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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 3

2 oktober 2017

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 Martin de Bruin 06-53548366 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

Deadline volgende SportKontakt:

15 oktober
29 oktober  
12 november

26 november
10 december
17 december
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Van de voorzitter

Enerverende dagen
Om zo actueel mogelijk te blijven schrijf 
ik deze bijdrage altijd zo laat moge-
lijk. Vaak vanwege tijdgebrek en ik vind 
de tijdsdruk ook altijd wel lekker om te 
hebben. Meestal lukt het dan wat beter 
dan anders om het een en ander op 
papier te krijgen. Vandaag was het weer 
zo’n bijzondere dag. Eerst de enerve-
rende race van Max Verstappen, daarna 
de wedstrijden van de favoriete clubs, 
welke eigenlijk geen verrassing ople-
verden. Tussendoor nog een verjaar-
dag vieren, waarbij een niet voetbalken-
ner zich nogal denigrerend uitliet over 
de kwaliteit van het Nederlandse voet-
bal. Ik zeg dan meestal niet zoveel en 
luister, wellicht leer ik er nog iets van. 
Ik heb na zijn betoog wel uitgelegd dat 
iedere week de stadions vol zitten en we 
het hiermee moeten doen. Als de stadi-
ons vol blijven zitten, dan hebben we er 
waarschijnlijk geen moeite mee dat we 
Europees gezien niet meetellen.

Ledenvergadering
Inmiddels zijn de voorbereidingen 
begonnen voor de algemene ledenver-
gadering op maandag 23 oktober in de 
kantine. Zo nu en dan hoor ik het een 
en ander hierover. Aftredend secreta-
ris stuurde me een lijstje, waarvan ik de 
inhoud nog niet kan verklappen, deze is 
zeer indrukwekkend. Een reden te meer 
om bij deze jaarvergadering aanwezig 
te zijn. Ik weet wel dat ik aandelen ga 
kopen in de plaatselijke bloemenwinkel. 
Rabobank Clubkasactie

Ik zie op Social Media veel aandacht 
van omringende verenigingen voor de 
Rabobank clubactie. Dat is uiteraard pri-
ma maar ik vraag aan een ieder om aan 
familie en kennissen te vragen om hun 
stem uit te brengen op onze club. We 
willen graag deze bijdrage gaan beste-
den aan faciliteiten voor niet selec-
tie-elftallen. Zoals men weet is het dit 
jaar lastig geweest om daar een passen-
de oplossing voor te organiseren. Dit 
willen we graag beter aanpakken.

Oktoberfest
De maand oktober is eigenlijk een tus-
senmaand geworden. De vakanties zijn 
voorbij en de feestmaand december is 
nog ver weg. Daarom zijn de afgelopen 
jaren overal veel initiatieven ontplooid 
om wellicht de verveling te doorbreken. 
In Duitsland kent men al jaren de Okto-
berfesten en de laatste jaren ziet men 
deze overal in ons land ook georgani-
seerd worden. Ook v.v. Lyra ontkomt 
niet aan dit fenomeen en aanstaan-
de zaterdag, na de wedstrijd tegen v.v. 
Maasdijk, breekt het feestgedruis los in 
de kantine. Vergeet niet de lederhozen 
mee te nemen. Onze buren uit de Maas-
dijk zijn uitgenodigd om gezellig aanwe-
zig te zijn. Jetzt geht’s los!

Lekker bij de koffie
Afgelopen zaterdag was het een druk-
te van jewelste in de jeugdbestuurka-
mer. De leiders kwamen de lijsten opha-
len voor de Speculaaspoppenactie. U 
kunt onze spelers weer verwachten aan 
de deur om deze overheerlijke specu-
laaspoppen aan te bevelen. Ik hoop dat 
er massaal besteld gaat worden. Graag 
even een herinnering aan de senio-
ren-elftallen om hier ook hun bijdrage 
aan te leveren.

Contributie
Vorige maand heeft de financieel mana-
ger van de club de contributie geïnd 
voor dit seizoen. Dit gaat via een auto-
matische incasso. Dit is door ons aange-
kondigd en hierbij is gevraagd om te kij-
ken of we het juiste bankrekeningnum-
mer hebben en of er voldoende sal-
do op staat om dit af te schrijven. Over 
het laatste kunnen we en willen we niet 
oordelen, maar er is wel gezien dat er 
aantal incasso-opdrachten is terugge-
draaid. Dit is heel vervelend en vraagt 
enorm veel tijd om dit sluitend te krij-
gen. Namens het bestuur willen we dan 
ook vragen of er gekeken kan worden of 
de contributie is afgeschreven. Als dit 
niet het geval is, dan graag hierin actie 
ondernemen en zelf even de contributie 

overmaken. Ook dit jaar geldt de regel 
dat niet betalen niet spelen is. Hiermee 
dupeer je niet alleen jezelf, maar ook 
het team. 

NIX18
Ik weet dat het enorm dubbelzinnig 
is dat ik een paar alinea’s hierboven 
een ieder uitnodig om het Oktoberfest 
mee te maken in de kantine, echter dit 
gaat over het alcoholgebruik van leden 
onder de 18 jaar. Ik heb vorige week in 
mijn column op de website hier aan-
dacht aan besteed. Daar zijn enige vra-
gen over gesteld en daar ben ik heel blij 
mee. In de column op de website heb 
ik aangegeven dat alcoholgebruik onder 
de 18 jaar wettelijk verboden is. Dat 
betekent ook bij ons in de kantine en ik 
begrijp, vanuit mijn jeugd van vroeger, 
de huidige generatie als geen ander. Wij 
hebben het ook een keer ontdekt en 
vonden het spannend. Ook wij hadden 
vroeger wel eens een drankje teveel 
op. Wie niet. Het is in zoverre een pro-
bleem dat we hier als bestuur voor ver-
antwoordelijk zijn en we hebben al 
zoveel om verantwoordelijk voor te zijn. 
Het is met name lastig als er ouders zijn 
die alcohol voor hen kopen en dit aan 
hen geven. Het is voor ons heel lastig 
om te zeggen dat dit mag en kan. Wel-
licht gebeurt het in de thuissituatie wel. 
Dit laatste is niet onze verantwoording, 
maar als dit op de club gebeurt, is het 
de vereniging die de dure bekeuring 
bij controle ontvangt en moet beta-
len. Geld waar veel andere dingen mee 
gedaan kunnen worden. Dit laatste wil-
len we voorkomen en spreken de men-
sen er op aan als we het signaleren. Dit 
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Van de redactie
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De eerste twee competitiewedstrij-
den van het eerste elftal zitten erop. 
Qua voetbal nog niet echt om over naar 
huis te schrijven, maar in elk geval wel 
4 punten in de knip. Komende zaterdag 
wordt er tegen Maasdijk gevoetbald. 
Dat we daar voor de competitie tegen 
speelden is al lange tijd geleden. Alleen 
al daarom zou het leuk zijn om naar De 
Zweth te komen. In de bijdrage van de 
voorzitter kunnen jullie lezen dat er ook 
nog zoiets is als een Oktoberfest. Ook 
voor de gezelligheid dus naar de kantine 
na de wedstrijd. Lees dan meteen even 
het stukje over alcoholgebruik <18 jaar. 
Om plezier te hebben, heb je geen alco-
hol nodig.

Deze maand start de speculaaspoppen-
actie weer. Voorgaande jaren is deze 
actie steeds een groot succes geweest. 
Ook dit jaar hopen we daar weer op.

Tot 10 oktober loopt de Rabobank Club-
kas Campagne. Des temeer je stemt op 
Lyra des te groter de kans dat we een 

mooie sponsorbijdrage krijgen. Heb je 
nog niet gestemd, gauw doen dan.

