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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 4

16 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:

29 oktober  
12 november
26 november

10 december
17 december



pagina 3

Van de voorzitter

Weertje hè
Het was niet overdreven druk afgelo-
pen zaterdag op het sportpark, althans 
zo leek het. Het begin van de herfst-
vakantie was een feit. Onder een stra-
lend herfstzonnetje heb ik mijn rondje 
langs de velden gelopen. Toeschouwers 
waren goed gehumeurd en stonden 
met zonnebril en de jas open langs de 
kant. Vriendelijk glimlachend werd vol-
gende begroeting meervoudig gebruikt: 
“Mooooggge weertje hè?” Ik kon het 
alleen maar beamen.
Ik wil nog even terugkomen op de der-
de helft na de wedstrijd tegen v.v. Maas-
dijk. Voor de eerste keer werd er een 
Oktoberfest georganiseerd. Wat een 
drukte van jewelste in de kantine en wat 
een sfeer. Ik had de eer om bestuurslid 
van dienst te zijn en heb louter positieve 
ervaring opgedaan. Veel mensen waren 
verkleed en DJ Arie zorgde voor de juis-
te muziek, waardoor de feestvreugde 
alleen maar groter werd. Ik weet zeker 
dat dit een vervolg krijgt en er nog meer 
mensen verkleed zullen gaan. Hulde 
ook aan de buren uit de Maasdijk die 
gezellig hebben meegedaan na de ver-
loren wedstrijd.

JO19-2
Helaas is er besloten om dit selectie-
team uit de competitie te halen. De 
reden hiervoor is de smalle selectie 
waardoor er continue spelers van ande-
re elftallen werden gehaald en dit ook 
niet altijd mogelijk was. Spijtig om te 
doen zo aan het begin van het seizoen, 
maar ik denk dat deze moeilijke beslis-
sing de enige en juiste beslissing is die 
genomen kon worden. De spelers die 
het betreft zullen over andere teams 
verdeeld worden.

Rabobank Clukkasactie
Ik heb geen gebrek aan onderwer-
pen en inspiratie voor het Sportkon- 
takt. Ik kan me voorstellen dat men dit 
zou denken, omdat ik voor de derde 
keer aandacht aan de Rabobank Club-
kasactie besteed. Maar ik wil iedereen 

er nog even op wijzen dat deze actie 
van groot belang is voor de club. Heb 
je nog niet gestemd en ben je klant van 
de Rabobank, dan vragen we je om je 
steun. Vraag ook even binnen de familie 
en kennissen na om hun steun. Alvast 
dank hiervoor.

Speculaaspoppenactie
Ik zag afgelopen zaterdag dat er nog 
een paar enveloppen lagen van teams 
die nog niet bezig zijn met de specu-
laaspoppenactie. Dit is jammer, want het 
zijn gemiste kansen. We willen graag dat 
iedereen kan profiteren van deze actie 
voor de jeugd van de club. Er is speci-
aal voor bedrijven een emailadres open-
gesteld om de bestelling te plaatsen. Via 
speculaaspop@stichtingsteunsteunlyra.
nl kunt de gewenste aantallen bestellen 
voor het personeel of relaties. Een sma-
kelijk cadeau om zomaar even te geven. 
Een klein gebaar met welllicht grote 
gevolgen. Bedrijven krijgen een factuur 
en hiermee kunnen ze ook de BTW nog 
terugvorderen. Kortom, een win-win-si-
tuatie voor iedereen. Uiteraard kunnen 
particulieren ook via de website hun 
bestelling opgeven.

Samen uit, samen thuis
Ik kwam afgelopen zaterdag een jeugd-
leider tegen die normaal een model- 
figuur is voor een tandpastareclame. 
Zijn glimlach kan over het gehele veld 
uitgerold worden, echter deze keer 
betrapte ik hem op een gezicht als een 
oorwurm. Ik heb dit in de Dikke van 
Dale opgezocht en als je zo kijkt, dan 
heb je het niet naar je zin. Dit was bij 
hem ook zo. Onder het genot van een 
stralende ochtendzon en een kop koffie 
deed hij zijn verhaal. Hij loopt tegen een 
probleem aan dat veel leiders hebben. 
We zien een trend ontstaan die door de 
vereniging moeilijk is in te vullen. Naast 
het gebrek aan scheidsrechters zien we 
ook dat veel ouders van jeugdteams 
zonder enige opgaaf van reden niet 
komen opdagen voor “hun theedienst” 
of het rijden naar uitwedstrijden. Dit valt 

vaak moeilijk in te vullen. Graag wil ik 
hierbij aan de ouders van onze jeugd-
leden de oproep plaatsen om hieraan 
mee te werken. Als een kind lid is van 
een vereniging is vaak ‘de verplichting’ 
om als ouders ook iets voor de club te 
doen. Een keer per seizoen rijden naar 
en uitwedstrijd of een keer helpen bij 
een theedienst is niet te veel gevraagd, 
dachten wij. Daarbij is het nog gezellig 
ook! 

Algemene ledenvergadering
Maandag 23 oktober staat bij het 
bestuur rood omrand in de agenda en ik 
hoop bij jullie ook. Als bestuur gaan we 
jullie informeren over het afgelopen sei-
zoen en de nodige jubilarissen huldigen, 
waarvan één hele speciale. Ik hoop op 
een ieders aanwezigheid.

