af links door Sander Harmsen met een 
kopbal tot doelpunt werd bekroond,1-0. 
Dat beloofde wat voor het vervolg van 
de wedstrijd! Maar naarmate de wed-
strijd vorderde, begon Te Werve aan 
een technisch overwicht te bouwen 
zonder echt gevaarlijk te worden. Dat 
kwam mede door goed  verdedigen van 
de laatste lijn van Lyra bestaande uit Tim 
Herbert, Roy Zeestraten, Ardi Luijen-
dijk en Dencho Narcisio. Goed gehol-
pen door een midden veld met John 
Lagerwerf, Gino Bozuwa, Robin Vijver-
berg, die ook verdedigend hun aandeel 
moesten leveren. 

De aanval bestond uit Yasin Ozkok, Stef 
Koene en Sander Harmsen, die alle drie 
hard werkten om enig gevaar te stich-
ten, maar vaak moesten toezien dat 
Te Werve de veel beter  voetballende 
ploeg was. Met name Yasin Ozkok was 
de gevaarlijkste aanvaller, maar ook hij 
kon geen goed vervolg geven aan zijn 
acties. In de 16e minuut raakte Dencho 
Narcisio geblesseerd en werd vervan-
gen door Ashwin Scheffers. Vlak voor 
rust leek Sander Harmsen te gaan sco-
ren, maar op het laatste moment kon de 
defensie van Te Werve de bal wegwer-
ken. 

Na de rust leek Stef Koene een doel-
punt te scoren, maar met enige pech 
rolde de bal naast de verkeerde kant 
van de paal. In de 53e minuut kreeg Te 
Werve een enorme kans, maar er werd 
net naast geschoten. Hoe lang zou Lyra 
de aanvallende druk van Te Werve kun-
nen weerstaan? In de 65e minuut was 
het helaas zo, dat die druk uitmondde 
in de gelijkmaker, 1-1. In de 67e minuut 
werd Ashwin Scheffers gewisseld voor 
Dennis Schouwstra en even later kwam 
Bob Zwinkels  Robin Vijverberg vervan-

gen. De druk van Te Werve nam tegen 
het einde van de wedstrijd alleen maar 
toe, maar na een keeperswissel bij Te 
Werve, waardoor een veldspeler moest 
gaan keepen, kon Lyra nog proberen via 
schoten alsnog een doelpunt te maken. 
Helaas lukte dat niet meer, waardoor 
Lyra bij het eindsignaal van de scheids-
rechter het besef had, nog enige wed-
strijden voor de nacompetitie te moeten 
spelen. Een schema van die nacompeti-
tie is op dit moment nog niet voorradig, 
maar zal  ongetwijfeld op de website van 
Lyra worden bekend gemaakt.
Uw steun is daarbij keihard nodig.!!!!! 

Lyra 2 won met 6-0 de laatste competi-
tiewedstrijd van SVC’08.  Speler van de 
week was Thijs v. Eendenburg van de 
E 1. De balsponsor was Van den Ende 
Aluminium Constructies

Koudekerk  -  Lyra  0 – 0.
Lyra speelde gisteren, in het kader van 
de nacompetitie , de uitwedstrijd tegen 
Koudekerk. Aan de uitslag te zien was 
dit een onbesliste strijd, maar diege-
nen die er bij zij geweest, kunne  maar 
moeilijk geloven dat Lyra niet in staat is 
geweest een of meerdere doelpunten te 
maken. 

Vooraf waren een aantal zaken bekend: 
Dencho Narcisio was nog niet wedstrijd 
fit, Roy Zeestraten was op vakantie, Ardi 
Luijendijk en Rick Voskamp waren nog 
geblesseerd, Ashwin Scheffers was op 
vakantie. Dat betekende dus dat een 
groot deel van d defensie niet beschik-
baar  was en anderen dit moesten invul-
len.

Trainer Ramon Hageraats koos voor de 
volgende opstelling:
Doel: Ritchie de Vreeden
Achter: Tim Herbert, Laurens v. Mar-
rewijk, Mike Bentvelzen en Dennis 
Schouwstra,
Midden: Gino Bozuwa, John Lagerwerf 
en Robin Vijverberg,
Voor: Yasin Ozkok, Stef Koene en San-
der Harmsen.