Op 16 september werden weer de nodi-
ge sponsorshirts uitgereikt. Elders een 
artikel met foto’s daarover.

Op 23 oktober is er weer een leden-
vergadering. De voorzitter doet er wat 
geheimzinnig over maar volgens mij 
hebben we een paar jubilarissen. Tot de 
23e dus.

Jan Vink

is niet leuk om te doen, want men ver-
keert vaak in een “feeststemming”. Het 
antwoord wat je dan ontvangt is niet wat 
je wilt horen. Ik doe hierbij nogmaals 
een beroep op iedereen om hierin zijn 
verantwoordelijkheid te nemen.

Apps
De zaterdagmorgen wordt deels door 
mij gebruikt om in de jeugdbestuurska-
mer de ervaringen te horen van de wed-
strijden. Scheidsrechters, leiders en 
trainers zitten hier om hun verhaal van 
de dag te vertellen. Een veel gehoor-
de klacht is dat het digitale wedstrijd-
formulier nog niet geheel vlekkeloos 
verloopt. Gelukkig hebben wij iedere 
zaterdagmorgen ervaren mensen zit-
ten die onze vereniging en de bezoe-
kende clubs hierbij helpen. Het is vaak 
de onwennigheid nog van het formulier, 

maar ook afgelopen zaterdag verliep het 
steeds beter. Een veelgehoorde klacht is 
het bekijken van uitslagen van uitwed-
strijden en de standen. Onze specia-
listen geven aan dat de KNVB met een 
update bezig is. Ik zeg altijd maar zo dat 
als je een nieuwe auto koopt, je ook niet 
direct weet waar alle knopjes voor zijn.

De Rode Brigade
Vorige week donderdag is een lid van 
de Rode Brigade en erelid, Hans Wüste-
feld, ongelukkig ten val gekomen bij v.v. 
Lyra en heeft hierbij een zware blessu-
re opgelopen aan de ribben. Namens 
de gehele vereniging willen we Hans 
heel veel succes en sterkte wensen bij 
het herstel. Indien men hem een bericht 
wil sturen dan graag via info@vvLyra.
nl en we zorgen ervoor dat dit bij Hans 
terecht komt.

3e speelronde
Als de weergoden geen roet in het eten 
gaan gooien, dan zal aanstaande zater-
dag de 3e speelronde van de competi-
tie gespeeld gaan worden. Ik heb geke-
ken naar het programma van alle teams. 
Hier zitten heel veel uitdagende wed-
strijden bij. Wil je de jeugd van v.v. Lyra 
eens lekker zien voetballen, dan is een 
bezoekje aan ons park een aanrader. 
Ik wens iedereen heel veel plezier en 
sportief succes toe het komende week-
eind.

Tot op het sportpark.
Sjaak Scheffers
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Lyra 1

Lyra – Monster   3 – 2
Lyra speelde zaterdagmiddag de eerste wedstrijd in de 3e 
klasse. Iedereen was toch wel benieuwd hoe Lyra de degra-
datie zou hebben verwerkt en het had als tegenstander Mon-
ster, de streekgenoot en mede degradant. Trainer Ramon Hage-
raats begon met de volgende elf: Doel: Ritchie de Vreeden, Ach-
ter: Max v. Delft, Rick Voskamp, Ardi Luijendijk en Tim Herbert, 
Midden: Raymond v.d. Akker, Gino Bozuwa en Robin Vijverberg,
Voor: Yasin Ozkok, Jack Binnendijk en Bob Zwinkels.

Onder leiding van arbiter Broeckaert uit Schiedam, die een goede wed-
strijd floot, ontspon zich een aardige voetbalwedstrijd , waarbij Lyra 
iets beter voetbalde maar beducht moest zijn op het directe 
spel van Monster met veel lange ballen op de spitsen. 
Over en weer ontstonden mogelijkheden voor 
beide ploegen om gevaarlijk te worden in 
het strafschopgebied, maar voorlo-
pig bleven beide doelmannen 
de baas. Groot was dan 
ook de teleurstel-
ling toen in de 35e 
minuut Monster de lei-
ding nam , 0-1. Direct 
daarna kreeg Ardi Luijen-
dijk een gele kaart en brak 
de rust aan met een 0-1 ach-
terstand.
In de 54e minuut schoot Ray-
mond v.d. Akker op fraaie wij-
ze de verdiende 1-1 binnen en 3 
minuten later was Robin Vijverberg 
de gelukkige die de 2-1 wist te sco-
ren. Aan Lyra kant werd Bob Zwinkels 
gewisseld voor Kevin v. Velden en kwam 
even later een enorm goede kans voor 
Lyra om de voorsprong uit te breiden maar 
na goed voorbereidend werk van Max v. Delft 
schoot Robin Vijverberg jammerlijk over. In de 
69e minuut moest Tim Herbert op de lijn red-
ding brengen, waarna Rick Voskamp helaas met 
een liesblessure moest uitvallen. Laurens v. Marre-
wijk verving hem.
In de 76e minuut werd Tim Herbert vervangen door 
Ashwin Scheffers en ontwikkelde Monster een wanhoops 
offensief. Groot was dan ook de schrik toen Ashwin Schef-
fers een beetje onnodig een penalty veroorzaakte. Een spe-
ler van Monster schoot de penalty echter op de paal, maar 
lang nagenieten van deze misser kon Lyra niet, want uit de daar-
op volgende aanval scoorden zij de gelijkmaker, 2-2. In de blessu-
retijd kwam echter de verlossende treffer van Robin Vijverberg, na 
goed voorbereidend werk van Max v. Delft, 3-2. In de slotfase wist 
Lyra de voorsprong te behouden en boekte zodoende de eerste zege 
in de 3e klasse. 
Komende zaterdag speelt Lyra de uitwedstrijd tegen Schipluiden.
Lyra 2 verloor de wedstrijd tegen Monster 2 met 2-3.

Schipluiden – Lyra  1 – 1
Na de goede start vorige week tegen Monster, had Lyra stoute 

plannen om de drie punten in Schipluiden op te halen. Van 
die plannen is , gezien de uitslag, niet zo veel terecht geko-

men. Lyra trof in Schipluiden een tegenstander, die zich 
met twee linies van vier man met daarvoor een spits, 

probeerde te verdedigen en zodoende een maximaal 
resultaat te halen.

Lyra mocht aanvallen, maar deed dat in een dus-
danig langzaam tempo, dat het voor de verdedi-

ging van Schipluiden niet erg moeilijk was om 
de doelpunten van Lyra te voorkomen. Ster-

ker nog, na een half uur kwam Schiplui-
den, tegen alle verhoudingen in, met 1-0 

voor, waarna de rust werd gehaald met 
die voorsprong. Iedereen die Lyra een 

warm hart toedroeg, verwachtte dat 
Lyra na rust wel even orde op zaken 

zou stellen.

Bob Zwinkels kwam in het veld 
voor Kevin v. Velden en ves-

tigde de aandacht op zich 
met een hard schot net 

over. Maar om eer-
lijk te zijn: hoe har-

der Lyra aandrong, 
des te meer kansen 

kreeg Schipluiden. 
Door het mis-

sen van die kan-
sen en goed keepers-

werk van Ritchie de Vreeden 
bleef de score gelukkig beperkt en 

het duurde tot de 87e minuut al eer Lyra 
gelijk kon maken. Verdiend was het, gezien 

het spelbeeld zeker en de treffer van Ardi Luijen-
dijk opende dan ook gelijk de jacht op de winnende tref-

fer. Er was nog tijd genoeg, want Schipluiden haalde alle regis-
ters open met tijdrekken om een goed resultaat mogelijk te maken. 
Maar verder dan een vrije schop net over van Jack Binnendijk kwam 

Lyra ook niet. Die zelfde jack Binnendijk kreeg ook nog een gele 
kaart van scheidsrechter Scherpenhuyzen uit Hoogvliet, die een 

acceptabele wedstrijd floot.