Zwethpret
Op zaterdag 4 november wordt de 
najaars editie georganiseerd van Zweth- 
pret. De feestcommissie van de selec-
tie is er weer in geslaagd om een mooie 
line-up te organiseren met als slotstuk 
onze huis DJ Bombastic. Kaarten zijn 
inmiddels te koop bij de heren van de 
selectie en het belooft weer een mooie 
avond te worden.

Zo houden wij onze club schoon
Ben je de afgelopen dagen in de kantine 
geweest, dan heb je hem zeker gezien. 
De grote oranje fles. Het is een actie om 
de club zo schoon mogelijk te houden 
van zwerfafval. Een prima iniatief waar-
mee onze vereniging ook nog een klei-
ne financiële bijdrage krijgt voor iedere 
volle vuilniszak. Afval scheiden is goed 
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Van de redactie
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Afgelopen donderdagavond was ik aan-
wezig in de kantine. Er kwam op dat 
moment een man binnen, die aangaf 
graag als vrijwilliger bij Lyra aan de slag 
te gaan. Uiteraard werd hem direct door 
diverse personen allerlei functies in het 
vooruitzicht gesteld, tot die van voorzit-
ter aan toe. Die laatste functie is helaas 
voor hem niet echt beschikbaar, omdat 
we ons gelukkig mogen prijzen met 
onze huidige voorzitter die nog een aan-
tal jaren meekan. Hij zou zich beraden 
over de aan hem geboden mogelijkhe-
den. Wellicht mogen we hem binnen-
kort al verwelkomen bij onze club, want 
vrijwilligers zijn de hoeksteen van iede-
re vereniging.

Een andere vrijwilliger, erelid Hans 
Wüsteveld, is gelukkig inmiddels uit het 
ziekenhuis ontslagen. Hij wordt node 

gemist bij de ‘rode brigade’ en uiteraard 
ook als fotograaf van onze vereniging. 
We hopen hem spoedig weer langs de 
velden aan te treffen met zijn toestel om 
z’n nek.

Met ons vlaggeschip, het eerste elftal, 
gaat het lekker. Na 4 wedstrijden in de 
derde klasse ‘slechts’ 4 verliespunten. 
Dat was vorig seizoen wel even anders. 
Komende zaterdag staat de uitwed-
strijd MSV ’71 op het programma. Laten 
we hopen dat ‘we’ daar weer de nodi-
ge punten kunnen wegslepen. Mocht 
u onze jongens willen aanmoedigen, 
Maassluis is echt niet de wereld uit, zelfs 
op de fiets...
Tot op de Zweth of ergens anders.

Herman Hertsenberg

voor het milieu en we nemen daar onze 
verantwoordelijkheid in. Graag de lege 
plastic flesjes verzamelen in de grote 
oranje fles. Je helpt zowel de vereniging 
als het milieu ermee. Goede zaak.

Leven als een prof
Ik ben ervan overtuigd dat iedereen 
wel enige zwak heeft voor Dirk Kuijt. 
Ongeacht waar hij heeft gevoetbald en 
dat deze voetballer, met toch enigszins 
beperkte technische vaardigheid, dit uit 
zijn carrière heeft gehaald is ongeloof-
lijk. Met grote verbazing en respect heb 

ik afgelopen week naar zijn documentai-
re gekeken. Hoe kon deze puzzel zo in 
elkaar vallen. Welk geluk moet de docu-
mentairemaakster wel niet gehad heb-
ben om dit verhaal zo te krijgen. Een 
prachtig stuk tv waarin je kunt zien dat 
je met heel veel wilskracht heel veel 
kunt bereiken. Alles, maar dan werke-
lijk ook alles aan de kant gezet om het 
ultieme doel te bereiken. Dan ook nog 
zo belangrijk zijn in de laatste wedstrijd. 
Dit scenario kun je alleen maar beden-
ken in een stripboek of speelfilm. Het 
zou verplicht moeten zijn voor iedere 

voetballer om naar deze documentai-
re te kijken op de club. Wellicht dat de 
instelling om een doel te behalen gro-
ter wordt. Dit hebben we gezegd en dat 
gaan we met zijn allen doen. Hoe mooi 
is het als dan ook lukt. Mooie lesstof 
voor trainers.

Tot op het sportpark
Sjaak Scheffers

Afgelopen week is er een airco unit 
geplaatst in de bestuurskamer/business 
club ruimte. De airco unit met toebeho-
ren is geleverd door AA Installatietech-
niek uit Numansdorp en Ferry van de 
Kaden heeft zorg gedragen dat de dak 
toevoeren  gemaakt zijn. Wij zijn als ver-
eniging ontzettend dankbaar en trots 
dat er bedrijven zijn die dit belangeloos 
voor de verenging willen doen. 

Bestuur Lyra kan het hoofd koel houden 
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Lyra 1
Lyra–Maasdijk 2 – 0.
Voor het eerst sinds seizoenen was er 
gisteren de burenruzie in de 3e klasse 
tegen Maasdijk aan de beurt. Gezien de 
uitslag heeft Lyra gisteren middag goe-
de zaken gedaan, maar diegenen die de 
wedstrijd hebben kunnen zien, dat deze 
overwinning verre van eenvoudig tot 
stand is gekomen. De wedstrijd, onder 
leiding van scheidsrechter Pieterman 
uit Wateringen, begon nog wel zo goed 
voor Lyra.

Al in de 2e minuut kon Yasin Ozkok 
alleen voor het Maasdijkdoel verschij-
nen, maar op korte afstand miste hij, 
zodat Lyra een geruststellende 1-0 voor-
sprong kon vergeten.  Daarna ontstond 
een voor Lyra niet geheel onbekend 
beeld: veel beter zijn dan de tegenstan-
der , maar niet tot scoren komen!!

