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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 10

22 januari 2018

Accommodatie Sportpark ‘De Zweth’, Veilingweg 26, 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:  Jan Vink,  0174-515598  redactie@vvLyra.nl
 Herman Hertsenberg,  06-52696469 redactie@vvLyra.nl
Vormgeving en druk: Drukkerij Picom/Vreko De Lier

Samenstelling dagelijks bestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Dick van der Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Hans Beukema a.i. 06-14287010 secretaris@vvlyra.nl
   
Samenstelling hoofdbestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Dick van der Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
Technische zaken Frits de Vreeden 06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
Jeugdvoorzitter Hans van der Mark 06-53696648 jeugdvoorzitter@vvlyra.nl
Wedstrijdzaken Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdzaken@vvlyra.nl
Kantinezaken vacant  kantinezaken@vvlyra.nl
Vrijwilligerszaken Herman van Duijn 06-23116106 vrijwilligers@vvlyra.nl
   
Samenstelling jeugdcommissie   
Jeugdvoorzitter Hans van der Mark 06-53696648 jeugdvoorzitter@vvlyra.nl
Vice Jeugdvoorzitter Bonno Harmsen 06-24248284 ledenadministratie@vvlyra.nl
Jeugdsecretaris Colinda Luijendijk 06-14357565 jeugdsecretaris@vvlyra.nl
Algemene wedstrijdzaken Rien de Vos 06-14435393 algemene.zaken.jeugd@vvlyra.nl
Algemene zaken Piet v.d. Ende 06-16966942 algemene.zaken.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO19 en JO17 Richard v.d. Knaap 06-23439430 wedstrijdsecretaris.a.b.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO15 Mark v/d Lugt 06-54245108 wedstrijdsecretaris.c.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO13 Dennis Meijndert 06-46761466 wedstrijdsecretaris.d.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO11 Mark Schuurmans 06-21804331 wedstrijdsecretaris.e.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO9 Ina Schouwstra 06-24480286 wedstrijdsecretaris.f.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris mini F Angelique Herrewijnen 06-13191757 wedstrijdsecretaris.minif.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecr. Dames + Meisjes Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdsecretaris.dames@vvlyra.nl
Ondersteund door: Joyce de Reus 06-16294687 wedstrijdsecretaris.meisjes@vvlyra.nl
 Shauni de Ridder 06-47034452 wedstrijdsecretaris.meisjes@vvlyra.nl
Wedstrijdsecr.Onderelftallen Sen. Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdzaken@vvlyra.nl
Toernooicommissie Ronald vd Berg 06-23506858 toernooicommissie@vvlyra.nl
Toernooicommissie Marjan Buijs  toernooicommissie@vvlyra.nl
Toernooicommissie Rita Heijdra  toernooicommissie@vvlyra.nl
Scheidsrechters Commissie Remco Broekhuizen 06-30659391 Scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
Scheidsrechters Commissie Johan v.d. Wel 06-11739809 Scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
Penningmeester Esther van der Mark 06-23332314 penningmeester.jeugd@vvlyra.nl
Gastvrouw Fenne Binnendijk 06-24218126 f.binnendijk@hotmail.com
Gastvrouw Tessa Dukker 06-46217195 tessadukker@gmail.com
Gastvrouw Jessica Langerak 06-83142890 
   
Activiteitencommissie   
Algemeen e-mailadres   activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Angelique Herrewijnen 06-13191757 activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Jacqueline Ammerlaan 0174-540569 activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Linda van Houwelingen 06-15084727 activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Roxan Verduyn 06-27150909 activiteitencommissie@vvlyra.nl
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Inleverdata kopij voor Sportkontakt
Kopij voor Sportkontakt moet uiterlijk op zondag 20.00 uur binnen zijn.

E-mailadres: 
redactie@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.

Afdeling Futsal   
Contactpersoon Lennard Robbemond 06-27249416 futsal@vvlyra.nl
   
Samenstelling technische commissie   
Voorzitter Frits de Vreeden  06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
TC lid senioren Bart van Wensen  06-24999975 tc.lid.senioren@vvlyra.nl
Hoofd Jeugdopleiding Pim van der Hoorn 06-10120646 hoofd.jeugdopleiding@vvlyra.nl
TC lid dames en meisjesvoetbal William Vincent  06-54386100 tc.lid.damesenmeisjesvoetbal@vvlyra.nl
Lid TC Algemene Zaken Geert van Etten 06-54376476 tc.lid.az@vvlyra.nl
Lid TC Notulist Martin de Bruin  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
Vertrouwenscontactpersonen 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
Sponsorwerving Wim van Berkel 06-83709107 sponsor@stichtingsteunlyra.nl
Sponsorwerving Suzanne Boekestijn 06-41205819 sponsor@stichtingsteunlyra.nl
Sponsorwerving Bonno Harmsen 06-24248284 
Sponsorwerving Herman Hertsenberg 06-52696469 
Sponsorwerving Hans van Haaren 06-54648891 
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
Operationele zaken Piet Voskamp 06-51120653 operationelezaken@beheerdezweth.nl
   
Samenstelling Kantinecommissie   
Kantine coördinator Fred Barz  06-48154747  kantinezaken@vvlyra.nl
Kantine commissielid Bernadette Dekker 06-17575425 tedendet@planet.nl
Kantine commissielid  Henny Voskamp  06-20863614 jvoskamp@kabelfoon.nl  
  
Website   
Webmaster Laura van der Helm 06-15344728 info@vvlyra.nl
Webmaster Rick Voskamp 06-12885021 info@vvlyra.nl
Website redactie   redactie@vvlyra.nl

4 februari (eerste Sportkontakt digitaal)
18 februari
4 maart
18 maart
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Van de voorzitter

De allerlaatste
Vandaag realiseerde ik me ineens dat 
we voor de laatste keer met ons Sport-
kontakt door vele brievenbussen glijden 
bij onze leden. Na bijna 63 jaar komt er 
een einde aan de papieren versie van 
ons clubblad en zal deze voorlopig digi-
taal op de website komen. Tijden veran-
deren en ook de wijze waarop men zich 
informeert of geïnformeerd wilt worden. 
Informatievoorziening vandaag de dag 
gaat snel en eenvoudig. Twee weken 
wachten op informatie is niet meer van 
deze tijd. Deze uitgave wordt wel een 
hele bijzondere en er is door Drukke-
rij Picom en de redactie heel veel aan-
dacht aan besteed, waarvoor heel veel 
dank. We beseffen heel goed dat er een 
vorm van traditie uit de vereniging gaat. 
Iedere veertien dagen redactie, druk-
ken, vouwen, verzamelen, indelen, uit-
reiken en rondbrengen. Vele honder-
den mensen hebben zich hier de afge-
lopen tientallen jaren zich mee bezig 
gehouden voor de vereniging. Namens 
het voltallige bestuur willen we iedereen 
hier heel veel dank voor uitspreken voor 
deze invulling. Ik hoop dat ze aanwezig 
zijn op de medewerkersavond, welke op 
24 februari wordt gehouden wordt in de 
kantine. Dan kunnen ze hier nog eens 
extra worden bedankt voor hun inzet.

Jan van der Plas
Met het schrijven van deze bijdrage 
neem ik een risico. Vorige week bereik-
te ons het bericht dat de gezondheid 
van ons erelid Jan van der Plas aanzien-
lijk achteruit was gegaan. Ik heb hem 
na enige dagen uiteindelijk telefonisch 
gesproken. In dit korte gesprek gaf hij 
aan dat het moeilijk was. Als volledige 
vereniging wensen we hem het allerbes-
te.

Anoniem
Het ontvangen van een brief is vandaag 
de dag een uitzondering. Meestal gaat 
dit per email. De schrijver of schrijf-
ster van deze brief had voor deze optie 
gekozen. Over de inhoud van de brief 

ga ik niet uitwijden, maar de brief was 
alleen met initialen ondertekend. We 
hebben met meerdere mensen nage-
dacht wie dit zou kunnen zijn, maar er 
is geen idee. Mijn verzoek aan deze per-
soon is dan ook om mij een bericht 
te sturen met naam en telefoonnum-
mer. Dan kunnen we op een volwassen 
manier aan u uitleggen wat we met uw 
onderwerp inmiddels doen en waarom 
we sommige zaken organiseren. Waar-
van akte.