Lyra mag a.s. zaterdag spelen tegen Maasdijk, uw steun is 
daarbij van harte welkom!!

Lyra begon met de volgende elf: 1 Ritchie de Vreeden,
2 Max v. Delft, 3 Rick Voskamp, 4 Ardi Luijendijk, 5 

Tim Herbert, 6 Gino Bozuwa, 7 Yasin Ozkok, 8 Ray-
mond v.d. Akker 9 Jack Binnendijk, 10 Robin Vij-

verberg en 11. Kevin v. Velden.
Raymond v.d. Akker werd nog gewisseld voor 

Dennis Voskamp.
Lyra 2 verloor met 2-1 van ARC 2.
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Lyra 1 – MVV’ 27 3, 5-2
Lyra 1 zaal wint ook 2e competitiewedstrijd 
Wij traden vandaag aan tegen MVV’27 
3 waar wij in de voorbereiding nog 
met 5-6 van verloren. Dit keer een luxe 
probleem. Alleen Martijn was afwezig 
dus offerde Assaf (moe na een lange 
vliegreis uit Israël) zich op om vandaag 
toeschouwer te zijn. Wij begonnen dus 
met 8 man aan de wedstrijd.
Al in de 1e minuut van de wedstrijd was 
het Sander die na een goed schot de 
1-0 aantekende. In de 3e minuut was 
het echter al weer gelijk. Fla liet een man 
uit zijn rug lopen die de 1-1 binnentik-
te. Die zelfde Fla en Sander waren ver-
volgens dicht bij de 2-1 maar het duur-
de tot de 10e minuut tot Sander uit een 
vrije trap de 2-1 kon aantekenen. In de 
16e minuut had Sander de 3-1 op zijn 
schoen maar hij schoot op de keeper. 
Dave redde Lyra vervolgens twee keer 
goed op schoten van MVV. Een mooie 
een-twee tussen Jim en Fla werd helaas 
gestopt door de keeper, maar die moest 
twee minuten voor rust toch capitule-
ren  toen Jim na een een-twee met San-
der de 3-1 aantekende. Dit was tevens 
de ruststand.
De 2e helft bleef Ray uit voorzorg aan 
de kant en gingen wij verder met 7 man. 
De 2e helft was amper begonnen toen 
Fla de bal aan de Sander gaf die de 4-1 
aantekende. De doelpunten waren daar-
na schaars. Dave hield Lyra met enke-
le knappe reddingen in de wedstrijd en 

Jim, Robin en Sander hadden het vizier 
net niet scherpt staan of vonden de 
keeper op hun weg. Vier minuten voor 
tijd zorgde Roy na een overtreding aan 
de zijlijn op de gevaarlijke spits van MVV 
voor de 1e gele kaart van dit seizoen en 
dus twee minuten met een man min-
der. Lyra leek deze periode goed door 
te komen maar net voor het einde van 
de tijdstraf kon MVV de 4-2 aantekenen. 
Een schitterende pass van Robin van 
achteruit die nog mooier werd gecon-
troleerd door Sander belande helaas 

net naast het doel. Het leek nog span-
nend te worden, want als MVV snel de 
4-3 zou maken zat er voor hen mis-
schien nog een punt in. Dave was van-
daag echter bijna onpaseerbaar en in 
de laatste minuut maakte Roy  aan alle 
onzekerheid een einde door de 5-2 aan 
te teken. Na twee competitiewedstrijden 
dus de maximaal score van zes punten 
voor Lyra zaal 1. 
Voor Lyra scoorden Sander 3 x, Jim en 
Roy 1 x.

Rabobank Clubkas Campagne Ook dit jaar is uw stem weer geld waard 
voor de vereniging tijdens de Rabo 
Clubkas Campagne. Samen met de 
andere leden van Rabobank Westland 
bepaalt u welke verenigingen en stich-
tingen een sponsorbijdrage krijgen. En 
ook hoe hoog dat bedrag is. In de peri-
ode van 26 september tot en met 10 
oktober 2017 kunt u stemmen. Op de 
website vindt u een overzicht van alle 
verenigingen en stichtingen die mee-
doen aan de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. LYRA staat redelijk onderaan in 
het overzicht. Na de telling van de stem-
men toch niet meer?
www.raboportaal.nl/w…/clubkas-cam-
pagne/mainmenu/home
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Vandaag traden wij voor het eerst in de 
Lyra zaal historie aan in de Westwijkhal 
in Vlaardingen. Dit bleek een verouder-
de hal met houten vloer, niet onze favo-
riete ondergrond. Fla, Martijn, Pieter 
en Ray ontbraken vandaag, zodat Rob 
bereid was gevonden het team com-
pleet te maken.
Dan de wedstrijd. Wij speelde tegen een 
technisch goed team wat veel van posi-
tie wisselde maar ook redelijk chaotisch 
speelde. Wij probeerde vroeg druk te 
zetten dat leidde in de 1e minuut gelijk 
tot een paar goede kansen voor Jim, 
maar ook DVO’32 was in de counter 
twee keer gevaarlijk. Sander en Rob (via 
de keeper net over) waren dicht bij de 
0-1, maar het was Assaf die in 3e instan-
tie voor de goal de 0-1 kan binnen-
schieten. Het bleef lastig de hele wed-
strijd hoog druk te zetten en daardoor 
kwamen wij moeilijk aan voetballen toe, 
daarnaast ging de keeper van DVO ook 
nog eens meevoetballen waardoor zij 
een overtal situatie creëerde. De verde-
diging zat echter kort op de aanvallers 
van DVO’32 en kon het meeste gevaar 
op het laatste moment voorkomen. Lyra 

DVO’ 32 1 – Lyra 1 (zaal) 5-5
Lyra 1 zaal na drie wedstrijden nog ongeslagen

kon niet profiteren van de meevoetbal-
lende keeper want de afstandsschoten 
en lobjes belande steeds net niet in de 
goal. Dave wist DVO’32 met een paar 
goede reddingen, waarvan één na een 
schitterende solo van DVO, op 0-1 te 
houden. In de 16e minuut redde Robin 
de bal zeer goed op de lijn na een vrije 
trap van DVO’ 32. In de 22e minuut was 
het echter toch 1-1- nadat een doorkop-
bal van dichtbij werd binnengetikt. Van 
deze goal waren wij even van slag waar-
door DVO’ 32 een minuut later ook de 
2-1 kon binnentikken via de paal. Dit 
was tevens de ruststand.
De 2e helft besloten wij één vaste man 
op te offeren op de meest behendi-
ge speler van DVO’ 32 en iets lager te 
gaan staan. In de 28e minuut leek Lyra 
te gaan scoren: Sander kon met een 
hakje de bal intikken na een vrije trap, 
maar de keeper redde. In de counter 
scoorde DVO’32 de 3-1. Een menta-
le klap maar Lyra richtte zich op, want 
Sander scoorde na een een-tweetje met 
Rob de 3-2. Sander en Rob hadden ver-
volgens goede kansen op de gelijkma-
ker, maar het was DVO’32 die in 35e 

minuut na een goede individuele actie 
de 4-2 aantekende. De wedstrijd leek 
gespeeld, maar in de 38e minuut slaag-
de eindelijk een schot (van eigen helft) 
langs de meevoetballende keeper door 
Jim 4-3. DVO’32 ging wat op elkaar zeu-
ren zeker toen Jim alleen voor de keeper 
werd gezet en een-op-een de 4-4 aan-
tekende. Drie minuten voor tijd tekende 
Sander na een goede uitgooi van Dave 
zelfs voor de voorsprong 4-5. In diezelf-
de minuut kon DVO’32 echter nog de 
(terechte) gelijkmaker aantekenen, 5-5. 
Er waren nog kansen over en weer en 
in de laatste seconde tikte Roy bijna nog 
een bal in eigen doel, Dave kon ech-
ter nog net redden en zo bleef de stand 
5-5. 
Al met al een leuke wedstrijd waar con-
centratie vereist was. De mannen ach-
terin Dave, Robin, Roy en Assaf speel-
den goed en voorin werden de nodige 
kansen gecreëerd door Rob, Sander en 
Jim. Helaas dit keer geen drie punten, 
maar wel nog ongeslagen na drie wed-
strijden. Voor Lyra scoorde Sander en 
Jim 2 x en Assaf 1 x.