Wat Bob Zwinkels, Jack Binnendijk en 
Yasin Ozkok ook probeerden, de 0-0 
stand bleef tot en met de rust 
gehandhaafd. Na de 
rust kwam 
Coen 

v. Mil Robin Vijverberg vervangen om zo 
nog meer aanvallende kracht te 
ontwikkelen. In de 64e minuut verving 
Kevin v. Velden Yasin Ozkok en probeer-
de Lyra uit alle macht de score te ope-
nen. Stelde Maasdijk daar iets tegen-
over? Eigenlijk niet, het moest zich uit-
eindelijk beperken tot het voorkomen 
van doelpunten van Lyra. Het duurde 
tot de 86e minuut al eer Lyra gevaarlijk 
werd en het was Kevin v. Velden die de 
verdiende 1-0 binnen schoot.  Eindelijk 
was de ban gebroken.  In de 92e minuut 
scoorde Coen v. Mil, na een goede actie 
van Jack Binnendijk , nog de 2-0 en was 
de tweede zege van Lyra een feit. Aan 
Lyra kant vielen deze wedstrijd geen 
kaarten. Lyra voert nu samen met VELO 
de ranglijst aan, dat is een tijd niet voor-
gekomen!!
Lyra speelt a.s. zaterdag 
de uit wedstrijd 
in Loos- 

duinen tegen GDA. Lyra 2 verloor met 
0-5 van Scheveningen 2.
Speler van de week was Max v.d. Akker 
en “man of the match” was Rick Vos-
kamp. De wedstrijdballen werden 
geschonken door  JNV Produce Marke-
ting BV en Rabobank Westland.
Trainer Ramon Hageraats had de vol-
gende opstelling uit zijn hoge hoed 
getoverd: Doel: Ritchie de Vreeden,
Achter: Tim Herbert, Rick Voskamp, 
Ardi Luijendijk en Ashwin Scheffers,
Midden: Gino Bozuwa, Raymond v.d. 
Akker en Robin Vijverberg,
Voor: Yasin Ozkok, 
Jack Binnendijk en 
Bob Zwinkels. 

ALV: 
maandag 23 oktober, 20.00 uur

GDA – Lyra  3 – 3.
Vooraf waren de verwachtingen voor 
de wedstrijd tegen deze wat onbeken-
de tegenstander redelijk hoog gespan-
nen. Achteraf kun je zeggen dat er ook 
dit keer voor Lyra wel meer had ingeze-
ten dan dat ene punt.
Het trainersduo Jansen / Hageraats 
begon met de volgende elf:
Ritchie de Vreeden, Tim Herbert, Rick 
Voskamp, Ardi Luijendijk, Ashwin 
Scheffers, Gino Bozuwa, Bob Zwinkels, 
Raymond v.d. Akker, Jack Binnendijk, 
Robin Vijverberg en Coen v. Mil.

De toeschouwers hadden amper hun 
plaatsen in de zon ingenomen of Lyra 
nam al een 0-1 voorsprong, uit een 
voorzet van Ardi Luijendijk kopte Coen 
v. Mil de 0-1 binnen. Twee minuten 

later kopte Ardi Luijendijk uit een vrije 
schop van Coen v. Mil net over. In de 
6e minuut nam Raymond v.d. Akker een 
hoekschop zo goed, dat het voor Jack 
Binnendijk eenvoudig was de 0-2 bin-
nen te koppen. 
Zou het dan toch een makkelijke mid-
dag worden? Nou, niet echt, want in de 
10e minuut maakte GDA uit een vrije 
schop de 1-2. Het werd nog erger, want 
Rick Voskamp speelde de bal te zacht 
terug op Ritchie de Vreeden en het was 
in de 17e minuut 2-2. Weg was de voor-
sprong, weg was ook het goede spel 
van Lyra. In de 32e minuut kreeg Tim 
Herbert geel na een goede verdedigen-
de actie. 
In de 35e minuut maakte de rechtsach-
ter van GDA weer een domme overtre-
ding op Ashwin Scheffers en kon met 
een 2e gele kaart vertrekken. Lyra pro-

fiteerde onmiddellijk van de man meer 
situatie middels Gino Bozuwa die in de 
37e minuut de 2-3 liet aantekenen. Nou 
dacht een ieder die Lyra een warm hart 
toedraagt, nu zijn de punten wel binnen. 
Maar niets is minder waar, want met 10 
man kwam GDA snel na de 2-3 op 3-3. 
In het rustsignaal kreeg Bob Zwinkels 
nog een goede kans op een doelpunt 
maar hij miste.

Na de rust kwam Ramon Kouwenhoven 
Rick Voskamp vervangen, Rick kreeg 
weer last van zijn liezen. 
In de 56e minuut werd Robin Vijverberg 
gewisseld voor Yasin Ozkok, wat wel 
meer gevaar van de zijkant opleverde, 
maar helaas geen doelpunt. In de 62e 
minuut moest Ritchie de Vreeden met 
een hele knappe redding nog voorko-
men dat GDA een voorsprong nam. 

Daar moet je bij zijn
!
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Veel doel-
pogingen werden 

in de slotfase ondernomen, 
de tegenstander liep op zijn tand-

vlees, maar zoals zo vaak kreeg Lyra de bal 
niet in het vijandelijke doel. In de 86e minuut werd 

Tim Herbert nog gewisseld voor Laurens v. Marrewijk, maar 
Lyra was helaas niet in staat de 3 punten, die wel verdiend zouden 

zijn geweest, mee naar De Lier te nemen.