Hervatting seizoen
Voor sommige selectieteams gaat de 
bal weer rollen voor het tweede gedeel-
te van de competitie. Trainingsweeken-
den zijn weer verleden tijd en de focus 
ligt weer op de wedstrijden op zater-
dag. Voor niet selectie-elftallen begint 
de competitie nog een week later. De 
hoop is dat koning winter geen roet 
in het eten gaat gooien en nog even 
gaat strooien met winterse buien die 
alles weer plat gooit. We zijn uiteraard 
benieuwd hoe sommige elftallen deze 
winterstop heeft doorstaan. Het eer-
ste elftal heeft tezamen met het tweede 
elftal een prima trainingskamp in Span-
je gehad en daarna nog tegen twee aan-
sprekende clubs gespeeld. Hier werd 
prima voetbal op de grasmat neerge-
zet, waarbij opviel dat er rust was in het 
team. Met name bij de opbouw van ach-
teren uit. Natuurlijk gaat het niet altijd 
perfect, maar dat zien we ook bij de 
Klassiekers, maar het ziet er gewoon 
anders uit. De wens is dat het eerste 
zich weer direct in de 2e klasse voetbalt, 
omdat je ziet dat in deze klasse meer 
voetballende tegenstanders zijn waar 
de mannen van Ramon Hageraats zich 
prima kunnen aan meten en vaak ook 
nog beter zijn. Voor hen geldt maar één 
ding: Wedstrijd voor wedstrijd en punt 
voor punt. De focus op ieder weekend 
en de rust bewaren.  Een mooie uitda-
ging.
Ook voor VR1 ligt er een mooie uitda-
ging na het trainingskamp in Portugal. 
Hier heeft de selectie hard gewerkt en 

plezier gehad. Hierbij is er goed geke-
ken naar de eerste seizoenshelft. Als 
trotse koploper in de 2e Klasse is de 
focus gericht om dit jaar wel het kampi-
oenschap binnen te halen. Een doel wat 
vorig jaar net niet lukte.  Het zou toch 
machtig mooi zijn als beide dit jaar kun-
nen promoveren. De wens is de vader 
van de gedachten.

Niet stil
Tijdens de winterstop zit de technische 
commissie niet stil. In deze periode 
wordt er gekeken naar de het trainers-
gilde en begeleiding voor het volgende 
seizoen. Inmiddels zijn er voor een aan-
tal vacatures goede gesprekken gevoerd 
en kunnen we vermelden dat voor de 
eerste drie selectie-elftallen de trainers 
en de begeleiding is in ingevuld op de 
medische begeleiding na. Ook hier is 
het vertrouwen groot dat dit op een 
passende wijze wordt ingevuld.

Jeugdkampen
Vroegboekkortingen, Daar gaat ‘tie 
weer, KLM-weken en TUI aanbiedin-
gen, de oliebollen zijn er net van afge-
traind en je wordt volledig overspoelt 
met reclame voor de zomervakantie. Ik 
snap dit wel, maar de handschoenen 
sjaal en muts zijn op dit moment soms 
nog welkome attributen om te dragen. 
Daarom willen we nu alvast de aandacht 
vragen voor de jeugdkampen die door 
vrijwilligers van v.v. Lyra worden georga-
niseerd. Ook dit jaar zijn er weer twee 
jeugdkampen voor onze jongste leden. 
Om dit goed te kunnen organiseren 
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Van de redactie

Ja, dan komt het er toch van, het laatste 
‘Sportkontakt’ op papier.
De uitgave van een blad dat in 1959, op 
initiatief van o.a. Jan v.d. Plas ontstond, 
zal voortaan in digitale vorm worden uit-
gegeven. Bij het ontstaan in 1959 had 
het blad nog als opschrift ‘Sportvereni-
ging De Lier’. Kennelijk werd er naast 
gymnastiek en voetbal ook nog aan 
kegelen gedaan. Tegenwoordig kun je 
in ons blad terugvinden wie wat bij de 
club doet, in 1959 moest je dat kenne-
lijk maar raden. Als ik één van de eerste 
uitgaven bekijk, zie ik dat T. Groeneveld  
de  redacteur was, C. Kraan de vereni-
gingssecretaris en H. v.d. Akker de juni-
orensecretaris. Ik neem aan dat C. Dis-
selkoen op dat moment de voorzitter 
was. Vanaf het eerste moment had het 
blad het handzame A5 formaat en dat is 
zo gebleven tot Picom het drukken van 
het blad onder zijn hoede nam. 

Inmiddels is in de laatste uitgaven de 
naam van Jan v.d. Plas meerdere malen 
genoemd. Ik ontkom er nu ook weer 
niet aan. Op 14 september 1959 werd 
hij in het bestuur gekozen, terwijl hij niet 
aanwezig was. De vergadering werd ove-
rigens gehouden bij lunchroom INTIEM. 
Wie het weet mag het zeggen, was het 
wat tot voor kort De Poort was? Dezelf-
de Jan v.d. Plas werd in 1965 redac-
teur van het blad. Dat verklaart denk 
ik ook waarom hij tijdens de ledenver-
gaderingen nogal eens wat kritiek liet 
horen op het feit dat er maar één redac-

teur was. Als ik het goed gezien heb, 
heette het blad vanaf 1960 ‘Sportklan-
ken’ en kreeg het voor het eerst op 29 
augustus 1973 de naam Sportkontakt. 
Dat de inhoud en de vormgeving aan 
verandering zijn onderhevig geweest, 
zal u niet verwonderen. De buitenkant 
heeft in de loop der jaren alle kleuren 
van de regenboog gehad. De inhoud is 
ongeveer meegegroeid met de groot-
te van de vereniging. In de 15 jaar dat 
ik me nu met het blad bemoei, zijn we 
natuurlijk ingehaald door de automa-
tisering. Van stukjes in de kopijbus tot 
email en van stencilmachine tot offset-
druk en laserprinters. Naast de inhoud 
van het blad zijn natuurlijk ook de vorm-
geving en de kwaliteit toegenomen. De 
komst van Drukkerij Picom heeft daar-
in een grote invloed gehad. Formaat, 
papier en opmaak hebben er toe geleid 
dat het blad zich ook sterk onderscheid-
de van dat van andere verenigingen.  
Pauline en Herman Hertsenberg mogen 
zeker genoemd worden. Rest mij nog 
een ieder die bij het vullen van het blad 
betrokken was te bedanken. Dat geldt 
ook voor Hans Beukema, Herman Hert-
senberg en Patrick Zeestraten die een 
deel van de redactie hebben gedaan in 
de afgelopen jaren en niet te vergeten al 
die bezorgers en bezorgsters die zorg-
den dat het blad bij jullie thuis kwam. 
Hulde! We zijn benieuwd wat u straks 
van het digitale Sportkontakt gaat vin-
den.

Jan Vink

Er staat een ‘fout’ 
in het Sportkontakt
Nog éénmaal een papieren versie 
van ons clubblad en dan wordt er 
gevraagd om een aparte bijdrage te 
schrijven met een leuke anekdote. 
Vorig jaar hadden we een voetbal-
dag van Juventus op het sportpark 
met deelnemers uit het gehele land. 
Hier waren ook ouders bij. Zo werd 
ik aangesproken door twee dames 
uit Bergen op Zoom. Zij zaten in de 
kantine in het Sportkontakt te bla-
deren. “Leuk blad, veel informatie 
en goed om te lezen.” zei één van 
de dames. Ik vertelde trots dat we 
nog een van de weinigen verenigin-
gen zijn die een papieren clubblad 
hebben, maar dat we er waarschijn-
lijk mee gaan stoppen. Dit omdat 
onze leden zich op een andere wij-
ze informeren heden ten dage. Ze 
gaf aan dat ze lerares Nederlands 
was en dat ze een zeer grote spel-
fout zag in het clubblad. De juis-
te titel was “Sportcontact”, volgens 
haar. Deze mevrouw was van een 
generatie die ver na de eerste editie 
van ons Sportkontakt op de wereld 
is gekomen. Ze heeft waarschijnlijk 
in haar opleiding ook nooit meege-
kregen dat de spelling in het Neder-
lands wel eens wordt aangepast. Ik 
heb deze Brabantse dame in het 
Algemeen Beschaafd Nederlands 
dit haarfijn uitgelegd. Daarom is 
dit bewaarnummer van het Sport-
kontakt van belang om te bewaren 
en door te geven aan de volgende 
generatie, zodat zij over jaren weten 
hoe er anno 2018 werd geschre-
ven.

Sjaak Scheffers

is tijdig inschrijven gewenst. Natuur-
lijk wil de organisatie weten voor hoe-
veel leden dit jeugdlamp georganiseerd 
moet worden, maar ook vol is vol. Op 
de website van v.v. Lyra is een inschrijf-
formulier te vinden per leeftijdscatego-
rie. Een paar onvergetelijke dagen voor 
de jeugd en een weekje rust voor de 
ouders zo de eerste week van de grote 
zomervakantie.