De Gouden Kaart voor Arie Baljeu
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. 

De eerste ‘gouwe’ van het nieuwe sei-
zoen gaat naar Arie Baljeu. Ziet al bijna 
Abraham, maar de sleet zich er nog lang 
niet op. Dat geldt overigens voor al z’n 
teamgenoten van de Zondagse Vetera-
nen, die niet weg te slaan zijn bij Lyra. 
Hoewel de ZOMI niet meer bestaat, is 
Arie nog elke zondag te vinden op het 
Lierse kunstgras. En na het potje voet-
bal uiteraard een afsluiter op het terras. 
Het houdt Arie jong en in conditie voor 

op de zaterdag, wanneer hij zich regel-
matig inzet voor het scheidsrechters-
korps. Daarnaast is hij ook vele jaren 
leider én trainer geweest van de elftal-
len van zijn kids. Boyd speelt inmiddels 
in het 14e en dochter Jess weet zich als 
enige meisje staande te houden tussen 
alle jongens van JO 13-5. 

Met zijn eigen bedrijf Smyk Reclame is 
Arie een van de trouwe sponsoren. Als 
lid van de Business Club regelmatig pre-
sent bij uitjes die wellicht wat inspira-
tie opleveren. Die bron lijkt onuitputte-
lijk bij Arie want de ene na de andere 
creatieve vinding komt uit de koker van 
Smyk. Diverse uitingen die in en rond 
het Lyra- gebouw te zien zijn, lagen ooit 
op de tekentafel aan de Oude Liermo-
lenweg. 
Met zijn nuchtere kijk op zaken vindt 
Arie het allemaal niet zo bijzonder wat 

hij voor de vereniging doet, maar wij 
weten deze duizendpoot op waarde te 
schatten. Dat zijn creativiteit en enthou-
siasme aanstekelijk mag werken dit sei-
zoen!
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Algemene

Over trouwe sponsors gesproken…
Welke vereniging in het Westland kan 
zeggen dat ze een sponsor binnen de 
gelederen hebben die al 35 jaar(!) ach-
tereen hetzelfde elftal sponsort?  V.v. 
Lyra is zo trots als een pauw dat zij 
zo’n supersponsor hebben en dat deze 
sponsor ook nog eens besloten heeft 
om het shirtsponsor contract voor nog 
eens 4 jaar te verlengen! We hebben 
het natuurlijk over Marel Loonwerk, de 
in beton gegoten sponsor van Lyra 4.
Voor Hans Koornneef van Stichting 
Steun Lyra reden om op de koffie te 
gaan bij Nico Marel van Marel Loon-
werk.
Al in 1982 verscheen de naam Marel  
voor het eerst op het shirt van Lyra 4. 
Nico zat in de herfst van zijn carrière 
bij Lyra 4 en besloot uiteindelijk te kie-
zen voor het familiebedrijf wat alle tijd 
opeiste. 
Shirtsponsoring was net bekend bij 
voetbalverenigingen. Zo was AKAI dege-
ne die Excelsior in het betaalde voet-
bal  als eerste club aan een shirtspon-
sor hielp. Dit was een aantal spelers van 
Lyra 4 ook opgevallen en vroegen aan 
Nico’s vader of hij het elftal wilde spon-
soren. En zo werd het eerste shirtspon-
sorcontract geboren. Nou ja contract, 
dit ging toen nog op de achterkant van 
een bierviltje. 
Ondanks dat Nico niet meer in dit elf-
tal voetbalde bleef hij als sponsor trouw 
aan Lyra 4. Marel staat inmiddels in 
ieders geheugen gegrift als dé spon-
sor van het vierde. Maar wat wil je ook, 

veruit de meeste spelers uit het huidi-
ge Lyra 4 waren nog niet eens geboren 
toen Marel Loonwerk het eerste spon-
sorcontract voor dit elftal onderteken-
de!

Marel Loonwerk is niet alleen bij Lyra 
een gevestigde naam. In de hele regio 
voert Marel sinds 1947 loonwerk uit. 
Naast het grond- en graafwerk, nemen 
zij ook andere werkzaamheden voor 
u uit handen. Zo krijten en coaten ze 
kasdekken en reinigen ze het kasdek. 
Ook het ontsmetten van de binnenkant 
van de kas wordt met behulp van de 
modernste technieken zeer grondig uit-

gevoerd. En aan het eind van elk teelt-
seizoen is Marel hét bedrijf om de kas 
zo snel mogelijk leeg en ontsmet te krij-
gen tegen kosten waarvan u denkt, hoe 
kunnen ze het ervoor doen.
Tijdens de kop koffie ontkwam Nico nu 
niet aan het ondertekenen van een echt 
contract  en kreeg hij een ingelijst shirt 
uitgereikt en een bloemetje, die een 
mooie bestemming zou krijgen volgens 
Nico.
Als vereniging Lyra willen we Marel 
Loonbedrijf nogmaals ontzettend 
bedanken voor deze zeer bijzondere 
sponsorrelatie. We zijn er maar wat trots 
op.

Meepraten over v.v. Lyra?
Jij komt toch ook naar de

Maandag 23 oktober, 20.00 uur, Sportpark De Zweth.

        Leden Vergadering
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Het nieuwe seizoen is weer in volle 
gang. Alle elftallen c.q. teams zijn aan 
de competitie begonnen. Ondanks alle 
veranderingen ( mobiele digitale wed-
strijdformulier en nieuwe spelvormen 
) zijn we als vereniging blij dat dit alles 
goed is verlopen. Bij de JO8 en de JO9 
is er misschien wel iets opgevallen. 
Niet alleen de nieuwe spelvorm maar 
ook het veld waar we op spelen is ver-
anderd. Veranderd ja dat klopt dat heb 
je reeds vermeld hoor ik u denken. Dat 
klopt maar ik wil ook vermelden dat we 
nu officiële wedstrijden op veld 8 voet-
ballen. Op veld 8 hebben we twee wed-
strijdveldjes speciaal voor de JO8 en 
de JO9 uitgezet. De bedoeling is dat 
we hier alle wedstrijden van dit seizoen 
op gaan spelen. Veld 2 ( waar we eerst 
ook speelveldjes op uit hadden gezet ) 
komt hiermee te vervallen. Dit scheelt 
een hoop werk ( elke week lijnen trek-
ken ) voor onze gewaardeerde rode bri-
gade. Nu kan het dus voorkomen dat de 
JO8 of de JO9 later speelt als 08.30uur 
of 09.30uur. Als we een druk program-
ma hebben met de JO8 en de JO9 kan 
het voorkomen dat uw zoon of dochter 
later speelt als reeds vermeld. Dit is een 
wijziging in het speelschema waar ik u 
van op de hoogte wilde brengen. Voor 
volgend seizoen ( als de JO10 ook klein 
veld gaat spelen ) zullen we mogelijk 
veld 2 er weer bij gaan betrekken. 