De leiding over de wedstrijd was in 
zeer goede handen van het trio Visser, 
Honsbeek en Brouwer, die slechts 1 
gele kaart voor Koudekerk in petto had. 
Direct na het begin was de bedoeling 
van Koudekerk duidelijk: in een soort 
kom van spelers de aanvallers van Lyra 
opvangen en zodoende heel weinig 
ruimte weggeven. Het grootste deel van 
de wedstrijd speelde Lyra op de helft 
van de tegenstander, echter zonder veel 
gevaar te stichten. En daarbij moest de 
defensie van Lyra goed uitkijken dat 
bij de spaarzame uitvallen van Kou-
dekerk niet een doelpunt zou worden 
gescoord. Maar met name Mike Bent-
velzen en Laurens v. Marrewijk voerden 
hun verdedigende taken goed uit, daar-
bij geholpen door de beide backs.

Direct na rust wisselde de trainer Robin 
Vijverberg voor Bob Zwinkels met de 
hoop wat meer aanvallend vermogen te 
scheppen. Toen Sander Harmsen in de 
56e  minuut geblesseerd raakte aan zijn 
knie, kwam Thom Kuyvenhoven hem 
vervangen. John Lagerwerf schoot nog 
een keer rakelings over het doel totdat 
Nicky Mast Dennis Schouwstra kwam 
vervangen, maar een doelpunt maken 
bleek gisteren een te grote opgave.
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Het seizoen loopt al weer naar het ein-
de. Wat is dit jaar weer snel voorbij 
gevlogen. Ook dit jaar heeft weer veel 
hoogtepunten gekend maar ook diep-
tepunten. Maar dat is niet anders dan 
andere jaren. Er zijn elftallen welke zich 
keurig hebben gehandhaafd en er zijn 
elftallen welke zijn gedegradeerd. Met 
deze informatie zijn we al weer druk 
bezig met de voorbereiding van het 
nieuwe seizoen. Nieuwe trainers voor 
de diverse selectieelftallen zijn reeds 
gevonden en voor sommige selectie elf-
tallen is de TC nog druk bezig om dit in 
te vullen. Ik heb alle vertrouwen in onze 
TC dat dit ook voor aankomend seizoen 
gaat lukken. 

Van de jeugdvoorzitter

Nacompetitie 2016 / 2017
Zoals reeds beschreven zijn er elftallen 
welke het goed hebben gedaan en wel-
ke nog steeds knokken voor lijfsbehoud. 
Onze Dames 1 heeft afgelopen seizoen 
een goede reeks wedstrijden neergezet. 
Dit heeft ertoe geleid dat zij een peri-
odetitel in de competitie hebben ver-
overd. Hierdoor mochten zij proberen 
om zich via deze nacompetitie naar de 
eerste klasse te vechten. De tegenstan-
der in dit tweeluik was Saestum . Vorige 
week werd de eerste wedstrijd gespeeld 
op sportpark de Zweth. Lyra kwam snel 
en verrassend op een 2 – 0 voorsprong 
en leek de eerste wedstrijd naar zich 
toe te trekken. Saestum kwam alleen 
sterk terug en knokte zich keurig naar 
een gelijkspel. Met dit gelijkespel op zak 
moest er dus gewonnen worden in de 
wedstrijd van gisteren uit bij Saestum. 
Heel lang kon Lyra de brilstand op het 
score bord houden maar toch ging het 
in de laatste minuut  nog mis. Saestum 
won de wedstrijd met 1 – 0 en mag ver-
der in de nacompetitie. Lyra super hoe 
jullie je hebben gepresenteerd dit sei-
zoen. Ik ben ervan overtuigd dat we in 
het volgende seizoen ook weer van jullie 
spel kunnen gaan genieten. Dan onze 
B1. Onze boys hebben met de over-
winning in de laatste wedstrijd van de 
competitie tegen Honselersdijk de ver-
vangende periode gewonnen. Hier-
mee mag ook onze B1 de nacompetitie 
in. In het eerste tweeluik is Lyra gekop-
peld aan MVV `27. MVV`27 komt uit 
de Hoofdklasse en is dus gebrand op 
handhaving in de Hoofdklasse. Ook de 
B1 speelde hun eerste wedstrijd thuis. 
Na een snelle achterstand van 0 – 1 
kwam Lyra sterk terug en kwam het op 
een riante voorsprong van 3 – 1. Deze 
wedstrijd leek niet meer te worden weg-
gegeven maar…..???!!! twee uitvallen 
van MVV`27 zorgen toch voor een dom-
per in het Lierse kamp. 
3 – 3 was de uitslag en dat hadden onze 
mannen niet verwacht. Gisteren moest 
het dan maar gebeuren. MVV`27 moest 
worden verslagen zodat de B1 weer een 
ronde verder mag in de nacompetitie. 
MVV`27 had er echt alles aangedaan om 