Dit is hem
Dit is de laatste keer dat mijn bijdra-

ge op papier uitkomt. Vanaf de vol-
gende uitgave van het Sportkontakt is 
deze te downladen van de website en 
zal de informatie digitaal tot u komen. 
Voor onze sponsors zijn er straks meer 
mogelijkheden om reclame voor hun 
bedrijf te maken en kunnen we actue-
ler op zaken inspelen. Dit zal vanaf het 
komende seizoen gaan plaatsvinden.  
Omdat dit het een en ander aan voor-
bereiding nodig heeft. Zo zal er soft-
ware moeten worden aangeschaft om 
dit te kunnen realiseren. Op de web-

site zal er een aankondiging komen 
zodra er een nieuwe uitgave van Sport-
kontakt voor u klaar staat. Voor diegene 
die geen mogelijkheid hebben om dit 
te bekijken vragen wij nadrukkelijk om 
dit aan ons kenbaar te maken. We gaan 
dan kijken voor een oplossing, want we 
willen graag al onze leden op de juiste 
wijze informeren. Ik wens een ieder een 
prachtig en sportief tweede seizoens-
helft toe met mooie resultaten.

Tot op het sportpark
Sjaak Scheffers
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Van de drukkerij
‘Mij is verzocht, een stukje in het 
nieuwe clubblad te schrijven.’ Met die 
zin begon in 1959 de secretaris van 
‘SV De Lier’ het allereerste clubblad 
dat uitkwam. 
Nu, zoveel tijd later, is mij gevraagd 
om namens onze drukkerij een artikel 
voor deze laatste papieren editie aan 
te leveren. 

Als huisdrukker van Lyra wil ik begin-
nen de vereniging te bedanken voor 
het jarenlange vertrouwen. We kunnen 
niet precies herleiden wanneer voor het 
eerst een clubblad door ons is gemaakt, 
maar dat Lyra onze oudste klant is, is 
wel duidelijk. Mijn schoonvader Gerard 
Kooijman en zijn vrouw Corrie leverden 
in de jaren 60 al omslagen en adverten-

tievellen, alsmede het papier waarop 
Geert Scholtes de redactionele pagina’s 
stencilde. 
Vanaf 2006 zijn mijn vrouw en ik het 
clubblad op het huidige formaat gaan 
vormgeven en drukken. In de loop 
der jaren hebben wij met veel plezier 
het blad iedere 14 dagen gemaakt. De 
productietijd was altijd kort, op zon-
dagavond werd kopij aangeleverd en 
woensdagochtend vroeg werd het blad 
afgeleverd. Maar het is ons altijd op tijd 
gelukt. 

Om iets voor Lyra terug te doen zijn 
wij al jaren sponsor, eerst middels een 
advertentie in het clubblad en recla-
mebord, later als shirtsponsor van de 
A1 en de laatste 4 jaar als subsponsor 

van de selectie. En omdat het Sportkon- 
takt ons dicht aan het hart ligt, hebben 
wij besloten om dit laatste nummer, wat 
bedoeld is als een ‘bewaarnummer’, in 
full color aan u aan te bieden. Zo krijgt u 
vast een voorproefje van de nieuwe stap 
die het clubblad neemt, want het Sport-
kontakt blijft gelukkig wel bestaan, maar 
dan in een digitale versie. We zien daar-
om graag al uw belevenissen weer tege-
moet als kopij, mét mooie foto’s, die uw 
clubblad levendig en leesbaar maken. 
Wij zullen in de toekomst met net zo 
veel plezier het Sportkontakt iedere 14 
dagen voor u blijven maken en hopen 
dat u het clubblad als lezer van de web-
site van v.v. Lyra vaak zult aanklikken.

Herman Hertsenberg
Drukkerij Picom, De Lier

pagina 5



pagina 6

 

Activiteitencommissie

Activiteiten:
Familieweekend 15/16 juni

Schema meelopen met Lyra 1
27 januari 2018   jo9-3   Verburch
10 februari 2018   jo8-1   GDA
10 maart 2018   jo8-2   MVV’27
24 maart 2018   jo8-3   MSV”71
7 april 2018   jo8-4   Schipluiden
21 april 2018   jo8-5   Ariston ‘80

Een ode aan het Sportkontakt…
Het was voorjaar 1979. Ik had amper 
een jaar geleden mijn hobby als bonds-
scheidsrechter beëindigd en beschikte 
plotseling over de nodige vrije tijd, wat 
voor mijn gezin absoluut geen probleem 
was, in tegendeel zelfs…
Tamelijk groot was dan ook de verras-
sing dat op een mooie zomeravond, 
we zaten gezellig met de kinderen in 
de tuin, er gebeld werd. Aan de voor-
deur stonden twee heren die, zo bleek 
al snel, met een ‘boodschap’ op pad 
waren gestuurd door de jeugdcommis-
sie van v.v. Lyra. Die Lyra-vertegenwoor-
digers waren Jan van der Meijs en Albert 
Zeestraten die al snel de reden van hun 
komst duidelijk maakten.
Door het op handen zijnde aftreden van 
Anton van der Sande als voorzitter was 
door het toenmalige bestuur van Lyra 
jeugdvoorzitter Cor Vellekoop voorge-
dragen om het voorzitterschap van de 
Zwethbewoners op zich te nemen met 
het gevolg dat er binnen de jeugdcom-
missie een vacature ontstond voor de 
functie van jeugdvoorzitter.

Dat bleek de ‘missie’ van het Lyra-duo 
te zijn: “Of ik er eens over wilde naden-
ken om jeugdvoorzitter van Lyra te wor-
den”. Een vraag die me nogal confronte-
rend overkwam. 
Uiteraard was mijn eerste vraag waarom 
juist ik benaderd werd. Net gestopt als 
scheidsrechter, een jong gezin en een 
uitgesproken drukke baan in het onder-
wijs. Zoals gebruikelijk in dergelijke situ-
aties waren beide heren perfect voorbe-

reid op een dergelijke reactie en toon-
den alle begrip.
Nee, ze rekenden op die avond zeker 
niet op een definitief antwoord maar 
bleven wel aandringen of ik er tenmin-
ste over wilde nadenken. Toen het de 
heren duidelijk werd dat ik niet onmid-
dellijk met ‘nee’ reageerde werden de 
bakens verzet. Misschien is het zinvol 
om een gesprek met de jeugdcommis-
sie te organiseren was de volgende stap 
in het proces. Na een uiterst construc-
tief onderhoud met de jeugdcommis-
sie en een indringend gesprek binnen 
het gezin heb ik mijn jawoord aan Lyra’s 
jeugdcommissie gegeven.

Als vertegenwoordiger van de jeugd-
commissie maakte ik deel uit van het 
bestuur. Met name de weergave van 
diverse activiteiten in het Sportkont-
akt vond ik een uiterst plezierige, maar 
vooral ook nuttige bezigheid. Het club-

blad is de ‘papieren spreekbuis’ van het 
bestuur en de diverse commissies.
Door het onverwachte overlijden van  
Cor Vellekoop werd ik in 1981 opnieuw 
geconfronteerd met een vraag die ik 
niet direct met ‘Ja’ kon beantwoorden. 
In het belang van de vereniging heb ik 
uiteindelijk ingestemd met het verzoek 
om het voorzitterschap van Lyra op me 
te nemen. Gedurende een periode van 
ca. 10 jaar heb ik met enorm veel ple-
zier Lyra mogen besturen. De afloop is 
bij het merendeel van u genoegzaam 
bekend. Helaas was het gezegde ‘End 
goed, al goed’ zeer tot mijn verdriet, 
helaas niet van toepassing. Gedane 
zaken nemen echter geen keer!
Mensen zijn immers passanten die 
komen en gaan. De vereniging dient 
echter voor alle partijen de enige con-
stante te zijn die altijd doorgaat. Bestuur, 
commissies, selecties en elftallen wijzi-
gen vootdurend.

Jarenlang heb ik met veel plezier steeds 
uitgekeken naar het Sportkontakt dat in 
de loop der jaren een steeds professio-
nelere uitstraling kreeg. Dat het verdwij-
nen van het papieren clubblad, mede 
door de toenemende automatisering, 
een logische ontwikkeling is, behoeft 
verder geen betoog.
Enorm veel lof, respect en waardering 
voor de samenstellers en leveranciers 
van de broodnodige kopij. Wie schrijft 
die blijft is toch het devies?