Zaterdag a.s. speelt Lyra wederom een uitwedstrijd in Maassluis tegen MSV’71. 

Lyra 2 verloor de uitwedstrijd tegen Quick Boys met 1-0.

Speculaaspoppenactie 2017 - Update
Begin oktober is de Speculaaspoppenactie 2017 van start gegaan. We hopen dat 
alle leden zich weer in zullen zetten om op deze manier geld bij elkaar te krijgen om 
de jeugdopleiding te kunnen verbeteren. 
Als het goed is hebben alle leden inmiddels een verkoopformulier ontvangen. 
Mocht je nog geen verkoopformulier hebben of wanneer je een extra formulier 
nodig hebt, dan kan je deze downloaden op de Lyra-site.
De verkoopformulieren en het opgehaalde geld moeten uiterlijk vrijdag 27 oktober 
bij de leiders worden ingeleverd. 

Ook bedrijven kunnen voor hun personeel en/of relaties speculaaspoppen bestel-
len. U kunt uw ‘zakelijke’ bestelling doorgeven door een e-mail te sturen naar specu-
laaspop@stichtingsteunlyra.nl. Wees er op tijd bij, want de speculaaspoppen kun-
nen alleen in de maand oktober besteld worden. De speculaaspoppen worden in de 
weken voor Sinterklaas netjes bij u op het bedrijf afgeleverd.

We hopen dat het mede door uw inzet ook dit jaar weer een succes wordt.
Stichting Steun vv Lyra

Contactpersonen voor deze actie zijn: 
Patrick Alsemgeest (0174-514381 / 06-22415772) en 
Martin de Bruin (06-53548366)

p.s. mocht er niemand bij u langs geweest zijn en u wil toch speculaaspoppen 
bestellen? Stuur dan een mail naar speculaaspop@stichtingsteunlyra.nl. 
Dan zorgen wij dat het in orde komt.



pagina 7

Lyra 1 (zaal) – RKDEO 7, 7-3 
Lyra wint laatste wedstrijd in Vreeloo
Vandaag de laatste wedstrijd van dit jaar 
in Vreeloo. Daarom veel toeschouwers 
waaronder sponsor Mark Schuurmans. 
Dave en Assaf bleven aan de kant, zodat 
wij met 8 man en Roy in de goal starten.

Lyra was vanaf het begin de bovenlig-
gende partij, maar ook RKDEO kreeg 
zijn kansen. Beste kans was voor Ray-
mond die na een mooie pass van Mar-
tijn over de bal heen maaide. Een onge-
lukkige uitgooi van Roy leverde een gro-
te kans op voor RKDEO maar Roy red-
de goed. In de 12e minuut kwam Lyra 
dan toch op voorsprong. Een vrije trap 

vlakbij de goal toegekend na commen-
taar op de scheidsrechter werd door 
Raymond tot doelpunt verwerkt. Een 
minuut later was het al weer 2-0 uit een 
solo van Sander. Er leek weinig aan de 
hand maar binnen enkele minuten wist 
RKDEO twee keer te scoren, zodat de 
stand op 2-2 kwam. Voor rust wist Lyra 
toch nog op voorsprong te komen, 
nadat een snel uitgevoerde counter tus-
sen Jim en Sander door die laatste werd 
afgerond 3-2.

RKDEO begon scherp aan de 2e helft en 
Roy en Raymond (op de lijn) moesten 

Tutor 6 – Lyra 1, 5-5 
Lyra behoudt ongeslagen status
Vandaag weer een wedstrijd in de mid-
dernachtcompetitie op vrijdag om 
22.00 uur tegen de studenten van Tutor. 
Fla moest darten en Robin was afwezig, 
zodat wij met 8 man starten.
Dan de wedstrijd. Al na 2 minu-
ten kwam Lyra op voorsprong na een 
een-tweetje tussen Martijn en Jim, 0-1. 
Een minuut later leek de tijd zich te her-
halen maar Jim stuitte op de keeper. In 
de 7e minuut kon Tutor met drie man 
op Dave afgaan maar Dave redde. In de 
rebound kreeg Martijn een goede kans 
maar ook hij stuitte op de keeper. Een 
minuut later was het wel raak een solo 
van Martijn betekende de 0-2. In de 10e 
minuut tekende Tutor uit het niets voor 
1-2 door Dave in de korte hoek te ver-
rassen. Lyra kreeg daarna enkele gro-
te kansen maar Martijn, Jim en Sander 
konden de keeper niet verschalken. In 
de 18e minuut was de marge dan toch 
weer twee doordat Martijn na een uit-
gooi van Dave uit een onmogelijke hoek 
snoeihard de 1-3 aantekende. Een leep 
balletje van Pieter belande vervolgens 
nog op de lat, maar het was Tutor die in 
de 20e minuut de 2-3 kon binnen tik-
ken. Het slotakkoord was echter voor 
Martijn die een minuut voor rust de 2-4 
kon aantekenen. Er leek weinig aan de 
hand, achterin was er soms wat mis-
communicatie en er werden misschien 