het Lyra zo lastig mogelijk 
te maken. Zo werd er niet op het hoofd-
veld gevoetbald maar op een veldje 
achteraf en was de aanvang van de wed-
strijd reeds verlaat naar 15.00uur. Lyra 
liet het allemaal gebeuren en probeer-
de de focus op de wedstrijd te houden. 
Om 15.00uur werd er gefloten voor het 
begin van de wedstrijd. Lyra viel aan en 
MVV`27 leunde achterover en mikte op 
de gevaarlijke counter welke zij in huis 
hebben. Bram zorgde voor de eerste 
goal. Door met veel vertrouwen door te 
lopen op een lange bal naar voren pas-
seerde hij de keeper van MVV`27 en 
zorgde hiermee voor de lekkere voor-
sprong. In de tweede helft was het lang 
hetzelfde beeld als in de eerste helft. 
Lyra viel aan en MVV`27 wachtte rustig 
af. Helaas kon Lyra dit spel niet volhou-
den en werd er meer en meer achter-
uit gevoetbald. Met nog twee minuten 
op de klok kreeg MVV`27 een vrije trap 
op een gevaarlijke plek. Het zou toch 
niet gebeuren??!! De bal vertrok van de 
voet van de MVV`27 speler, Tom dook 
( vloog ) zo ver en zo hoog als hij kon 
maar... helaas. De bal werd keurig in de 
kruising van het doel geschoten en de 1 
– 1 stond op het scorebord. Verlenging 
was hierdoor niet meer te voorkomen. 
In de eerste helft van de verlening en in 
het eerste deel van de tweede helft van 
de verlenging leek het erop dat penal-
ty`s de winnaar van deze wedstrijd zou 
moeten gaan brengen. Maar dan …… 
een handsbal in de zestien van een ver-
dediger van MVV`27. De scheidsrech-
ter was duidelijk PENALTY voor Lyra. 
Bram nam zoals we van Bram gewend 
zijn  verantwoording en ging achter de 
bal staan. 
De aanloop, de blik, het schot en... 
DOELPUNT Lyra komt vlak voor tijd op 
1 – 2 voorsprong. Deze voorsprong 
werd niet meer weggegeven en hier-
door mag onze B1 nog een rondje door 
in de nacompetitie. Mannen succes in 
de volgende wedstrijden, we zullen jul-
lie verrichtingen blijven volgen. 

Ons vlaggenschip van Lyra, Lyra1 heeft 
het moeilijk in de competitie gehad. 

Door tegenvallende resultaten mogen 
onze helden zich proberen veilig te spe-
len in de 2e klasse via de nacompetitie. 
Lyra werd gekoppeld aan Koudekerk. 
De eerste wedstrijd was gistermiddag 
uit. Om 16.30 uur werd er begonnen 
aan de wedstrijd. Deze wedstrijd heb ik 
alleen via berichtgevingen gevolgd. Lyra 
was de gehele wedstrijd de bovenlig-
gende ploeg maar wist dit niet in doel-
punten uit te drukken. De uitslag 0 – 0 
is niet verkeerd en geeft ons het nodi-
ge vertrouwen voor aanstaande dinsdag 
als de return op het programma staat op 
sportpark de Zweth. Mannen succes in 
deze returnwedstrijd ( deze wedstrijd is 
reeds gespeeld als dit sportcontact uit-