Jo Sandee.
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MSV’ 71 1 – Lyra 1 (zaal), 7-4 
Lyra begint slecht aan het jaar 2018
Al op 8 januari mochten de zaalvoetbal-
lers van Lyra weer aan de bak in Maas-
sluis tegen MSV’ 71 1. Vandaag ont-
braken Pieter en Martijn, Rob en Zout 
waren hun vervangers. 
Lyra was de bovenliggende partij en 
kreeg diverse kansen, maar de keeper 
of de paal brachten redding. Het 1e 
schot van MSV’ 71 in de 3e minuut 
was gelijk raak 1-0. Na deze goal bleef 
Lyra aanvallen. Rob probeerde het van 
afstand en Sander raakte de paal, maar 
het was het 2e schot van MSV in de 9e 
minuut die de 2-0 betekende. Nog geen 
minuut later nog meer pech, Assaf blok-
te een schot van MSV die over Roy in 
de goal belande: 3-0. Nog niets aan de 
hand ,want thuis stonden wij met 5-2 
voor en verloren nog met 9-6 dus dat 
kon ook zomaar andersom. Wij scho-
ten nog maar een keer op de paal en 
zelfs een hakje van Ray op Rob belan-

de op de keeper. Deze werd in de 17e 
minuut dan eindelijk gepasseerd door 
een afstandsschot van Rob 3-1. Twee 
een-op-een situaties werden niet afge-
rond en Roy redde een minuut voor rust 
nog een schot van MSV, maar het was 
Lyra dat het slotakkoord had: Rob zorg-
de in de draai voor de 3-2.
Er leek nog niets aan de hand, tijd 
genoeg om het tij te doen keren. De 2e 
helft het zelfde beeld. Al in de 1e minuut 
schoot Fla uit een pass van Rob op de 
paal en niet veel later schoot Zout via de 
keeper over. Het was vervolgens de 1e 
aanval van MSV in de 30e minuut die de 
4-2 betekende. Drie minuten later kon 
Assaf een goede aanval liggende afron-
den en de 4-3 aantekenen. Een minuut 
later was het echter al weer 5-3 door 
een afstandsschot van MSV.  Rob en 
Sander vonden vervolgens de keeper 
op hun weg en zelfs een een-op-een 

situatie werd door Sander niet uitge-
speeld. Vier minuten voor tijd lukte het 
MSV wel te scoren, een individuele actie 
betekende 6-3. Lyra ging wat meer druk 
zetten en die leidde direct tot de 6-4 
uit een afstandsschot van Sander. Rob 
had daarna de aansluitingstreffer op de 
schoen maar de bal belande (voor de 
4e keer vandaag) op de paal. Ook een 
een-op-een van Sander betekende geen 
doelpunt, zodat het slotakkoord voor 
MSV was. In de laatste minuut maakte zij 
uit een uitgespeelde aanval 7-4.
Wij verloren dus voor de 2e keer dit sei-
zoen van MSV. Andere jaren wisten wij 
meestal te winnen van deze ploeg. Al 
met al geen goede hervatting van de 
competitie, al maakte de kippenvlerk-
jes in ’t Smitje weer het een ander goed. 
Voor Lyra scoorden Rob 2 x, Sander en 
Assaf 1 x.
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De Gouden kaart  voor Jan van Adrichem
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.

In de laatste papieren uitgave van het 
Sportkontakt is de Gouden Kaart voor 
Jan van Adrichem. Jan was altijd nauw 
verbonden met Lyra’s gedrukte club-
blad, aangezien hij de verdeling voor de 
bezorgers regelde. In het verleden ging 
Jan als bezorger door weer en wind De 
Lier door om het blad bij de leden te 
bezorgen. 

Aan die vrijwilligerstaken komt een ein-
de, maar het lijstje met taken wat Jan 
heeft volbracht is daarmee nog niet 
compleet. Met z’n bijna 75 lentes jong 
en een lidmaatschap van meer dan 50 
jaar, is het moeilijk álles te benoemen. 
Maar we gaan voor deze bezige bij toch 
een poging wagen. 

Naast de activiteiten rondom het Sport-
kontakt was Jan leider, trainer, scheids-
rechter, barbezetting, en dan vergeten 
we waarschijnlijk nog wel wat. Een dui-
zendpoot die Lyra dus op vele manieren 
van dienst is geweest. Namens de bond 
is hij ooit al beloond met een Gouden 
scheidsrechtersspeld voor alle jaren dat 
hij arbiter was. Met deze onderschei-
ding er bij, zal het lekker blinken bij Jan 
op de schoorsteenmantel. 

Vermeldenswaardig zijn ook Jan’s ver-
diensten bij de NKS. De organisatie die 
onder andere de Bisschopbeker organi-
seerde (waar de Lyra- jeugd een mooie 
plaats in de geschiedenis heeft) en ver-
antwoordelijk was voor de voetbalkam-
pen. Hoeveel jeugd is daar niet groot 
mee geworden? Kortom; een hele 
mooie en terechte Gouden Kaart voor 
in het laatste papieren Sportkontakt. 
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Sportkontakt, meer dan een clubblad
Jan van der Plas bracht, samen met mijn 
vader (Gerard Kooijman), doos na doos
naar het Westlands Archief. Inhoud? 
Alle clubbladen van LVSJ en Lyra die Jan 
in de loop der jaren had verzameld. Een 
bijna complete verzameling, die met dit 
nummer gecompleteerd kan worden. 
Sportkontakt wordt na dik 60 jaar, digi-
taal.
In al die clubbladen staat ook iets dat 
voor mij heel bijzonder is: het begin 
van mijn bedrijf. In die jaren schreef ik 
wel eens een verslag van een wedstrijd 
die ik gespeeld had. En degenen die mij 
beter kennen, weten dat ik daarbij voor-
al de randzaken belichtte. Een deuk in 
de auto van leider Geert Dukker. Een 
idee rond gepofte korrels van gemalen 
autobanden, omdat het trainingsveld bij 
het minste buitje regen meer dan dras-
sig werd. Een verslag over speaker Theo 
van Rodijnen, bezig met zijn zoveelste 

jeugdtoernooi. Een verhaal over Henk 
van den Akker, die alweer druk was 
met het verslepen van de buizen van de 
sproei-installatie.
Waarom ik die artikelen schreef? Het 
begon als hobby. Tot ene Jan van der 
Meijs op het idee kwam dat jonge jochie 
eens te kietelen. In een poging mij vaker 
artikelen te laten schrijven, bedacht hij 
een nieuwe rubriek. Die rubriek doopte 
hij “Het vloeit uit Peter’s pen”. Toen ik in 
1980 mijn bedrijf oprichtte, lag de naam 
voor de hand. “Peter’s Pen”.

Onbewust trad ik daarmee in de sporen 
van mijn vader. Op zondag ging hij op 
vrijersvoeten naar zijn grote liefde, mijn 
moeder Corrie Kooijman-De Vreede. 
Haar broer Koos kwam dan in de loop 
van de dag terug van zijn wedstrijd en 
vertelde honderduit. Mijn vader schreef 
dat op en bezorgde dit artikel, onder-

weg naar zijn huis in Delft, bij de redac-
tie van LVSJ: meester Nic van Leeu-
wen. De redactie snapte er niks van: 
wie schreef die leuke stukjes toch? Er 
werden schema’s opgezet, men bleef 
tot wel twee uur ‘s nachts op om te kij-
ken wie dat toch steeds in de bus stop-
te. Jammer, want rond die tijd zat mijn 
vader nog altijd bij zijn verkering. En als 
de redactie op één oor lag, fietste mijn 
vader naar huis en liet onderweg het 
nieuwe artikel in de redactiebrievenbus 
glijden. The mistery man.

In navolging daarvan laat ik het laatste 
artikel voor het Sportkontakt in de (digi-
tale) brievenbus glijden. Tijden veran-
deren. Het laatste papieren clubblad. 
Vergun mij een traantje weg te pinken.

Peter Kooijman.