(te) veel kansen gemist  maar de voor-
sprong was comfortabel.
Er bleek echter wat misverstand over 
de te volgen tactiek. Een deel van het 
team wilde druk zetten, een ander deel 
niet. Doordat enkele spelers wel druk 
zette en andere niet kon Tutor direct 
na rust de 3-4 aantekenen.  Ondanks 
wat slordigheden van Lyra kant bleef 
Lyra de bovenliggende  ploeg. Sander 
en Martijn wisten het net niet te vin-
den en Dave hield Tutor nog een keer 
van scoren af. Het was echter Tutor die 
10 minuten voor tijd, notabene met een 
hakje, de 4-4 aantekende. De wedstrijd 
werd ondertussen steeds harder, omdat 
de scheidsrechter (te) veel toeliet. Dit 
leidde tot veel irritatie en onduidelij-

ke situaties. In de laatste minuut van de 
wedstrijd werd Martijn in het strafschop 
gebied gevloerd. De scheidsrechter gaf 
geen penalty en doordat iedereen hier 
nog verbaasd over was kon Tutor in de 
tegenaanval de onverdiende 5-4 aante-
kenen. De scheidsrechter was hier ken-
nelijk zo van geschrokken dat hij nog 
twee minuten door liet spelen, terwijl in 
zaalvoetbal geen blessuretijd bestaat. In 
deze extra tijd kon Roy nog de 5-5 aan-
tekenen. Toch nog een punt dus, maar 
gezien het wedstrijdbeeld waren drie 
punten verdiend geweest. Na 4 wed-
strijden blijft Lyra echter nog ongesla-
gen. Voor Lyra scoorde Martijn 3 x en 
Jim en Roy 1 x. 

al in de 1e minuut diverse keren red-
ding brengen op schoten van hen. In de 
2e minuut ging Fla alleen op de keeper 
af. Ondanks dat hij hierbij werd gehin-
derd schoot hij toch nog op de binnen-
kant van de paal. Het hinderen leverde 
echter alsnog een vrije trap voor Lyra en 
een gele kaart voor RKDEO op. Lyra kon 
in de twee minuten met een man meer 
niet tot score komen. Een vrije trap van 
Martijn in de 6e minuut belande nog op 
de (binnenkant) van de paal. Maar in de 
7e minuut kwam Lyra toch op 4-2 door  
een snelle aanval waarbij Robin de bal 
op Martijn gaf, die bal voorlag op San-
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der. De mooiste aanval van de avond. 
Martijn kreeg vervolgens een goede 
kans op 5-2 en andere kant voorkwam 
Roy met een spectaculaire duik de 4-3. 
In de 12e minuut belande een solo van 
Sander op de paal, maar een minuut 
later tekende hij alsnog de 5-2 aan. 
RKDEO kwam in de 13e minuut nog een 
keer tot scoren maar in 15e minuut ver-
grote Sander met een solo de marge 
weer: 6-3. 

Een geweldige actie van Martijn (solo, 
hakje, kopbal)  in de 18e minuut werd 
door RKDEO net van de lijn gehaald. 
Sander schoot daarna nog maar een 
keer op de paal. Het slotakkoord was 
voor Jim die door een wereldpass van 
Martijn door de benen van een verdedi-
ger alleen voor de keeper werd gezet en 
de 7-3 aantekende.
Ook na 5 wedstrijden is Lyra dus nog 
ongeslagen met 3 overwinningen en 2 
gelijke spelen. Vandaag scoorde Sander 
5 x en Jim en Raymond 1 x.
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De zon schijnt uitbundig over De Lier 
(zondag morgen 15 oktober) als ik ach-
ter mijn laptop ga zitten met een heer-
lijk kopje koffie. Hoewel de herfst zijn 
intrede heeft gemaakt lijkt het van-
daag qua temperatuur wel voorjaar. De 
zon verwarmt heerlijk mijn gezicht en 
ik geniet van alle kleuren welke dit jaar-
getijde met zich mee brengt. Dit was de 
afgelopen weken wel anders. Wind en 
regen en daarbij een gevoelstempera-
tuur welke beduidend een stuk lager ligt 
als vandaag teisterden de vele voetbal-
lers(sters). Ouders, broertjes en zusjes, 
opà s en omà s en alle andere gegadig-
den werden op de proef gesteld door de 
weersinvloeden. Maar toch waren jul-
lie allemaal weer aanwezig bij de diverse 
wedstrijden. Ik wil eerlijk zeggen dat ik 
hier respect voor heb en dat ik het pret-
tig vind dat er altijd weer zoveel mensen 
aanwezig zijn bij de voetbalwedstrijden 
op de Zweth. Afgelopen zaterdag (14 
oktober 2017) was dan wel weer een 
verademing. De zon was veelal aanwe-
zig en de gevoelstemperatuur was heer-
lijk. Veel mensen langs de lijn en veel 
wedstrijden te spelen dus daarmee alle 
ingrediënten om een fijne zaterdag te 
hebben op onze mooie club. Hieronder 
wil ik een impressie geven van een dag-
je voetbal op v.v. Lyra.