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

9-10 juni
Familieweekend ‘Typisch Hollands’
Panaltybokaal

10 juni
Finaleronde 7x7 met 
DJ Arie en Jaïr de Groot

12-15 juni
Grote schoonmaak
9-12 juli:
F-kamp

9-15 juli:
D-E kamp

12 augustus:
Bradelierloop

komt, ik vertrouw erop dat bij het uitko-
men van dit Sportkontakt Lyra 1 door is 
naar de volgende ronde ).

Toernooien op Sportpark de Zweth
Afgelopen zaterdag heeft onze toer-
nooicommissie het E toernooi georga-
niseerd op ons sportpark. Het was deze 
dag weer een drukte van jewelste. Heel 
veel elftallen en heel veel toeschou-
wers waren er op dit toernooi afgeko-
men. Dit toernooi is perfect gelopen 
en daar wil ik onze toernooicommissie 
voor complimenteren. Super hoe jullie 
dit allemaal hebben georganiseerd hier 
kunnen en mogen jullie trots op zijn. 
Als jeugdcommissie wil ik jullie bedan-

ken voor dit toernooi en kunnen jullie 
met vertrouwen door naar jullie volgen-
de missie. Volgende week staat het mei-
dentoernooi op het programma. Hier-
bij wil ik iedereen uitnodigen om hier-
naartoe te komen. Dit jaarlijkse toer-
nooi staat garant voor veel spektakel 
en is zeker een bezoekje waard. Dus ik 
hoop dat ik velen van jullie mag begroe-
ten aanstaande zaterdag op sportpark 
de Zweth.

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

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 grote schoonmaak houden. 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 uurtjes; van 19.00-21.30 uur. Grote schoon-
maak betekent 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 seni-
oren 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 ontvang 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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Van der Markstraatvoetbaltoernooi barst weer los

Nog even en dan begint voor de 32e 
keer het van der Markstraatvoetbal 
in De Lier. Het toernooi is ontstaan in 
de jaren 80 om de voetballoze tijd op 
te vullen want er was rond die perio-
de weinig te doen. En laten we eerlijk 
wezen voetballen leer je op straat of op 
het schoolplein waar je in je vrije uren 
zelf aan je eventuele mindere begaafd-
heden kunt werken. In de loop der jaren 
is dit toernooi een bekend evenement 
geworden, spelers die toen nog gebo-
ren moesten worden zijn nu de deel-
nemers van het toernooi. Het toernooi 
wordt gespeeld in De Lier op het hand-
balveld van ODIS dat wordt georgani-
seerd vooral voor de samenhorigheid 
waar ruimte is voor prestatie en gezel-
ligheid. Bekende ex-profvoetballers 
als Patrick en Cees Paauwe voetballen, 
met vader Arie en kleinzoon Tristan bij 
Totaal Hekwerk/Paauwe Transport mee. 
Ook veel selectiespelers van regioteams 
zijn aanwezig, zij willen ook met vrien-
den een heerlijk potje voetballen en na 
afloop, onder het genot van een drank-
je, nog even lekker na babbelen over 
alle daagse dingen.   
Wie wordt de opvolger Van der Waal 
Infra.
De finale wordt dit jaar gespeeld op 
zaterdag 24 juni, en dan zullen we zien 
wie de opvolger wordt van Van der Waal 
Infra, of weten zij de titel te prolonge-
ren. Voor het zover is beginnen we op 
woensdag 14 juni met de recreatiepou-