Afscheid
Wil je een bijdrage leveren aan het laat-
ste Sportkontakt dat uitkomt vroeg de 
huidige voorzitter Sjaak Scheffers mij 
enige tijd terug. Het moet gaan over een 
anekdote die je hebt meegemaakt met 
het Sportkontakt. 
Natuurlijk wil ik graag mijn bijdrage 
leveren, maar ik kan me geen anekdo-
te rondom het Sportkontakt herinne-
ren. Wat moet dan de inhoud van deze 
bijdrage zijn bedacht ik me. Omdat het 
echt de allerlaatste editie zal zijn moet 
het natuurlijk gaan over afscheid. De 
wereld wordt steeds digitaler en daar 
gaat een vereniging als Lyra in mee. In 
de toekomst zal dan ook de benodigde 
informatie digitaal met de leden gedeeld 
worden. Aan de ene kant is het logisch 
voor de vereniging. De leden wilde het 
zo gezien de gehouden enquette en de 
kosten werden ook gewoon te hoog om 
een en ander in stand te houden. Aan 
de andere kant is het natuurlijk eeu-
wig zonde. Ik denk dat het Sportkontakt 
een van de “iconen” van onze vereni-
ging was en bij iedereen in De Lier wel 
bekend. Dit ook mede door de professi-
onele uitstaling van het blad.
Jarenlang heb ik iedere twee weken 

mijn bijdrage als voorzitter geschreven 
voor het Sportkontakt. Meestal met veel 
plezier en soms met een zwaar hoofd 
omdat mijn moment om te schrijven 
meestal de zondagmorgen was. Wat ik 
met name herinner van het schrijven 
van deze bijdragen was dat ik over het 
algemeen, als ik eenmaal zat, snel een 
behoorlijk stuk op papier had. Natuur-
lijk baal je ervan als je in die stukken 
een gebeurtenis of situatie vergeet te 
benoemen, maar over het algemeen 
kon dat hersteld worden omdat de vol-
gende editie twee weken later al weer 
op de mat viel. 
De situatie die me eigenlijk het mees-
te is bijgebleven vanuit de bijdragen die 
ik heb geschreven is dat ik me op enig 
moment kritisch heb uitgelaten over de 
door de Lierse horeca geïnitieerde con-
troles door de politie op de sluitingstij-
den van de kantine. Al snel had ik dege-
ne die hierachter zat aan de telefoon. 
Nou ja, hij kwam er zowat doorheen. 
De persoon in kwestie was van mening 
dat ik niet de Lierse horeca hiervan 
kon beschuldigen, terwijl door de poli-
tie precies aan ons verteld was hoe het 
zat. Het liep redelijk hoog op. Uiteinde-

lijk heb ik hem uitgenodigd voor een 
kop koffie in de bestuurskamer. Op dat 
moment bleek dat de soep wat min-
der heet werd gegeten dan dat hij eer-
der was opgediend en liep een en ander 
met een redelijke sisser af. Van de regel-
matige controles door de politie waren 
we in ieder geval af.
Ik denk dat het Sportkontakt voor jong 
en oud jarenlang een soort houvast bin-
nen de vereniging is geweest. Ik hoop 
en vertrouw er op dat alle sponsoren 
die Lyra steunden door een jaarlijkse 
advertentie in het Sportkontakt, Lyra op 
een andere wijze zullen blijven steunen.
Afscheid nemen bestaat niet zong ooit 
iemand. Helaas, maar begrijpelijk, zullen 
we nu afscheid moeten nemen van ons 
mooie clubblad. Ik heb begrepen dat de 
vereniging er voor zorg draagt dat dege-
ne die geen toegang hebben tot de digi-
tale snelweg alsnog toegang zullen gaan 
krijgen tot de informatie die via deze 
weg gedeeld zal gaan worden en dus op 
de hoogte blijven van het reilen en zei-
len van de vereniging. Een goede zaak! 
Lyra, het ga je goed ook zonder een van 
je iconen!

Geert van Etten
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Afscheid papieren Sportkontakt

Geert Scholtes
Iedere vereniging kent wel eens een 
ongelukkig moment. Bij Lyra zijn we 
niet beter dan een ander, dus ook bij 
ons gebeurt zoiets wel eens. Wat daar-
van de oorzaak is, is niet altijd duide-
lijk maar het komt voor en daar zijn we 
op een later moment  niet trots op.  We 
hebben de mond vol over mensen die 
of lang lid zijn van de club, soms wel 70 
jaar, of tot op latere leeftijd veel voor de 
vereniging hebben gedaan en we noe-
men er een plein naar en inmiddels ver-
geten we een ander.
Bij het voorbereiden van deze laat-
ste Sportkontakt zocht ik Geert Schol-
tes op. Velen onder ons zullen zich hem 
herinneren. Bij de club terecht geko-
men omdat hij vroeg was afgekeurd 
wegens de ziekte van Crohn. Geert 
heeft de vereniging o.a. gediend onder 
de voorzitters v.d. Sande, Sandee, Vink, 
Boekestijn en van Etten. Dat dienen 

heeft bestaan uit het plegen van onder-
houd, samen met Henk v.d. Akker, maar 
ook door het vervullen van functies als 
leider, (jeugd) bestuurslid, scheidsrech-
ter en drukker van het blad Sportkon- 
takt. 
Nu is het lastig om het exacte begin te 
traceren. Ik had gehoopt dat terug te 
vinden in het historisch archief van de 
gemeente, waar de eerste uitgaven van 
Sportkontakt zijn ondergebracht. Helaas 
was dat ijdele hoop omdat de  eerste 
jaren van ons clubblad maar beperkte 
informatie opleveren. Niettemin moet 
de periode die Geert aan de club ver-
bonden was toch ergens tussen de 40 
en 50 jaar liggen. Zo rond 2006-2007, 
eindigden de inspanningen van Geert 
voor de club. Sportkontakt ging naar de 
drukker en Picom verzorgde vervolgens 
de productie en vormgeving. En, Geert 
verdween via de zijdeur nadat honderd-

duizenden Sportkontakten door zijn tus-
senkomst de vereniging hadden verla-
ten. Gedurende die periode was de pro-
ductie van Sportkontakt geen sinecure. 
Veel tikwerk, gedurende lange tijd ook 
gedaan door Carla Scholtes, maar ook 
veel stencils en moedervellen leverden 
de basis voor uiteindelijk een A5 uitga-
ve die in 1959 geboren was. De vellen 
moesten in de juiste volgorde worden 
uitgelopen, de advertentievellen tussen 
gestoken maar gelukkig kwamen er op 
den duur ploegjes vrijwilligers die mee-
hielpen en later was er zelfs een sor-
teermachine. Nu deze laatste Sportkon-
takt verschijnt, is het in elk geval goed 
nog eens aandacht te hebben voor 
de stempel die Geert maar ook Carla, 
gedurende lange tijd op de productie 
van dit blad hebben gedrukt. 

dat ik er één mee naar huis neem, niet 
dat ik het op de website niet volg, maar 
het leest toch zo lekker naast het bord 
met een boterham en dat ga ik zeker 
missen. Steevast werd om de twee 
weken trouw het Sportkontakt bij mij in 
de brievenbus gedeponeerd, hulde aan 
al die vrijwilligers bezorgers die door 
weer en wind het blad bij de mensen 
thuis brachten zodat iedereen weer op 
de hoogte was van wat er in onze ver-
eniging was gebeurd.                                                   

Natuurlijk was het wedstrijdprogramma 
voor de komende weken de belangrijk-
ste informatie, maar ook het praatje van 
de voorzitter Sjaak Scheffers las lekker 
weg want die haalde allerlei dingen aan 
die voor waren gevallen in die afgelopen 
weken.                                                                                                                                          

Het is toch zover dat het papierblad het 
moet afleggen tegen het moderne digi-
tale tijdperk. Logisch, de maatschappij 
verandert, daar moeten we, of het leuk 
is of niet, in mee.                                                                                 
Al jaren was het op de algemene jaar-
vergadering een agendapunt. Wat doen 
we met het clubblad want de kosten 
hiervan groeiden de pan uit, steeds 
werd er een jaar aan vastgeplakt veel-
al omdat er nog mensen zijn die geen 
computer hebben en zodoende niet 
op de hoogte konden worden gebracht 
van het wel en wee van onze vereniging.                                                                                                                         
De kogel is nu door de kerk vanaf nu 
is het clubblad digitaal, al zullen er 
toch een aantal gedurende een over-
bruggingsperiode gedrukt worden, die  
op te halen is in ons fraaie clubhuis.                                                                                                 
Ik weet zeker als ik in de kantine kom 

Ditzelfde gold voor onze super jeugd-
voorzitter Hans van der Mark die iede-
re zaterdagochtend rond 7 uur op 
het sportpark was om ‘s-middags laat 
weer richting huis te gaan en dan toch 
nog even een stukje te typen voor het 
clubblad hoe die dag was verlopen.                                                                                                              
Kortom ik ga het clubblad missen, het 
zal even wennen zijn maar over een 
paar maanden weten we niet anders 
dan als we geïnformeerd willen wor-
den even de website te bezoeken.                                                    
Nogmaals alle redactieleden van verle-
den tot heden, en natuurlijk  Herman en 
Pauline Hertsenberg, voor het drukken 
van het clubblad, ontzettend bedankt. 

Johan Voskamp.
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Ode aan Ome Henk
De nevel trekt op, een man met een duidelijk doel trapt zich 
door de vroege zaterdagmorgen. Zijtassen hangen als hol-
sters langs zijn stalen ros. Munitie voldoende voor de drukke 
dag die komen gaat op het sportpark.
Hij mijmert, hoe vaak heeft hij het asfalt richting de Zweth al 
niet onder zich weg zien glijden. Ja, veel dagen heeft men het 
niet zonder hem hoeven stellen in die 67 lidmaatschapsjaren. 
Soms eens een verjaarspartij van zussen of nichten, maar 
niet voor de regenleidingen hun tikkende plicht deden.