Zaterdag 14 oktober 2017.
Zoals al jaren gebruikelijk op zaterdag 
trappen we af om 08.30uur. In het ver-
leden waren de jongste leden van v.v. 
Lyra de eerste die tegen de bal aan gin-
gen trappen, dat is na de invoering van 
de nieuwe spelvormen gewijzigd op de 
club. Nu beginnen er ook grootveld-
wedstrijden om 08.30uur ( we hebben 
nu meer elftallen in de lettergroepen 
welke grootveld spelen dan in het ver-
leden ). Om toch lijn te houden in mijn 
verhaal begin ik bij de jongste letter-
groep en eindig ik met de oudste letter-
groep. Onze JO9-5 en 7 (voorheen de 
F-pupillen) speelden vandaag thuis. Zij 
waren de gastheer van FC`s-Gravenzan-
de JO9-14 (tegenstander van onze JO9-
5) en Sportclub Monster JO9-6 ( tegen-
stander van onze JO9-7). Deze wedstrij-

Van de jeugdvoorzitter

den werden gespeeld op veld 8 en ston-
den onder begeleiding van een spel-
begeleider. Deze wedstrijdjes zijn met 
veel plezier gespeeld en het is goed om 
te zien dat de jongens en meisjes het 
erg naar hu zin hebben met de nieu-
we spelvormen. Ook onze JO11 (voor-
heen de E-pupillen) had een grote 
groep teams welke vandaag op Lyranel-
lo hun wedstrijden speelden. De JO11-
4 speelden tegen Die Haghe JO11-4 om 
08.30uur op veld 6b onder begeleiding 
van scheidsrechter Sven Dekker. Deze 
wedstrijd werd gewonnen door Lyra 
met 8-0. Als tweede speelden ook onze 
JO11-5 tegen Die Haghe JO11-6 om 
09.30uur op veld 2a onder begeleiding 
van Per Hoogerbrugge. Deze wedstrijd 
eindigden in een 0-14 verlies voor Lyra. 
De JO11-8 speelde om 08.30 tegen 
Velo JO11-10 op veld 2a onder begelei-
ding van Joris Harting. Ook hier ging de 
overwinning naar de tegenstander. Velo 
won deze wedsrijd met 0-8 van Lyra. 
Onze JO11-9 speelde tegen SVH JO11-8 
om 08.30uur op veld 7a onder begelei-
ding van T. Alsemgeest. Deze wedstrijd 
werd gewonnen door Lyra met 5-1. Als 
laatste speelde onze meisjes van JO11-
10M tegen Rozenburg JO11-4 op veld 
6a onder begeleiding van Jaco Lemc-
kert hun wedstrijd. Lyra was hier in een 
maatje te klein en verloor deze wedstrijd 
met 1-17. Zoals jullie kunnen lezen zijn 
de resultaten nogal wisselend en hoop 
ik dat de resultaten volgende week 
beter zijn dan deze week (voor diegene 
die hebben verloren natuurlijk!!!!!). 

Onze JO13 (voorheen de D-Junio-
ren) hadden vandaag drie elftallen wel-
ke thuis speelden. De JO13-3 speel-
de tegen SEP JO13-1 om 09.30uur. Zij 
speelden op veld 7 en hadden Johan 
Voskamp als scheidsrechter. Deze wed-
strijd werd gewonnen door SEP met 
1-5. De JO13-5 was vandaag gastheer 
van Naaldwijk JO13-2 om 08.30uur. Zij 
speelden op veld 4 en hadden Nico 
Vermeer als scheidsrechter. JO13-5 had 
vandaag niet zo’n beste dag. Zij moes-
ten hun meerdere erkennen in Naald-
wijk welke met 0-13 de wedstrijd heeft 

gewonnen. Als laatste van de JO13 
groep speelden onze JO13-7 tegen HBS 
JO13-7 om 08.30 op veld 5. Deze wed-
strijd stond onder leiding van B. Her-
bert. Ook hier ging het niet naar wens 
voor Lyra. HBS was net even sterker 
dan Lyra en won de wedstrijd met 1-4. 
Jongens blijf lekker trainen zodat de vol-
gende wedstrijd wel wordt gewonnen.

Onze JO15 (voorheen de C-Junioren) 
speelden vandaag met vier teams thuis. 
Onze JO15-1 was vandaag gastheer van 
GSC ESDO JO15-1. Zij speelden om 
10.00uur op veld 1. De leiding was van-
daag in handen van de heer S. Bron-
meijer (KNVB). Onze JO15-1 draait goed 
mee in de competitie. Hierdoor waren 
de verwachtingen hoog gespannen. 
Jammer genoeg ging de tegenstander 
met de winst naar huis. Lyra verloor nipt 
met 0-1 deze wedstrijd. De JO15.2 had 
vandaag Sportclub Monster als tegen-
stander. Deze wedstrijd werd gespeeld 
op veld 5 en stond onder leiding van 
onze clubscheidsrechter Arie Baljeu. 
Deze wedstrijd werd gewonnen door 
Lyra. Na een rumoerige wedstrijd stond 
de 2-1 winst op het score bord. De 
JO15-2 kwam hiermee op een keurige 
4e plaatst in de competitie. Onze JO15-
3 mocht de strijd aangaan met Xerxes 
DZB JO15-4. Deze wedstrijd begon om 
11.00 uur op veld 7 en stond onder lei-
ding van Mike Waser. Dit was een span-
nende wedstrijd van begin tot aan het 
eind. De wedstrijd kende dan ook geen 
winnaar. De 2-2 was een uitslag waar 
een ieder mee kon leven. Als vierde 
en laatste van de JO15 groep speelde 
de JO15-4 thuis tegen Leidschenveen 
JO15-1. Deze wedstrijd stond onder lei-
ding van Teun Dekker en werd gespeeld 
om 10.00 uur op veld 4. Deze wedstrijd 
wil Lyra snel vergeten. De 2-14 verlies is 
niet iets om over naar huis te schrijven.