le, deze poule is ontstaan voor teams 
die de prestatiepoules te zwaar vinden 
en die op deze manier aan het toernooi 
te willen blijven mee doen. De overige 
avonden zijn: donderdag 15 juni, vrij-
dag 16 juni, donderdag 22 juni en vrij-
dag 23juni en natuurlijk de finalepoule 
op zaterdag 24 juni.
 Hoofdsponsor.
 Van de Mark Ketelonderhoud is, voor 
het 2e jaar, de hoofdsponsor van het 
toernooi. Met het familiebedriif Van 
der Mark Ketelonderhoud hoopt de 
toernooicommissie op een jarenlange 
samenwerking zodat in de toekomst de 
aanstormende jeugd ook van dit gezel-
lige toernooi mag gaan genieten. Ook 
vele andere sponsors ondersteunen dit 
toernooi waardoor we o.a. een mooi 
programmaboekje kunnen presenteren 
voor de deelnemers en sponsors. Hier-
bij nodigen we iedereen uit om is een 
of meerdere avonden te komen kijken, 

dit ons kent ons toernooi, is ook om de 
sociale contacten te onderhouden.
Warm en koud buffet na de finalepoule 
op 24 juni.
Op 24 juni na de prijsuitreiking is ervoor 
iedereen, die een bijdrage aan het toer-
nooi heeft geleverd, gelegenheid om, 
na eerst een grote verloting, aan te slui-
ten en te genieten van het warm en 
koud buffet, daarna wordt de avond ver-
volgt met gezellige muziek van DJ Arie 
en is er nog tijd genoeg om een drankje 
met elkaar te nuttigen. 
Toernooicommissie Van der Markstraat-
voetbaltoernooi.
De toernooicommissie bestaat uit de 
volgende personen Klaas van der Eik, 
Toon van der Meer, Arie Solleveld , Rien 
de Vos, Johan Voskamp, Denver Witte-
naar en Jack Kok. Voor meer informa-
tie over het Van der Markstraatvoetbal-
toernooi kan men de wesite bezoeken: 
www.staatvoetbaldelier.nl. 

Meelopen met het eerste! 
Vandaag is de laatste wedstrijd dat er 
mee gelopen wordt en vandaag was het 
beurt aan de Mini-Fjes. Finn, Stan, Bas, 
Siem, Jari, Pieter, Cas, Jim, Muhammed, 
Zeno, Joep en Joris. De jongens hadden 
vanmorgen nog een wedstrijd tegen 
Quintus uit gespeeld en waren weer een 
hoop doelpunten gescoord.
De 12 spelers waren om 14:00 uur aan-
wezig in de kantine voor de uitleg wat er 
vandaag ging gebeuren. De middag ver-
liep iets anders door de regen, de pret 
was daar niet minder door. De fotoses-
sie werd hierdoor ook binnen gedaan 
in de kantine. De jongens hadden daar-
door een ereplek op het balkon om de 
spelers van het 1ste te zien warmlopen. 
Lyra wil vandaag voor de volle winst 
gaan en dat is een hele uitdaging omdat 
de tegenstander kampioen is geworden.

De jongens stonden netjes op een rij 
om met de spelers het veld op te lopen 
en waren ook heel benieuwd met wel-
ke speler ze het veld op gingen. Voor de 
kampioenen hadden de spelers van het 
eerste een bosje bloemen mee om ze te 
feliciteren met hun overwinning.
Na het fluitsignaal ging de wedstrijd van 
start en werd meteen van beide teams 
druk gezet. De jongens zaten in span-
ning te kijken naar de wedstrijd. De 
mini-Fjes werden toch beloond met een 
doelpunt van Sander Harmsen waar-
bij een hoop gejuich was op de tribune 
met name door de aller jongste fans van 
Lyra. Eenmaal boven kregen de jongens 
limonade en een bakje patat.
Nadat alles was opgegeten en opge-
ruimd kregen ze een klein aandenken 
van vandaag, waar ze aan hun ouders 

konden vertellen met wie ze hadden 
meegelopen. De eindstand is uit einde-
lijk 1-1 geworden.