Het Sportpark is nog in diepe rust.  Een familie Scholeksters 
maakt zich uit de voeten bij het gerinkel van Henk’s sleutel-
bos.
Snel de deuren van het slot, Bakker van Delft laat niet lang op 
zich wachten met ovenwarme broodjes.
De eerste ketel koffie pruttelt en nog een laatste was van de 
donderdagtraining. Routinewerk als raderen in een uurwerk.
Het barpersoneel en de jeugdcommissie druppelen binnen 
in een warm clubhuis, wachtend op de eerste jeugd. Henk 
geniet zichtbaar van de reuring die elke zaterdagmorgen 
langzaam maar zeker aanzwelt. De dag is begonnen.
Henk is de gids voor elke bezoeker aan het sportpark. Henk 
weet alles en kent iedereen. Niet iedereen kent Henk. Hij 
zegt nee als hij ja bedoelt en glimlacht om de verwarring in 
de ogen van zijn slachtoffer. “Heb je nog reserveshirts ome 
Henk?”  “Nee hoor, een beetje rood door elkaar gaat toch 
best?”, antwoord Henk dan adrem, terwijl hij het textiel al 
achter zijn rug heeft.

Henk is zeker de laatste jaren ‘smorgens niet veel meer bui-
ten langs de lijn te bewonderen. De benen willen niet meer. 
Dat was vroeger wel anders. Wie heeft er nu niet op zijn aller-
eerste training van Henk 
te horen gekregen dat  
je niet door het midden 
mocht uitverdedigen en je 
lichaam over de bal moest 
houden bij een schot op 
doel.  Ook heeft Henk 
menig wedstrijd gebla-
zen, zoals hij het noemde. 
En tot een goed uiteinde 
gebracht, uiteraard.
Maar na jaren van dagelijks 
onderhoud aan opstallen 
en velden wordt fief langzaam stram. Doordeweeks hebben 
de kaplaarzen nog een baas, maar in het weekend is het bin-
nen nooit lang zoeken naar ‘Mister Lyra’.
Maar ook daar is hij helemaal in zijn element. Spreekt men-
sen van jong tot oud, steekt de helpende hand toe waar dat 
nodig is en vult de kluis door de dag heen. 

Als de  jeugd langzaam plaats maakt voor de oudere garde 
en de middag zijn intrede doet, loopt Henk nog even door 
de keuken waar de eerste snacks en patat het frituur heb-
ben geraakt. Met een broodje kroket in zijn hand ziet hij door 
het raam dat het tweede net heeft gescoord. Tijd om rich-

ting de bestuurskamer te lopen om de scheidsrechter van het 
eerste en de tegenstander te ontvangen. Om half drie kluis-
tert Henk zich aan de radio. De WOS houdt hem op de hoog-
te van alle wedstrijden in de regio. Er is geen tussenstand vei-
lig voor hem. 
Tijdens de rust is thee of koffie niet aan Henk besteed. De 

telefoon is dan zijn bes-
te vriend. Wedstrijden uit 
dezelfde klassen worden 
door hem nagebeld op zoek 
naar tussenstanden. Pas als 
de 6 ruststanden op papier 
staan kan hij rusten.
Ook na de wedstrijd het-
zelfde beeld. In een over-
volle en immer hectische 
bestuurskamer, laat Henk 
zich niet van de wijs bren-
gen. Hij belt hetzelfde rond-

je, maar nu voor einduitslagen. “Henk van den Akker LYRA, 
hebben jullie al uitslagen?”, hoe vaak hebben wij hem dat wel 
niet horen zeggen…
Als de klok de avond aantikt maakt Henk zich op voor de 
terugtocht naar de Lierweg. Gepakt en bezakt met de dagop-
brengst nog even langs de bank en dan door naar het thuis-
honk. De dag zit erop. Nog nagenietend op de bank denkt 
Henk alweer aan morgen. Zondag 1 moet spelen. En dan moet 
er natuurlijk wel op tijd koffie zijn….
Henk, je was een fantastische clubman, een voorbeeld voor 
velen. Iemand die het predikaat ‘Mister LYRA’  dubbel en 
dwars verdient. Trek de deur nu maar achter je dicht….

De nevel trekt op, een man met een duidelijk doel 

trapt zich door de vroege zaterdagmorgen. 

Zijtassen hangen als holsters langs zijn stalen ros. 

Munitie voldoende voor de drukke dag die komen 

gaat op het sportpark.
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Digitaal? Kom maar op!
 
V.V. Lyra verliest haar clubblad Sport-
contact naar een voortaan digita-
le versie. Geen papier meer maar 
kijken op een schermpje... Dat is 
wat we noemen: ‘met de tijd mee-
gaan!’ Er is vanaf de start van V.V. 
Lyra in 1932 tot aan nu veel beschre-
ven in het clubblad: vele voor-
woordjes, sportverslagen, sport- 
programma’s, activiteiten, agenda’s, 
persoonlijke stukjes etc. Al die tijd 
is ons mooie papieren clubblad ver-
pakt met veel precisie door drukkerij 
Picom!!
Het complete wel en wee binnen V.V. 
Lyra is al die tijd gedeeld met de nodi-
ge tekst en foto’s die elk verhaal weer 
spannend, mooi en bijzonder maak-
ten!

V.V. Lyra is een mooie, sportieve club 
met meer dan 1.000 leden, diverse 
besturen en commissies, een Business 
Club, vele vrijwilligers op alle vlakken. Er 
vindt veel vernieuwing plaats en er wor-
den mooie activiteiten georganiseerd. 
Er wordt zorg gedragen voor het wel en 
wee binnen de club en gestreefd om de 
vereniging gezond te houden door het 
binnenhalen van voldoende financië-
le middelen om hiermee de continuïteit 
te kunnen waarborgen. Zoveel mensen, 
zoveel vrijwilligers met maar één doel; 
‘’gaan voor de club!’’  

Zo lang ik mij kan heugen, is Vreugden-
hil sponsor van V.V. Lyra. Het begon 
met een bord of een tas en uiteindelijk 
is Vreugdenhil inmiddels al 12 jaar ach-
tereen hoofdsponsor van het 1e & 2e. 
Als (mede)sponsor van V.V. Lyra heb ik 
al vele jaren mee mogen genieten en 
heb ik het clubblad altijd met veel ple-
zier gelezen. Ik heb zo mijn gewoonte 
om in bad de krant óf het clubblad van 
V.V. Lyra te lezen. Op gemak tussen een 
flinke laag schuim lees ik alle verhalen 
en zo blijf ik op de hoogte… Ik zal die 
gewoonte voortaan een beetje bij moe-
ten schaven want een Ipad of telefoon 
tussen het schuim is misschien niet het 
allerbeste idee… Ook reist het clubblad 
wel eens in mijn koffer mee richting een 
warm vakantieoord. Onder een parasol 
op een strandbedje aan het zwembad 
ging dat lezen ook heel best. Toch leuk 
om te bedenken dat ik dat clubblaadje 
voortaan niet meer in mijn koffer hoef 
te stoppen. Ik heb hem straks namelijk 
OVERAL bij me! Op de bank, in de auto, 
in de wachtrij, op visite en op vakan-
tie… dat zal dan toch vast wel heel snel 
wennen?
We gaan het beleven. Natuurlijk wil ik 
bij deze drukkerij Picom via deze weg 
bedanken voor hun inzet. Dat zijn de 
architecten, en die gaan ons vanaf nu 
verrassen met het digitale clubblad. Laat 
maar komen dan!

Inmiddels sta ik sinds vorig jaar officieel 
bij Vreugdenhil aan de zijlijn maar ben 
op de achtergrond nog steeds betrok-
ken. Ik vind het ook maar wat mooi om 
in dit speciale item (laatste papieren 
versie), te mogen schrijven dat Vreug-
denhil Young Plants vol vertrouwen in 
deze mooie club, heeft besloten om 
weer voor 3 jaar als hoofdsponsor van 
V.V. Lyra bij te tekenen. Ik hoop zowel 
langs de lijn als via de digitale weg nog 
heel lang betrokken te blijven bij Lyra. 
Veel succes allemaal!
 