Van de jeugdvoorzitter

De nieuwe spelvormen bij onze JO8 en 
JO9 verlopen zonder problemen. De 
spelertjes spelen lekker hun spel en 
het is een genot om te zien dat ze dit 
ook zonder scheidsrechter kunnen. De 
opzet van de K.N.V.B. om het spelge-
not te vergroten is volgens mij hiermee 
geslaagd. Toch zijn er ouders of leiders 
die wel eens vragen hebben over hoe 
om te gaan met diverse situaties. Aar-
zel dan niet om hier over vragen te stel-
len. Onze scheidsrechterscommissie of 
wij als jeugdcommissie zijn elke zater-
dagochtend aanwezig om u hierop ant-
woord te geven. Een niet beantwoorde 
vraag zorgt mogelijk alleen maar voor 
nog meer onduidelijkheid en dat is niet 
de bedoeling. Ik hoop dat het spelple-
zier ons veel mooie momenten op zal 
gaan leveren het aankomende seizoen.

Ook het mobiele digitale wedstrijdfor-
mulier wordt voor 80% ingevuld. Dit 
percentage is zeer positief. Om tot de 
gewenste 100% te komen zullen we 
gezamenlijk de schouders eronder 
moeten zetten. Ten eerste zorg ervoor 
dat u de wedstrijdzaken app. heeft geïn-
stalleerd op uw mobiele telefoon. Daar-
naast en dat is wel heel belangrijk!!! 
dient u wel lid te zijn van v.v. Lyra. Als 
u dat niet bent dan kunt u geen gebruik 
maken van deze app. Gebruik dan de 
gegevens van uw kind om in te loggen. 

Bij het inloggen dient u uw 
e-mailadres op te geven en uw wacht-
woord ( is het zelfde als van voetbal.nl ). 
Hierna heeft u toegang tot de app. Om 
als leider te worden toegevoegd dient 
u contact op te nemen met uw wed-
strijdsecretaris. Hij of zij kan u dan toe-
voegen in het bewuste elftal. Mocht u 
er onverhoopt toch niet uitkomen dan 
kunnen wij u bij thuis wedstrijden altijd 
helpen. Wij hebben een tablet staan 
waar we u mee kunnen helpen. Voor 
wat betreft de senioren scheidsrech-
ters alleen maar lof mannen. Jullie vul-
len keurig de uitslagen in ( als jullie een 
jeugdwedstrijd hebben gefloten )  zodat 
wij hier maar minimaal toezicht op hoe-
ven te houden TOP.  Ik vertrouw erop 
dat we gezamenlijk rond de jaarwisse-
ling op een 100% zitten.

Scheidsrechter probleem v.v. Lyra.
Ook dit jaar is onze scheidsrechters-
commissie weer druk met het invullen 
van de scheidsrechters.  Dit is een hele 
klus. De nieuwe spelvormen voor de 
JO8 en de JO9 geven de scheidsrech-
terscommissie wel iets lucht maar hier-
mee is het probleem niet opgelost. v.v. 
Lyra heeft de laatste jaren te maken met 
een groeiend aantal groot veld wedstrij-
den. Het aantal elftallen bij de JO19 t/m 
de JO13 ( A t/m de D jeugd ) groeit elk 
jaar. Dit is een goede ontwikkeling voor 
de club maar een groeiend probleem 
voor het fluiten van de diverse wedstrij-
den. Daarnaast zien we steeds vaker 
dat de K.N.V.B. geen scheidsrechters 
meer kan leveren voor onze A - catego-
rie wedstrijden. Dames1, Lyra3, JO19-1 ( 
A1 ), JO17-1 ( B1 ), JO15-1 ( C1 ) en de 
JO13-1 ( D1 ) staan steeds vaker zonder 
K.N.V.B. scheidsrechter. Dit gat moet 
dan wel door de vereniging worden 
opgevuld. Als je dan al reeds een tekort 
aan scheidsrechters heb dan is het pro-
bleem daarmee aangegeven. Wij hopen 
dan ook dat er begrip is vanuit de ver-
eniging dat wij als eerste de jeugdwed-
strijden van een scheidsrechter willen 
voorzien. Dat we dan scheve gezichten 
hebben en krijgen bij de rest senioren 
dat zijn we ons bewust. Maar ook voor 

Voetbalvereniging Lyra 
zoekt ambitieuze scheidsrechters
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Voetbalvereniging Lyra 
zoekt ambitieuze scheidsrechters

WIJ ZOEKEN JOU!
De Scheidsrechterscommissie van 
vv Lyra is op zoek naar enthousias-
te mensen die de ambitie hebben 
om scheidsrechter te worden en 
het leuk vinden om wedstrijden in 
goede banen te leiden.

Lyra biedt elke scheidsrechter goe-
de begeleiding en een cursus veld-
voetbal. Zodat je alle kneepjes van 
het vak leert en er plezier in krijgt 
om wedstrijden te fluiten.

Van jong tot oud iedereen kan zich 
aanmelden. We zoeken scheids-
rechters voor groot veld wedstrij-
den tot half veld wedstrijden, dus 
van de jongste jeugd tot de senio-
ren.

Heb jij ambitie om scheidsrech-
ter te worden? Aarzel niet en neem 
contact op. 

Aanmelden kan bij Remco Broek-
huizen via Scheidsrechterscommis-
sievvlyra@gmail.com

Activiteitencommissie

Schema meelopen met Lyra 1

7 oktober 2017   jo9-5   Maasdijk
28 oktober 2017   jo9-6   Velo
18 november 2017 Jo9-1   naaldwijk
25 november 2017 jo9-7   Duindorp
9 december 2017   jo9-2   KMD
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
19 mei 2018   miniF   Quick steps 

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

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

De activiteitencommissie

Activiteiten:Sinterklaas 29 novemberKlaverjassen 15 december 
Hardlopen 30 decemberFamilieweekend 15/16 juni

hun zullen wij alles op alles zetten om 
dit probleem dicht te krijgen ( mogelijk 
door twee wedstrijden te fluiten ).  

Oproep voor scheidsrechters.
Om bovenstaande op te lossen is de 
scheidsrechterscommissie op zoek 
naar oud-spelers van de senioren elf-
tallen. De verenigingsscheidsrechters 
zoals J. v/d Wel, J. Voskamp, Arie Bal-
jeu etc. hebben ook eerst gevoetbald bij 
v.v. Lyra en zijn daarna gaan fluiten voor 
onze club. Willen jullie om je heen vra-
gen wie dit zou willen gaan doen!!!!!! er 
zijn toch oud spelers te vinden die wel 
een wedstrijdje willen fluiten?? Hiermee 
hopen we dat we gezamenlijk het pro-
bleem scheidsrechters kunnen tackelen 
(zonder een kaart te krijgen natuurlijk). 
Ik hoop op een positieve reactie vanuit 
jullie kant. 

Als laatste wil ik de rest senioren nog-
maals bedanken hun begrip en geduld. 
Ik hoor vaak ouders vanuit de jeugd kla-
gen over de faciliteiten op onze club 
(geen trainers, geen leiders, te weinig 
spullen en begeleiding vanuit de club) 
maar jullie hoor ik zelden. Terwijl jullie 
de hoogste contributie betalen, met alle 
elftallen (Lyra 4 t/m Lyra 14) trainen in 
twee uurtjes op een veld, dat jullie hele-
maal geen trainer hebben en dat jul-
lie wekelijks moeten (mogen fluiten en 
daarnaast bardiensten moeten (mogen) 
draaien na jullie thuiswedstrijden. Man-
nen ik heb waardering voor jullie inzet 
en blijf achter de schermen nadrukkelijk 
bezig met jullie ingediende wensen.

Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,
Hans van der Mark
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Agenda-puntjes
Maaandag 23 oktober
Algemene Leden Vergadering

vóór 27 oktober:
bestellingen speculaaspoppen 
inleveren

Het is weer zaterdag. Lekker voetbal-
len en daarna gezelligheid  in de kantine  
met een hapje en een drankje.   
Maar let wel op: NIX <18 !!  Dus zit je 
in de JO17, of JO19 en je bent nog geen 
18; dan GEEN alcohol. Het is bij wet ver-
boden en ook bij Lyra houden we ons 
daaraan. De leeftijdsgrens voor verkoop 
van alcohol is 18 jaar. 

Wat betekent dit?  
Het wetsvoorstel om de leeftijd voor de 
verkoop van zwak-alcoholische drank 
te verhogen naar 18 jaar is aangeno-
men en op 1 januari 2014 ingegaan. 
Dat betekent dat er vanaf die datum 
geen alcoholische drank verkocht mag 
worden aan jongeren onder de 18. Dat 
geldt dus ook in de kantine van VV 
LYRA.
Jongeren onder de 18 jaar die drank in 
hun bezit hebben, zijn strafbaar! Het is 

heel gemakkelijk om als ouder of als 
18 jarige een biertje te bestellen voor 
een jeugdlid van 16 of 17 jaar. Wees je 
er van bewust dat bij controle de boete 
voor de vereniging minimaal € 1.360,00 
is. Dat wil je toch niet op je geweten 
hebben?
Bij twijfel kan het barpersoneel om je ID 
vragen. Wees sportief en toon hem dan 
gewoon. Het bestuur wil voorkomen 
dat kantinemedewerkers zich als ‘poli-
tieagenten’ moeten opstellen. Wij ver-
wachten van iedereen bij onze vereni-
ging dat de kantinebezoekers ZELF deze 
verantwoordelijkheid nemen.  En ouder, 
neem ook de verantwoordelijkheid voor 
je kind en zijn team.
Help ons en vooral je collega kanti-
nemedewerkers, zodat zij en wij geen 
onplezierige besluiten moeten nemen.
Wij kunnen toch op jullie rekenen?

Bestuur VV LYRA

Help de club! 
Verkoop jij dit jaar 
de meeste speculaaspoppen?
Ga ervoor met je hele team!

Winst in eerste thuiswedstrijd voor Lyra vrouwen 1
Op de laatste zaterdag van september 
stond voor Lyra de tweede competitie-
wedstrijd op het programma.
De tegenstander, Jodan Boys vrouwen 
1, gooide vorig seizoen tijdens de kam-
pioensrace nog roet in het eten door 
Lyra met 3-0  te verslaan.
 
Lyra en Jodan Boys speelden sterk en 
wilden beide ‘voetballen’. Dit resulteer-
de in veel mooie duels.

De 1e kans die Lyra kreeg werd gelijk 
benut. 1-0. Lyra drukte door en kwam 
op een 2-0 voorsprong. Een tegenval-

ler toen Jodan Boys terugkwam tot 2-1 
maar vlak voor rust maken de Lierena-
ren nog 3-1.
Na een kwartier spelen in de tweede 
helft viel ook de 4-1 maar Lyra kon niet 
rustig achterover leunen. Jodan Boys 
bleef aanzetten en maakte de 4-2. 
Verder liet Lyra het gelukkig niet komen.
Eindstand 4-2. Ondanks de ruime zege 
bleef het lang spannend op sportpark 
de Zweth!  

Volgende week wordt er weer thuis 
gespeeld. Aftrap 14:30 uur tegen RCL 
Vrouwen 2.   Tot dan!
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Altijd je 

‘eigen’ 

bar willen 

hebben?

KNVB Assist Rinus

KNVB ASSIST, het kennisplatform voor 
bestuurders en scheidsrechters, heeft 
een nieuwe toevoeging speciaal gericht 
op trainers. Een belangrijk onderdeel 
hierbinnen is Rinus: de online assis-
tent-trainer. Rinus is een online tool die 
trainers gratis toegang biedt tot honder-
den oefeningen, kant-en-klare trainings-
schema’s en hen inspireert om (jeugd)
voetballers optimaal te laten genieten 
van dat wat zij het liefste doen: voetbal-
len. 

KNVB Assist Rinus 
Dankzij Rinus kan jij met jouw club 
voortaan eenvoudig zelf trainers, coör-
dinatoren en andere vrijwilligers actief 
op weg helpen bij het opzetten van trai-
ningen. Maar ook trainers en coördina-
toren zelf kunnen rechtstreeks aan de 
slag met de kennis die hier te vinden is. 
Rinus is constant in ontwikkeling en 
wordt telkens aangevuld met nieuwe 
content voor alle trainers, op elk niveau. 
De ideale trainingsvorm is vanaf nu altijd 

binnen handbereik. De app is te down-
loaden via de Appstore en Google play 
Voor meer informatie – kijk even op de 
KNVB websites:

WWW.KNVBASSIST.NL/RINUS
www.knvb.nl/assist-trainers

Meepraten over v.v. Lyra?

Algemene
Maandag 23 oktober, 20.00 uur, Sportpark De Zweth.

        Leden Vergadering
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Bardienstrooster 2017

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     
  7-okt JO9-6
14-okt JO9-7
21-okt JO8-1 
28-okt JO8-2
  4-nov JO8-3

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

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 11-nov JO8-4

18-nov JO19-1
25-nov JO19-1
  2-dec JO19-2
  9-dec JO19-2
16-dec JO19-3
27 jan JO19-3

Altijd je 

‘eigen’ 

bar willen 

hebben?
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Persoonlijk - Jari van Dijk
Door Johan Voskamp.
Geboren:  Delft 
Woonplaats:  Naaldwijk
Partner: / Familie:  Ik heb een vader, een moeder en een zus.
Opleiding:  Ik volg de opleiding International Business Management, 
 op Hogeschool Tio in Rotterdam.
Beroep:  Student 
Hobby’s:  Voetballen, sporten, uitgaan met vrienden en op vakantie gaan. 
Sport:  Voetbal
Clubs:  R.K.V.V Westlandia, V.V. Arkel, V.V. Lyra
Functie bij de club:  Speler
Merk tenue:  Klupp

Boek:  Judas, Astrid Holleeder
Radio:  100% NL
Radiopresentator:  Edwin Evers
Televisie:  RTL 7
TVpresentator:  Humberto Tan
Analyticus:  Johan Derksen
Zanger:  André Hazes
Zangeres:  Glennis Grace
Band:  U2
Acteur:  Kevin Hart
Actrice:  Sandra Bullock
Film:  22 Jump Street
Eten:  Lasagne
Niet te eten:  Zuurkool
Drank:  Bacardi
Niet te drinken:  Wijn
Uitgaan:  Overal eigenlijk wel, als het maar gezellig 

is.
Beste eigenschap:  Belangstellend
Slechtste eigenschap: Koppigheid
Karakter:  Sociaal
Bewondering voor:  Alle vrijwilligers van V.V. Lyra
Ontroerd van:  /
Trots op: /
Hekel aan:  Beau van Erven Dorens
Bijgeloof:  /
Ergernis:  Beau van Erven Dorens, omdat hij een 

irritante uitstraling heeft.
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Lionel Messi, om te kijken hoe zijn per-

soonlijkheid is.
Vakantie:  Italië
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: 
 De transfer van Neymar Jr. naar PSG voor 

222 miljoen.
Dit wil ik nog kwijt: /

Merk schoenen:  Adidas
Trainers: Imed el Khannichy, Leen van de Akker, Remco 

Doorn, Gerard van Gils, Remko Andringa, 
Laurens Sandell, Sarosh Malahe.