Inleveren Sponsorkleding
Traditioneel leveren we op de familiedag alle sponsorkleding in. Ook de leidersjassen moeten worden ingeleverd. Als je volgend 
jaar weer leider bent krijg je aan het begin van volgend seizoen weer een jas uitgereikt. Zaterdag 10 juni kan iedereen de kleding 
inleveren tussen 10.00 en 13.00. 
Ook ontvangen we graag alle sponsorkleding van de volgende elftallen:
 
 Dames 1
 MO17-1
 Lyra 4
 Lyra 11
 JO17-2

 JO15-1
 JO15-2
 JO13-5
 JO11-1 
 JO11-2
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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

Alle teams zijn aangeschreven voor het typische Hollands  fami-
lieweekend en de penaltybokaal. Van een aantal teams zijn de 
inschrijvingen  nog niet binnen.
Zouden deze teams dit zo snel mogelijk kunnen doen!!!!
Indien er een team is, dat nog niets ontvangen heeft, dan kan je 
dit laten weten via activiteitencommissie@vvlyra.nl Dan sturen wij 
alsnog de gegevens. 

Ook voor het C/D mixtoernooi kan je je opgeven via activiteiten-
commissie@vvlyra.nl, of via de site.

Onderaan staat alvast de planning voor het weekend. De exacte 
tijden volgen nog.

Wij gaan nog even door met de laatste voorbereidingen om het 
seizoen feestelijk af te kunnen sluiten. Wij hebben er al super veel 
zin in. 

Wij hopen jullie tijdens onze activiteiten te verwelkomen.
Met vriendelijke groeten,

De activiteitencommissie.

Wijziging 
speelschema 

7X7
Gezien het te verwachten grote aantal afmeldingen 
voor woensdag 24 mei is besloten om die avond 
iedereen vrij te geven om Ajax te kunnen kijken.

Het speelschema voor de resterende speeldagen is 
als volgt:

donderdag 18 mei 
laatste ronde poulefase met DJ Avorio

donderdag 1 juni 
1e ronde finaleronde met DJ Arie

donderdag 8 juni 
2e ronde finaleronde

zaterdag 10 juni 
finaleronde 
met DJ Arie en Jaïr de Groot 
(bekend van de hit “Je laat me lachen”)

Bardienstrooster 2017

Schema 2017 Lyra-ledendienst 
Alle ouders bedankt voor het draaien van de bardiensten. Voor het resterende 
gedeelte van het seizoen is er geen assistentie meer vereist. Voor volgend seizoen 
rekenen we weer op uw medewerking. 

Datum         Team            

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

Seizoen 
2017-2018 ????
Het voetbalseizoen zit er bijna op.  
Op naar een mooie zomer!!
Maar voor je het weet is het weer half 
augustus en beginnen de trainingen etc 
etc weer.

Vooruitblik
Wat betreft de kantinedienst en schoon-
maak, alvast een vooruitblik:
Op de seniorenteams zal in het nieuwe 
seizoen 3 keer een beroep gedaan wor-
den om een bardienst te draaien. 
Van de jeugdteams, dus de ouders 
wordt minimaal 1x keer per seizoen ver-
wacht dat ze een schoonmaakdienst 
gaan draaien.
Ook zoeken we nog iemand die op de 
dinsdagavond de kantine kan beman-
nen, eventueel bij toerbeurt. Info bij 
Fred Barz.
Voor dit seizoen iedereen bedankt en 
een fijne zomer gewenst.

Groetjes Kantinezaken.

Grote schoonmaak:12 -13-14-15 juni 19.00-21.30 uur

Geef je op, wantVele handen maken licht werk!
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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

Persoonlijk  -  Aad van Holsteijn
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  18-7-1964
Woonplaats:  De Lier
Partner:   Chrissy
Familie:  getrouwd met Chrissy, kids Angelo en Viënna
Opleiding:   HAS Den Bosch 
Beroep:  consultant productie kamerplanten 
Hobby’s:  voetbal, films kijken 
Sport:  zaalvoetbal en hardlopen op het strand
Clubs:  gespeeld bij Westlandia en nu in zaalvoetbal
Functie bij de club:  leider 3e van de senioren
Merk tenue:  Adidas

dag en maandag
Weekblad:  interessante losse bladen (kop bepalend) 

van VI tot Elsevier
Boek:  autobiografie van Charlie Chaplin en 

Mohammed Ali, huidige boek de Zeloot
Radio:  BNR en Motown
Radiopresentator:  Edwin Evers  
Televisie:  Studio Voetbal, mooie voetbalwedstrijden 

en mooie waargebeurde programma’s 
(Boer zoekt vrouw, Mooiste meisje van de 
klas) en films 