Onze JO17 (voorheen de B-Junioren) 
waren vandaag vertegenwoordigd met 
twee elftallen op de Zweth. De JO17-
1 was vandaag gastheer van Leonidas 
JO17-2. Met nog maar een punt uit drie 
wedstrijden was onze JO17-1 gebrand 
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Activiteitencommissie

Schema meelopen met Lyra 1
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 decemberFIFA tournement 19 januari

Familieweekend 15/16 juni

op een goede uitslag. Leonidas werd 
vandaag met 6-3 verslagen. Hierdoor is 
er naast de drie punten ook weer ver-
trouwen gekweekt voor de volgende 
wedstrijd. Onze JO17-3 speelde vandaag 
tegen Westlandia JO17-3 op veld 7 om 
12.30 uur. De leiding was in handen van 
Bas van der Hoeven. Lyra en Westlandia 
hielden elkaar in evenwicht en de 4-4 
was de stand na het laatste eindsignaal.

Om 14.30 uur stond de wedstrijd van 
onze JO19-1 (voorheen A-junioren ) op 
het programma. Die Haghe JO19-1 was 
hun tegenstander. De JO19-1 had er 
alles aan gedaan om vandaag een goed 
resultaat neer te zetten. Lang leek het 
erop dat de drie punten op de Zweth 
zouden blijven. Het was dan ook balen 
dat Lyra in de slotminuten van de wed-
strijd een penalty tegen kreeg. Hierdoor 
werden de punten gedeeld en waren 
de appelen zuur van onze JO19-1. Man-
nen volgende week wederom een kans 
tegen Die Haghe maar dan voor de 
beker.

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

vv Lyra 
zoekt 

ambitieuze 
scheidsrechters

Leuke groepsfoto van ons team JO8-2, voorafgaande aan de uitwedstrijd tegen 
JO8-3. Eerste winst voor dit seizoen: 
we keerden huiswaarts met een 3-9 eindstand!



pagina 11

Meepraten over v.v. Lyra?

Maandag 23 oktober, 20.00 uur, Sportpark De Zweth.

JO9-5
Vandaag staat er een derby op het pro-
gamma, namelijk Lyra tegen v.v.Maas-
dijk en de jongens van de JO9-5 zijn de 
gelukkige die mogen meelopen. De jon-
gens van de JO9-5, Sven, Timo, Finn, 
Thomas, Quint en Jesse (Johan kon er 
helaas niet bij zijn) hebben er zin in. 
Vanmorgen hebben ze helaas verloren 
van SC Monster met 6-4. Het team heeft 
een vaste keeper namelijk Quint, 3 spit-
sen Thomas, Finn en Johan, op het mid-
denveld Timo en in de verdiging staan 
Jesse en Sven. 
De 6 jongens waren om 14:00 uur aan-
wezig in de kantine. Door de regen heb-
ben we de foto’s binnen gemaakt in de 
kantine. De haren en de kleding wor-
den nog even gecontroleerd. Om 14:20 
stonden de mannen te trappelen bij de 
spelersuitgang om het veld op te kun-
nen gaan.

Om 14:30 uur gingen alle man-
nen het veld op, na het schud-
den van de handen renden de 
jongens naar de tribune om de 
wedstrijd te bekijken . 
Na het fluitsignaal ging de 
wedstrijd beginnen en het 
werd gelijk spannend in de 
eerste minuten. De  jongens 
waren aan het kijken met 
welke speler ze veld op zijn 
gelopen om ze vervolgens 
aan te moedigen. Na een 
kwartier mochten de man-
nen naar boven voor een 
heerlijk patatje en limonade. 
Nadat alles was opgegeten en opge-
ruimd gingen de jongens weer mee met 
de ouders, sommige zijn nog gebleven 
voor de wedstrijd, die werd gewonnen 
door Lyra met 2-0 van v.v. Maasdijk op 

deze regenachtige dag.
Voor de kiekjes kan je kijken op https://
myalbum.com/album/z8KiWe16dG3R

        Leden Vergadering
        Algemene
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Altijd je 

‘eigen’ 

bar willen 

hebben?

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

Agenda-puntjes

Maaandag 23 oktober
Algemene Leden Vergadering

vóór 27 oktober:
bestellingen speculaaspoppen inleveren 

Zaterdag 4 november: 
Zwetpret

27-28 december:
Jeugdsportmarathon Vreeloohal.

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

Bestellijsten inleveren 
vóór 27 oktober!
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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     
 21-okt JO8-1 
28-okt JO8-2
  4-nov JO8-3
11-nov JO8-4
18-nov JO19-1

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 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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Inleveren verkoopformulier speculaaspoppenactie
Let op: 

de verkoopformulieren van de speculaaspoppenactie
 en het opgehaalde geld moeten uiterlijk op vrijdag 
27 oktober bij de leiders worden ingeleverd. 

De leiders kunnen op hun beurt de door de spelers ingeleverde verkoopformu-
lieren en geld op zaterdag 28 oktober inleveren in de jeugdbestuurskamer. Van 
08.00 tot 13.00 uur zullen daar mensen aanwezig zijn om het geld in ontvangst 
nemen.

Iedereen die speculaaspoppen heeft verkocht, kan deze op woensdag 22 
november tussen 13.30 en 20.00 uur komen ophalen bij Van den Berg  Bur-
gemeester Cramerlaan 17, 2678 AL De Lier om ze daarna uit te delen aan de 

kopers.

Namens Stichting Steun vv Lyra willen wij alle verkopers bedanken voor hun 
inzet. We hopen dat er weer veel speculaaspoppen zijn verkocht en dat we onze 
vereniging weer kunnen steunen met een mooi bedrag. 