Beste trainer:  Imed el Khannichy
Positie: Spits,  middenvelder, centrale verdediger
Sterke punten:  Scoren, steekpasses, acties maken
Zwakke punten:  Slim verdedigen
Hoogtepunt:  Na mijn laatste seizoen bij Westlandia niet 

meer met plezier gevoetbald te hebben, 
de overstap gemaakt naar V.V. Lyra. En 
hier het plezier weer teruggevonden.

Dieptepunt:  Afgelopen seizoen, in de laatste wedstrijd 
van het seizoen brak ik in een duel mijn 
sleutelbeen op drie plaatsen doormidden.

Mooiste wedstrijd: Toen ik van Westlandia de overstap naar 
Lyra had gemaakt. Speelde ik de eerste 
wedstrijd met Lyra D1 gelijk tegen West-
landia. In deze wedstrijd scoorde ik de 
1-0. En dit was ook de eindstand.

Mooiste doelpunt:  Afgelopen seizoen in de A1, een vrije trap 
tegen Honselersdijk.

Andere sporten:  Kickboksen, fitness.
Mooiste overwinning:
Grootste teleurstelling: Degraderen met Lyra A1
Ambities:  Het eerste elftal van V.V. Lyra behalen.
Tatoeage:  /
Clubman/vrouw:  Rien de Vos
LYRA speler:  Gino Bozuwa
westlandse speler:  Marco van der Knaap
nationale speler:  Klaas-Jan Huntelaar
internationale speler: Christian Eriksen
regio club:  V.V. Lyra
nationale club:  Ajax Amsterdam
internationale club:  Barcelona
Mooiste wedstrijdl:  Nederland-Spane (5-1)
Mooiste doelpunt:  Marco van Basten, omhaal tegen FC Den 

Bosch.
Mooiste sportaccommodatie: V.V. Lyra
Slechtste sportaccommodatie: V.V Arkel
Idool:  André Hazes
Auto:  Mazda 323
Krant:  Telegraaf
Weekblad:  /
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Speculaaspoppenactie 2017
De speculaasactie is de afgelopen jaren een groot succes geweest. Dit succes geeft de grote 

saamhorigheid binnen onze vereniging weer. De opbrengst van deze actie is bestemd voor 
de gehele jeugdafdeling van Lyra. Hierdoor hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan 

het voetbalplezier van de vele jonge leden bij onze mooie club, zowel op sportief als op 
sociaal gebied,  “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Daarom starten wij in de maand 
oktober weer met onze jaarlijkse speculaaspoppenactie. Het is de bedoeling dat alle 

leden van Lyra zich inzetten voor deze actie. 

Via leiders/aanvoerders van de elftallen heeft iedereen de benodigde informa-
tie en verkoopformulieren ontvangen. Zo niet dan kunnen de formulieren ook 
van de LYRA website gehaald worden.  Tot eind oktober heeft iedereen de tijd 
om langs de deuren te gaan en familie, vrienden, etc. te benaderen om zoveel 
mogelijk poppen te verkopen. De bestelformulieren en het geld moeten uiter-
lijk vrijdag 27 oktober bij de leiders worden ingeleverd zodat zij op hun beurt 
de door de spelers ingeleverde verkoopformulieren op zaterdag 28 oktober 
kunnen inleveren in de jeugdbestuurskamer. Op woensdag 22 november moe-

ten alle leden de door hun verkochte speculaaspoppen op komen halen  bij Van 
den Berg, Burgemeester Cramerlaan 17, 2678 AL De Lier zodat iedereen vóór  
5 december de poppen kan afleveren op de juiste adressen.

Voor de jeugd: degene die de meeste speculaaspoppen heeft verkocht en dege-
ne die de meeste speculaaspoppen heeft verkocht bij verschillende adressen zul-
len een prijs krijgen. Poppen verkocht aan bedrijven waaraan een factuur wordt 
gestuurd tellen hierbij niet mee!

Contactpersonen voor deze actie zijn: 
Patrick Alsemgeest (0174-514381 / 06-22415772) 

Martin de Bruin (06-53548366)

Wij rekenen op jullie inzet!!

Stichting Steun vv Lyra

Alex Stolze neemt afscheid 
van Stichting Beheer
Na zich jaren te hebben ingespannen voor onze vereniging als 
secretaris van de St. Beheer heeft Alex Stolze besloten zijn func-
tie neer te leggen. Dit is in goed overleg gegaan mede ingegeven 
door het feit dat Alex in Naaldwijk gaat wonen. 

Op donderdag 28 september hebben wij als bestuur afscheid 
genomen van onze secretaris. Wij kijken terug op een prettige 
samenwerking en wensen Alex veel succes en hopen dat wij hem 
nog veel zullen treffen op De Zweth.
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Wedstrijdprogramma

Senioren Zaal     
LYRA VR2  Delft VR2 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
      
        
Senioren Zaal     
Tutor 6  LYRA 1 22:00  TU-Hal Delft 
Tutor VR2  LYRA VR1 21:00  TU-Hal Delft 
      
Senioren      
LYRA 1  Maasdijk 1 14:30   E.  Pieterman 
LYRA 2  Scheveningen 2 12:00   E.  Kooi 
LYRA 3  Kethel Spaland 3 14:30   
Sportclub Monster 5 LYRA 4 14:30 13.30  
Maasdijk 3  LYRA 6 14:30 13.30  
LYRA 7  Vitesse Delft 4 12:30   
VELO 10  LYRA 8 13:00 12.00  
LYRA 9  KMD 6 12:30   
LYRA 10  TAC’90 5 14:30   
SVS 9  LYRA 11 16:00 15.00  
Honselersdijk 9  LYRA 12 14:30 13.30  
LYRA 13  Die Haghe 8 14:30   
LYRA 14  Die Haghe 9 14:30   
         
Vrouwen      
LYRA VR1  RCL VR2 14:30    
VDL VR1  LYRA VR2 12:00 11.00  
LYRA MO19-1  SEP MO19-1 12:00    
Den Hoorn MO15-2 LYRA MO15-1 16:00 15.00  
Excelsior M MO15-1 LYRA MO15-2 08:30 7.30  
LYRA MO13-1  Die Haghe MO13-1 10:00   speelster VR 1
      
LYRA JO19      
Scheveningen JO19-1 LYRA JO19-1 14:30 Via Trainer  
Den Hoorn JO19-4  LYRA JO19-2 13:45 12.45  
LYRA JO19-3  Duindorp sv JO19-1 11:30   
LYRA JO19-4  Quintus JO19-2 12:00   
      
LYRA JO17      
Victoria’04 JO17-1  LYRA JO17-1 13:00 Via Trainer   
MSV ‘71 JO17-1  LYRA JO17-2 10:00 9.00  
HBS JO17-6  LYRA JO17-3 15:30 14.30  
LYRA JO17-4  Vredenburch JO17-4 10:00    
LYRA JO17-5  Honselersdijk JO17-3 10:30    
      
LYRA JO15      
RAS JO15-1  LYRA JO15-1 10:15 Via Trainer  
Naaldwijk JO15-1  LYRA JO15-2 13:00 12.00  
Victoria’04 JO15-2  LYRA JO15-3 09:00 8.00  
SVH JO15-3G  LYRA JO15-4 14:45 13.45  
LYRA JO15-5  KMD JO15-4 10:00    Speler Lyra 3
LYRA JO15-6  MSV ‘71 JO15-2 08:30   Speler Lyra 7

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

4 oktober 2017

Vrijdag
6 oktober 2017

Zaterdag
7 oktober 2017
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LYRA JO15
KMD JO15-3  LYRA JO15-7 09:45 8.45  