TVpresentator:  Matthijs van Nieuwkerk
Analyticus:  Co Adriaanse
Zanger:  Michael Jackson
Zangeres:  Diana Ross
Band:  Queen
Acteur:  Robert de Niro
Actrice:  Michelle Pfeiffer          
Film:  Schindlers List
Eten:  Tortellini 
Niet te eten:  spruiten, bloemkool
Drank:  Tapbier en cola 
Niet te drinken:  Bitter lemon
Uitgaan:  film, musical, uit eten, te weinig naar een 

leuk danscafé
Beste eigenschap:  vertrouwen op m’n intuïtie
Slechtste eigenschap: hardleers
Karakter:  sociaal
Bewondering voor:  mensen die het leven mooier maken
Ontroerd van:  geboorte van Angelo en Viënna 
Trots op:   m’n ouders , Chrissy en de kids                                      
Hekel aan:  drugs. En mensen die mooie dingen ver-

knallen voor de massa
Bijgeloof:  geen
Ergenis:  Arrogante en stiekeme mensen, word je 

niet vrolijk van
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: Barack 

Obama, is een mooie kerel die het goed 
heeft gedaan

Vakantie:  rondreis Californië was een schitteren-
de trip, dit jaar naar Sicilië voor het eerst 
sinds 20 jaar weer met z’n tweeën 

Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: het gaat weer 
lekker met de economie wereldwijd, er 
zijn leuke mogelijkheden voor iedereen 
die zijn passie vindt, hard werkt en z’n 
vleugels uitslaat 

Dit wil ik nog kwijt: Enjoy and challenge life but don’t lose 
control     

Merk schoenen:  Joma
Trainers:  Aad Kortekaas en Kees Steijn
Beste trainer:  Denver Wittenaar samen met Jeroen Ver-

kade vond ik een geweldig koppel
Positie:  opkomende verdediger
Sterke punten:  spelen met passie (goeie ouwe tijd)
Zwakke punten:  teveel spelen met het hart te weinig met 

het hoofd 
Hoogtepunt:  Westlandia D1- ADO D1
Dieptepunt:  Lens D1- Westlandia D1, eigen doelpunt 

van mij en Richard Grootscholten  
 (Feyenoordman) en huilend het veld af 
Mooiste doelpunt: finale Agrarische Hogescholen tegen 

Utrecht als rechtsbuiten
Andere sporten:  Formule 1   
Mooiste overwinning: iedere wedstrijd waar de vlam in de pan 

vloog en die winnend werd afgesloten 
Grootste teleurstelling: op m’n 13e voor de 3e keer van de 

voetbal afgehaald
Ambities:  stappen blijven maken
Tatoeage:  geen 
Clubman/vrouw:  Denver Wittenaar, uniek hoe hij op die 

jonge voetballers de passie voor het voet-
bal overbrengt 

LYRA speler:  Gino Bozuwa
Westlandse speler:  Johan Voskamp
Nationale speler:   Johan Neeskens (hard en fair), Arjan Rob-

ben
Internationaal:  Ronaldinho is voor mij de mooiste voet-

baller ever, schitterende eigenzinnige stijl
Regio club:  Lyra
Nationale club:  Ajax
Internationale club:  Barcelona
Mooiste wedstrijd:  West-Duitsland- Nederland EK ‘88 
Mooiste doelpunt:  Marco van Basten in diezelfde wedstrijd, 

ik werd helemaal gek
Sportaccommodatie: Lyra, maar veel accommodaties in het 

Westland zijn prima, goed voetbal is het 
belangrijkste 

Slechtste sportaccommodatie: ik vind Excelsior Maassluis wel 
een mooie tegenstelling met een lelijke 
accommodatie en super voetbal