Groeten, Sjaak Vreugdenhil
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Overzicht toernooien Lyra 2017-2018 
Team   Toernooi 1  Toernooi 2  Toernooi 3

MO19-1  31 maart Maasdijk  9 juni thuistoernooi
MO17-1  2 juni ‘s Gravenzande  9 juni thuistoernooi
MO15-1  1 juni HVC’10  9 juni thuistoernooi
MO15-2  2 juni ‘s Gravenzande  9 juni thuistoernooi
MO13-1  10 mei DWO  2 juni DHL  9 juni thuistoernooi
MO11-1  10 mei Xerxes DZB  9 juni thuistoernooi  10 juni VDL
JO19-1  2 april WK JO19
JO17-1  2 April WK JO17
JO17-3  1 juni SEP (avond)
JO17-5  2 juni Naaldwijk (middag)
JO15-1  2 april WK JO15  10 mei Aalborg  2 juni NK VTT Valkenswaard 16 juni BVCB
JO15-2  10 mei Aalborg  21 mei Honselersdijk
JO15-3  23 juni Velo
JO15-4  2 juni Westlandia
JO15-5  21 mei Honselersdijk
JO15-6  20 mei Verburch
JO15-7  2 juni Naaldwijk
JO13-1  2 april WK JO13  10 mei Aalborg  23 juni NK VTT Brunssum 16 juni BVCB
JO13-2  10 mei Aalborg  20 mei Verburch  9 juni HVC’10 (middag)
JO13-3  2 april Poortugaal (ochtend)  2 juni Honselersdijk
JO13-4  2 juni SEP  9 juni HVC’10 (middag)
JO13-5  2 april Poortugaal (ochtend)  1 mei Naaldwijk
JO13-6  2 juni Honselersdijk  9 juni HVC’10 (middag)
JO13-7  20 mei Verburch
JO11-1  2 april WK JO11  21 mei NK VTT Papendrecht  3 juni Lex Schoenmaker
JO11-2  21 mei Verburch  2 juni Maasdijk
JO11-3  10 mei Honselersdijk  2 juni Westlandia
JO11-4  21 mei Verburch  9 juni HVC’10 (ochtend)
JO11-5  10 mei Monster  2 juni Naaldwijk
JO11-6  21 mei Verburch  9 juni HVC’10 (ochtend)
JO11-7  10 mei Honselersdijk  9 juni HVC’10 (ochtend)
JO11-8  21 mei Verburch  2 juni Naaldwijk
JO9-1  2 april WK JO9  2 juni Vredenburch Rijswijk  9 juni Coen Moulijn
JO9-2  10 mei Wippolder  21 mei Naaldwijk (ochtend)  9 juni Honselersdijk (ochtend)
JO9-3  2 april ‘s Gravenzande  9 juni HVC’10 (ochtend)
JO9-4  10 mei Maasdijk  9 juni Honselersdijk (ochtend)
JO9-5  2 april ‘s Gravenzande  21 mei Verburch
JO9-6  10 mei Maasdijk  9 juni HVC’10 (ochtend)
JO9-7  2 april ‘s Gravenzande  21 mei Verburch
JO8-1  31 maart RCL  9 juni BeFair
JO8-2  2 april Exc Maassluis  2 juni DWO
JO8-3  2 juni DVC  9 juni Honselersdijk (ochtend)
JO8-4  2 april Exc Maassluis  9 juni DVV Delft
JO8-5  9 juni SC Monster
Mini/JO7  2 juni eindtoernooi

Altijd je 

‘eigen’ 

bar willen 

hebben?
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Ledendienst ‘Theehuis’
Ook dit seizoen vragen wij weer medewerking aan de teams om bij toerbeurt bezet-
ting te leveren voor het “theehuis”. De voorgaande jaren hebben geleerd dat het 
goed inregelen van de drank- en sleuteluitgifte 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 kleedka-
mers mooi en schoon kunnen houden. En, in geval van vandalisme, de verantwoor-
delijken aanspreken en beboeten. Het principe is dat de teams met 7-tallen 1 x per 
seizoen een dienst draaien en de 11-tallen 2 x. We gaan er vanuit dat een ieder hier-
in zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en zijn/haar beschikbaarheid doorgeeft 
aan de leider van het team.

Datum Team     

27 jan JO17-1
  3 feb JO17-2
10 feb JO17-2
17 feb JO17-3
24 feb JO17-3
  3 mrt JO17-4
10 mrt JO17-4
17 mrt JO17-5
24 mrt JO17-5
31 mrt JO15-1
7 apr JO15-1

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

Beste LYRA leden

Altijd je 

‘eigen’ 

bar willen 

hebben?

In deze laatste papieren uitgave van ons welvertrouw-
de Sportkontakt, een artikel van de Stichting Beheer. 
De Stichting die is opgericht tijdens de nieuwbouw 
van ons complex, en die alle leden faciliteert in het 
beoefenen van hun hobby “voetballen”.
Waar in het verleden deze activiteit onder de vv LYRA 
(voetbalvereniging) vielen, is daar nu een aparte orga-
nisatie voor. Focus is het onderhoud van de velden 
en terreinen, maar ook voor schoonmaak en onder-
houd van het gebouw. 

In de loop der jaren is deze Stichting uitgegroeid 
naast een bestuur, met een heel team van vrijwilligers, 
die herkenbaar zijn aan de rode bedrijfskleding. Ook 
wel de “rode brigade” genoemd. Zij zijn bijna dage-
lijks bezig om alles in het werk te stellen om alle leden 
spelend en niet spelend te faciliteren. Daar werd met 
enige regelmaat over gecommuniceerd in het Sport-
kontakt. Echter deze vertrouwde papier versie gaat nu 
verdwijnen.

In de wereld van verandering heeft dit ook invloed op LYRA 
in de breedste zin. Wellicht kunt je in de toekomst via de 
webcam live de verrichtingen volgen van onze vrijwilligers 
op je smartphone. Via die smartphone krijgt je door tegen 
wie je moet spelen, uit of thuis  in welke kleedkamer en op 
welk veld. Alle informatie “just in time”. Allemaal ontwikke-
lingen die in een razendsnel tempo gaan. Het neemt niet 
weg dat ondanks al deze ontwikkelingen we nog steeds 
handen nodig hebben, die voor ons “LYRA leden “het 
mogelijk maken onze hobby uit te oefenen!

Ik ben het Sportkontakt ontzettend dankbaar voor al die 
mooie leesmomenten. En vernieuwing is niet bij voor-
baat slecht, alleen anders en heeft zo ook weer gewen-
ning nodig. Ik informeer jullie in de toekomst  via de digi-
tale wereld.

Eric in ’t Veld
Voorzitter Stichting Beheer
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Afscheid
Wil je een bijdrage leveren aan het laat-
ste Sportkontakt dat uitkomt vroeg de 
huidige voorzitter Sjaak Scheffers mij 
enige tijd terug. Het moet gaan over een 
anekdote die je hebt meegemaakt met 
het Sportkontakt. 
Natuurlijk wil ik graag mijn bijdrage 
leveren, maar ik kan me geen anekdo-
te rondom het Sportkontakt herinne-
ren. Wat moet dan de inhoud van deze 
bijdrage zijn bedacht ik me. Omdat het 
echt de allerlaatste editie zal zijn moet 
het natuurlijk gaan over afscheid. De 
wereld wordt steeds digitaler en daar 
gaat een vereniging als Lyra in mee. In 
de toekomst zal dan ook de benodigde 
informatie digitaal met de leden gedeeld 
worden. Aan de ene kant is het logisch 
voor de vereniging. De leden wilde het 
zo gezien de gehouden enquette en de 
kosten werden ook gewoon te hoog om 
een en ander in stand te houden. Aan 
de andere kant is het natuurlijk eeu-
wig zonde. Ik denk dat het Sportkontakt 
een van de “iconen” van onze vereni-
ging was en bij iedereen in De Lier wel 
bekend. Dit ook mede door de professi-
onele uitstaling van het blad.
Jarenlang heb ik iedere twee weken 
mijn bijdrage als voorzitter geschreven 
voor het Sportkontakt. Meestal met veel 
plezier en soms met een zwaar hoofd 
omdat mijn moment om te schrijven 
meestal de zondagmorgen was. Wat ik 
met name herinner van het schrijven 
van deze bijdragen was dat ik over het 
algemeen, als ik eenmaal zat, snel een 
behoorlijk stuk op papier had. Natuur-
lijk baal je ervan als je in die stukken 
een gebeurtenis of situatie vergeet te 
benoemen, maar over het algemeen 
kon dat hersteld worden omdat de vol-
gende editie twee weken later al weer 
op de mat viel. 
De situatie die me eigenlijk het mees-
te is bijgebleven vanuit de bijdragen die 
ik heb geschreven is dat ik me op enig 
moment kritisch heb uitgelaten over de 
door de Lierse horeca geïnitieerde con-
troles door de politie op de sluitingstij-
den van de kantine. Al snel had ik dege-
ne die hierachter zat aan de telefoon. 
Nou ja, hij kwam er zowat doorheen. 
De persoon in kwestie was van mening 
dat ik niet de Lierse horeca hiervan 
kon beschuldigen, terwijl door de poli-
tie precies aan ons verteld was hoe het 