LYRA JO13      
LYRA JO13-1  RKDEO JO13-2 10:00   
LYRA JO13-2  Naaldwijk JO13-1 08:45   Speler Lyra 2
Nootdorp JO13-4  LYRA JO13-5 11:45 10.45  
LYRA JO13-6  GSC ESDO JO13-4 08:45    Speler Lyra 9
FC ‘s-Gravenz. JO13-7 LYRA JO13-7 10:30 9.30  
 
LYRA JO11       
LYRA JO11-1  HBS JO11-1 08:30    
LYRA JO11-2  Westlandia JO11-2 08:30   Speler Lyra 1
Erasmus JO11-1  LYRA JO11-3 09:45 8.45   
Den Hoorn JO11-5  LYRA JO11-4 08:30 7.30  
Maasdijk JO11-2  LYRA JO11-5 10:00 9.00  
LYRA JO11-6  Den Hoorn JO11-10 08:30    Speelster MO19-1
MSV ‘71 JO11-5  LYRA JO11-7 11:00 10.00  
VDL JO11-7  LYRA JO11-8 13:00 12.00  
Erasmus JO11-2  LYRA JO11-9 09:45 8.45  
VFC JO11-12  LYRA JO11-10M 09:45 8.45  

LYRA JO9      
LYRA JO9-1  Die Haghe JO9-1 10:30   
LYRA JO9-2  SEP JO9-1 11:30   
LYRA JO9-3  GSC ESDO JO9-3 11:30    
Erasmus JO9-2  LYRA JO9-4 09:00 8.00  
Sp Monster JO9-5  LYRA JO9-5 09:00 8.00  
LYRA JO9-6  Hermes DVS JO9-2 08:30    
Full Speed JO9-4  LYRA JO9-7 08:45 7.45  
      
LYRA JO8      
LYRA JO8-1  Die Haghe JO8-1 09:30    
LYRA JO8-3  DVO ‘32 JO8-1 09:30   
LYRA JO8-4  Westlandia JO8-3 10:30   
      
Minipupillen      
vv Lyra  Honselersdijk 9.30

Senioren Zaal     
LYRA VR1  FC IJsselmonde VR1 20:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
RKDEO VR2  LYRA VR2 19:30 RKDEO  (Nootdorp) 
      
Senioren Zaal   
LYRA 1  RKDEO 5 20:00 Vreeloo  (De Lier) 
Senioren         
Zwaluwen 8  LYRA 9 19:30 18.30  
Junioren      
CWO JO11-2  LYRA JO11-6 18:30 17.30  
      
Senioren      
GDA 1   LYRA 1 14:45 Via Trainer    
Quick Boys 3  LYRA 2 12:00 Via Trainer   
MSV ‘71 2  LYRA 3 11:30 10.30   
LYRA 4  Honselersdijk 4 14:30    
LYRA 5  Die Haghe 4 14:30   
LYRA 6  Kethel Spaland 7 14:30    

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
9 oktober 2017

Zaterdag
7 oktober 2017

Dinsdag
10 oktober 2017

Zaterdag
14 oktober 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

14 oktober 2017
Senioren
FC ‘s-Gravenzande 11 LYRA 7 14:45 13.45  
LYRA 8  KMD 5 14:30    
Ariston’80 11  LYRA 9 14:00 13.00  
Wippolder 1  LYRA 10 15:00 14.00  
LYRA 11  Victoria’04 6 12:30    
LYRA 12  Excelsior M 6 14:30     
KMD 7  LYRA 13 14:00 13.00  
Ster, de 1  LYRA 14 14:00 13.00  
      
Vrouwen      
SSS VR2  LYRA VR1 12:00 Via Trainer  
LYRA VR2  Westlandia VR1 12:30    
MVV ‘27 MO19-1  LYRA MO19-1 09:30 8.30  
DSVP MO17-2  LYRA MO17-1 13:00 12.00  
LYRA MO15-1  Quick MO15-1 11:00   Speler Lyra 6
LYRA MO15-2  Pernis MO15-1 09:30    Speelster VR2
FC ‘s-Gravnz. MO13-2 LYRA MO13-1 09:30 8.30  
      
LYRA JO19      
LYRA JO19-1  Die Haghe JO19-1 14:30    
LYRA JO19-2  Hermes DVS JO19-1 12:30    
VELO JO19-5  LYRA JO19-3 12:45 11.45  
SEP JO19-3  LYRA JO19-4 15:00 14.00  
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  Leonidas JO17-2 12:00    
LYRA JO17-2  VFC JO17-3 10:30    
LYRA JO17-3  Westlandia JO17-3 12:30   
Zwaluwen JO17-4  LYRA JO17-4 13:00 12.00  
Maasdijk JO17-2  LYRA JO17-5 12:00 11.00  
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  GSC ESDO JO15-1 10:00   
LYRA JO15-2  Sp Monster JO15-2 12:30   
LYRA JO15-3  XerxesDZB JO15-4 11:00    Speler Lyra 4
LYRA JO15-4  Leidschenveen JO15-1 10:00    Speler Lyra 11
Den Hoorn JO15-9  LYRA JO15-5 11:45 10.45  
VDL JO15-2  LYRA JO15-6 09:00 8.00  
LYRA JO15-7  Sp Monster JO15-6 10:30    Speler Lyra 5
      
LYRA JO13      
Scheveningen JO13-1 LYRA JO13-1 11:15 Via Trainer  
Den Hoorn JO13-2  LYRA JO13-2 13:15 12.15  
LYRA JO13-3  SEP JO13-1 09:30    Speler Lyra 8
LYRA JO13-4  Quick JO13-5 08:30    Speler Lyra 12
LYRA JO13-5  Naaldwijk JO13-2 08:30   
Maasdijk JO13-2  LYRA JO13-6 08:45 7.45  
LYRA JO13-7  HBS JO13-7 08:30    
      
LYRA JO11      
Verburch JO11-1  LYRA JO11-1 09:15 Via Trainer  
Verburch JO11-2  LYRA JO11-2 08:30 7.30  
LYRA JO11-3  KMD JO11-3 08:30    Speler Jo19-1
LYRA JO11-4  Die Haghe JO11-4 08:30    Speler JO19-2
LYRA JO11-5  Die Haghe JO11-6 09:30    Speler JO17-1
HVC’10 JO11-3  LYRA JO11-6 09:30 8.30  
LYRA JO11-7  SVH JO11-10 08:30   Speler JO17-3
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

14 oktober 2017
LYRA JO11-8  VELO JO11-10 08:30    Speler JO17-2
LYRA JO11-9  SVH JO11-8 08:30    Speler JO15-1
LYRA JO11-10M  Rozenburg JO11-4 08:30    Speelster MO15-1
      
LYRA JO9      
Laakkwart. JO9-1  LYRA JO9-1 12:45 Via Trainer  
VELO JO9-2  LYRA JO9-2 08:45 Via Trainer  
Westlandia JO9-3  LYRA JO9-3 08:30 7.30  
LYRA JO9-4  Hercules JO9-3 10:00    
LYRA JO9-5  FC ‘s-Gravenzande JO9-14 11:00    
VDL JO9-4  LYRA JO9-6 09:00 8.00  
LYRA JO9-7  Sportclub Monster JO9-6 10:00   
      
LYRA JO8      
HBS JO8-1  LYRA JO8-1 08:30 Via Trainer  
Den Hoorn JO8-3  LYRA JO8-2 08:30 7.30  
MVV ‘27 JO8-2  LYRA JO8-3 08:30 7.30  
SVH JO8-2  LYRA JO8-4 08:30 7.30  
      
Minipupillen       
HVC’10  vv LYRA 8.30       