Idool:  niet 
Auto:  Volkswagen 
Krant:  interessante losse kranten, meestal zater-
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Afscheid nemen????
De mini’s
Afgelopen jaar heb ik met Timo en Jaimy 
trainen gegeven aan de mini’s. Wat is 
het leuk om met deze jongste groepen 
te werken. Sommigen nog wat verlegen, 
andere  jongens doen al goed mee….
zo goed zelfs dat er 2 jongens  voor een 
trainingsstage zijn uitgenodigd bij Fey-
enoord.  Maar het belangrijkste is toch 
wel dat iedereen er veel plezier in heeft. 
Dat heeft Bodhi woensdag nog even 
verteld nadat hij niet door was voor de 
penaltybokaal. Lol dat is echt belang-
rijk jongens….ik wens jullie allemaal nog 
veel plezier  in het voetballen. 

Stoppen met trainen
Ik geef al heel veel jaren trainen bij Lyra 
(bijna 20 jaar) en ik besloot dat dit mijn 
laatste jaar is om training te geven. Ik 
heb dit doorgeven aan Hans vd Mark. 
Hoewel ik het bijna altijd met veel ple-
zier gedaan heb, vind ik dat het tijd is 
om er mee te stoppen. Eigenlijk was 
ik er al 4 jaar geleden mee gestopt, ik 

had toen aangegeven dat als er een 
keer iemand ziek was dat ik best nog 
een keertje wilde invallen. Egbert vroeg 
mij of ik de mini’s in de zaal wilden trai-
nen geven. Het was maar 3 maanden en 
nog binnen ook. Nou dat vond ik geen 
probleem….. Inmiddels heb ik dit ook 
nog 4 jaar gedaan. Nu ben ik dus echt 
gestopt.

Helden?
Afgelopen zaterdag kreeg ik van Lyra 
een mooi afscheid in de kantine aan-
geboden samen met Egbert. Het leek 
wel of ik een soort held was. Wat waren 
er veel kinderen en ouders aanwe-
zig. Sjaak had een mooie speech…  
en daarna kreeg ik bloemen met een 
mooie cadeaubon. Ik wil Lyra heel erg 
bedanken voor deze mooi dag en ook 
alle kinderen en ouders die allemaal 
even gedag kwamen zeggen….. met 
mooie woorden, het blad helden (van-
daar), alleen een hand, mooie tekenin-
gen, kaarten, planten, bloemen, choco-

lade, wijn, snoep, en nog veel meer….. 
teveel om op te noemen. Nogmaals 
heeeel erg bedankt allemaal.

Wat nu?
Vaak werd er gevraagd wat ik nu met al 
mijn vrije tijd ga doen…..  maar ik ben 
en blijf nog wel wedstrijdsecretaris van 
de JO-8/9. Dus zullen jullie mij op zater-
dag nog gewoon bij Lyra zien.  
Deze dag zal ik niet snel vergeten dank 
jullie wel!
Tip:
Ik lees altijd de verslagen van Lyra 1 
en 2 soms heeft Doeke  daarin een tip. 
Mis ik de laatste tijd wel…. Mijn tip voor 
Lyra 1: Nog 4 wedstrijden knallen man-
nen…..niet geschoten is altijd mis… ga 
ervoor en hoop dat jullie in de 2e klasse 
blijven. Veel succes!

Ina Schouwstra

Dank voor jullie initiatief 

van 13 mei j.l.
 
Na 23 jaar training ga ik na 24 mei  stoppen met het geven van trainingen bij 

de v.v. Lyra. Dit besluit was voor het Hoofd- en Jeugdbestuur aanleiding om 

gezamenlijk een afscheidsreceptie te organiseren.

Op zaterdag 13  mei heeft e.e.a  plaatsgevonden in een bomvolle kantine.

Ouders, spelers van nu en van jaren geleden waren aanwezig en in een 

uiterst gezellige sfeer werd afscheid genomen van elkaar. Het was voor mij 

een afscheid met beleving, collegialiteit en soms ook  begrijpelijke emoties.

Uiteraard willen Ellen en ik onze dank uitspreken voor het initiatief van H.B.  

en J.C.
 
Groetjes en liefs voor U allen van

Ellen, Egbert en de zoons Denver en Mildo Wittenaar.