zat. Het liep redelijk hoog op. Uiteinde-
lijk heb ik hem uitgenodigd voor een 
kop koffie in de bestuurskamer. Op dat 
moment bleek dat de soep wat min-
der heet werd gegeten dan dat hij eer-

der was opgediend en liep een en ander 
met een redelijke sisser af. Van de regel-
matige controles door de politie waren 
we in ieder geval af.
Ik denk dat het Sportkontakt voor jong 
en oud jarenlang een soort houvast bin-
nen de vereniging is geweest. Ik hoop 
en vertrouw er op dat alle sponsoren 
die Lyra steunden door een jaarlijkse 
advertentie in het Sportkontakt, Lyra op 
een andere wijze zullen blijven steunen.
Afscheid nemen bestaat niet zong ooit 
iemand. Helaas, maar begrijpelijk, zullen 
we nu afscheid moeten nemen van ons 
mooie clubblad. Ik heb begrepen dat de 
vereniging er voor zorg draagt dat dege-
ne die geen toegang hebben tot de digi-
tale snelweg alsnog toegang zullen gaan 
krijgen tot de informatie die via deze 
weg gedeeld zal gaan worden en dus op 
de hoogte blijven van het reilen en zei-
len van de vereniging. Een goede zaak! 
Lyra, het ga je goed ook zonder één van 
je iconen!

Geert van Etten
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Hallo F-held, (en jullie ouders)
Gefeliciteerd, je hebt het inschrijfformulier gevonden. Leuk dat met ons mee wilt 
van 15 tot 18 juli! Nu hoef je nog maar 2 dingen te doen om samen met ons vier 
geweldige dagen in het mooie Vlaardingen te beleven. 
Vul eerst het formulier in dat je kunt vinden op de website van v.v. Lyra.
Daarna moet je naar je spaarpot lopen, of aan je vader of moeder vragen of ze € 75,- 
over kunnen maken naar IBAN NL44RABO0173849938. Vergeet in de omschrijving 
niet je naam te vermelden. Als het geld is overgeschreven en het formulier is inge-
vuld is je inschrijving compleet. Je hoort dan vanzelf wanneer we bij elkaar komen 
om een pre-kampmiddag te houden. Als je vragen hebt kun je mailen naar lyraf-
kamp@hotmail.com. 

Tot dan, de kampleiding.
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Onthulling jubileumvlag 



  

 

   

 

Survival C en B jeugd op “De Zweth” 

Lyra’s Sportcafé met Henk van de 
Akker en Anton van de Sande 

Jubileumwedstrijd Lyra - Feyenoord 
Fototentoonstelling ter    
        gelegenheid van 
             75 jaar Lyra 

Zillertaler Schürzenjäger tijdens 
Duitse Avond 

Arie Sol proost op de Duitse Avond 

r
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Persoonlijk  -  Cor Zoon                                             
Geboren:  28 mei 1941 
Woonplaats:  De Lier
Partner: Annie                                                                                                                                                                      
Familie:  2 dochters  2 schoonzoons  4 kleinkinderen  6 achterkleinkinderen
Beroep:  Bedrijfsleider Disva, nu AOW 
Hobby’s:  Voetbal kijken, biljarten, wandelen en fietsen  
Sport:  Op dit moment biljart ik bij Vereniging het Groenehart en daar 
 geef ik ook biljartles
Clubs:  Ik heb met veel plezier gespeeld bij  LYRA en Westlands elftal 
 en Haags KNVB elftal 
Functie bij de club:  Voormalig selectiespeler en voormalig trainer van onderelftallen
Merk schoenen:  PUMA

Real Madrid stond voor de zesde keer in de finale en nam het 
op tegen de titelverdediger Benfica. Ondanks een hattrick van 
de Hongaarse aanvaller Ferenc Puskas wonnen de portuge-
zen met 5-3, dankzij Eusebio.
Mooiste doelpunt:  16 november 2010 van Bronckhorst  
 voor het Nederlands Elftal
Mooiste sportaccommodatie: Lyra 
Idool:  Johan Cruijff en Franco Baresi van AC  
 Milaan 
Auto:  Ford Ecosport
Krant:  AD
Weekblad:   VI, Visblad, Biljart Totaal
Boek:  Alle boeken van Sven Hassel
Televisie:  Sport, Discovery + natuurfilms van 
 Nat.Geo.Wild
TVpresentator:  Wilfred Genee en tafelgasten
Analyticus:  Kenneth Perez
Zanger:  Elvis Presly
Zangeres:  Whitney Houston 
Band:  Beegees, The Cats
Acteur:  Jason Statham en Bruce Willis           
Film:  Actie films en  waargebeurde oorlogs- 
 films/documentaires
Eten:  Eten bij de Griek
Niet te eten:  Vis
Drank:  Bier
Niet te drinken:  Sterke drank
Uitgaan:  Weekendjes weg 
Beste eigenschap:  Recht door zee 
Slechtste eigenschap: Soms TE recht door zee 
Karakter:  Eigenwijs (maar eigenwijs is ook wijs!) 
Bewondering voor:  Mensen in de zorg                                             
Hekel aan:   Automobilisten die geen richting aan- 
 geven in het verkeer
Bijgeloof:  Nee
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Frank de Boer om over voetbal te praten
Vakantie:  Ik heb nu altijd vakantie
Meest opmerkelijke nieuws: Overstromingen, aardbevingen,  
 oorlogen.
Dit wil ik nog kwijt: Vroeger was niet alles beter, maar we 
speelden wel tegen EXELCIOR MAASSLUIS, JODAN BOYS, 
HEERJANSDAM, RVVH, VOLENDAM, MARKEN en dergelijke. 
Ik vind het jammer dat een vereniging met 1200 leden op dit 
moment niet meer op dat niveau speelt. Iedereen doet zijn 
uiterste best maar ik denk dat er toch meer uit te halen valt.        

       

Trainers:  v/d Hoek, v/d Engel, Ditmars, Futselaar, 
 V. Bommel, Panman, Smit, v. Buuren,  
 Bos, Visser. Groenevelt, v. Galen
Beste trainer:   Ditmars ( deze trainer leerde je om met  
 links en met rechts te spelen) en 
 v. Buuren (waar ik nog steeds contact  
 mee heb)
Positie:  Door de jaren heen rechts half, Spits en  
 laatste man. In het Westlands elftal en 
 het Haags KNVB elftal altijd rechts half
Sterke punten:  Rust aan de bal 
Zwakke punten:  Niet kopsterk 
Hoogtepunt:  Spelen in het militair elftal met spelers als  
 Charly Bosveld (Vitesse), Karel Vesters
 (Ajax), Frans v/d Heide (Feyenoord)   
 tegen clubs als VITESSE 
Dieptepunt:  Een zware enkelblessure waardoor ik een  
 half jaar niet kon spelen
Mooiste wedstrijd:  Met het Westlands elftal tegen Volendam  
 bij Verburgh. Volendam speelde 
 eredivisie. We verloren net met 2-1
 Ook dat ik als gastspeler uit het Westland  
 werd uitgenodigd om te spelen bij Maas- 
 sluis/Vlaardings elftal tegen militairen-
 elftal waar o.a.  Joop v. Daalen (Brilletje)  
 in speelde. 
Mooiste doelpunt:  Elk doelpunt is mooi en belangrijk
Andere sporten:  Biljarten, Darten, Schaatsen Wielrennen
Ambities:  100 worden, daarna rustig aan doen
Tatoeage:  Geen
Clubman/vrouw:  De helaas overleden Henk v.d. Akker.  
 Verder wil ik Jan v/d Plas noemen met  
 een echt LYRA hart. En ook respect voor  
 alle vrijwilligers. 
Favoriete LYRA speler: vroeger Willem Stolk en Geert Paauwe
Westlandse speler:  vroeger Lau Vos
Nationale speler:  Frenkie de Jong/ Justin Kluivert en Tyrell  
 Malacia (voor de toekomst)
Internationale speler: Messi
Regio club:  Lyra 25 jaar selectiespeler geweest en  
 altijd bij LYRA gebleven
Nationale club:  Ajax (mijn 2 dochters voor Feyenoord) 
Internationale club:  Barcelona
Mooiste wedstrijd:  Finale Europacup 1962 Real Madrid – 
 Benfica in Amsterdam. Recordhouder  
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