Mocht u het even vergeten zijn om voor uw personeel en/of klanten specu-
laaspoppen te bestellen, dan kunt u uw ‘zakelijke’ bestelling alleen nog deze 
maand (oktober) doorgeven door een e-mail te sturen naar speculaaspop@
stichtingsteunlyra.nl. De speculaaspoppen worden in de weken voor Sinterklaas 
netjes bij u op het bedrijf afgeleverd.

Stichting Steun vv Lyra

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

Martin de Bruin (06-53548366)

Paintballen onder de 18 jaar!
Wat krijgt u:
• 100 kogels
• Frisdrankje & zakje chips
• Duur van de activiteit: circa 105 minuten
• Een eigen speelveld, u wordt niet gemengd met andere groepen
• Eigen Marshall (begeleider)
• In bruikleen: tiener paintball wapen, camouflage pak, masker 

Paintball voor kids ipv: € 22,50
Is het in de herfstvakantie voor lyra leden: € 16,-

Kleine letters: 
Alleen geldig in de herfstvakantie 2017 voor Lyra-leden.
Alleen op reservering

Contactgegevens: 
Telefoon: 06 – 54 67 81 61  •   Website: www.outdoor-delft.com •  Adres: rotterdamseweg tegenover 418, Delft 
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Persoonlijk  -  Chris Jansen
                                                                                                                                        
Door: Johan Voskamp
Geboren:  30 juni 1955
Woonplaats:  Delft
Partner:  Getrouwd met Annette 
Familie:  Twee zoons Jesper en Jordy en inmiddels 1 kleindochter Quincy
Opleiding:  Grafische school
Beroep:  Eigenaar grafische vormgeving en media bedrijfje 
Hobby’s:  Voetbal en muziek 
Clubs speler:  DHC-jeugd, Delfia-jeugd, SV Den Hoorn, dvv Delft, Valkeniers, SV 

Voorburg.
Clubs trainer:  SV Voorburg-jeugd, Vitesse Delft-jeugd, SV Den Hoorn, GDA (zo), VUC (2x), 

Radio:  538/radio 10
Radiopresentator:  Evers 
Televisie:  Fox Sports/Ziggo sport
TVpresentator:  Matthijs van Nieuwkerk
Analyticus:  Wim Kieft
Zanger:  Bono van U2
Zangeres:  Glennis Grace
Band:  U2 en alles van goud van oud
Acteur:  Marlon Brando
Actrice:  Meryl Streep           
Film:  The Godfather
Eten:  Grieks
Niet te eten: Boerenkool
Drank:  Biertje
Niet te drinken:  Tomatensap
Uitgaan:  Restaurantje en daarna terrasje Beesten-

markt in Delft
Beste eigenschap:  Me kunnen verplaatsen in een ander
Slechtste eigenschap: Kan slecht tegen mijn verlies
Karakter:  Sociaal
Bewondering voor: Teamleiders die altijd klaarstaan voor spe-

lers en staf
Ontroerd van:  Mooie dingen in het leven
Trots op:   Onze kleindochter                                         
Hekel aan:  Spelers die zich verheven voelen boven 

de groep
Bijgeloof:  vroeger wel als trainer nu niet meer
Wie zou je weleens willen ontmoeten: 
 Ronald Koeman
Vakantie:  Italië en Frankrijk zijn geweldige vakan-

tielanden
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: De aanslagen 

en natuurrampen
Dit wil ik nog kwijt:  Hoop dat de spelersgroep van Lyra ervan 

doordrongen is dat succes niet vanzelf 
komt maar dat je er hard voor moet trai-
nen en minimaal 200% moet geven om 
een wedstrijd over de streep te trekken.

       

                          DWO (zo), SV Nootdorp, HVC’10, SVC’08 
en nu Lyra. 

Functie bij de club: Assistent-trainer 1e elftal
Merk tenue:  Klupp 
Merk schoenen:  Adidas
Trainers als speler:  Bert van Lingen, Cor van Galen, Martin 

Linkerhof, John Karelse, Jan de Letter.
Beste trainer:  John Karelse. Van alle trainers leer je weer
Positie:  Centrale verdediger
Sterke punten:  Overzicht, sterk in de lucht en snelheid 
Zwakke punten:  Geen vriendschappelijke wedstrijden 

kunnen spelen
Hoogtepunt:  Als speler periode SV Den Hoorn en SV 

Voorburg  
Dieptepunt:  Als trainer degradatie SVC’08
Mooiste wedstrijd:  Elk kampioenschap/promotie is leuk
Mooiste doelpunt:  Tegen Quick kopbal strak in de kruising
Andere sporten:  Wielrennen
Mooiste overwinning: Altijd de laatste
Grootste teleurstelling: Na elke nederlaag 
Ambities:  Met Lyra terug naar de tweede klasse
Tatoeage:  Nee
Clubman/vrouw:  Alle vrijwilligers
LYRA speler:  Alle spelers uit de selectie
Westlandse speler:  Marko vd Knaap (Westlandia zo) knap als 

je het zolang volhoud
Nationale speler:   Davy Pröpper omdat hij alles op techniek 

doet
Internationale speler: Messi wat een beheersing met de bal
Regio club:  Nu Lyra uiteraard
Nationale club:  Ajax
Internationale club: Barcelona
Mooiste wedstrijd:  Spanje-Nederland 1-5 WK 2014
Mooiste doelpunt:  Dennis Bergkamp  Newcastle - Arsenal
Mooiste sportaccommodatie: Sportpark “De Toekomst” 
Slechtste sportaccommodatie: Teveel om op te noe-

men als je dat vergelijkt met Sportpark                                                           
“De Zweth”

Idool:  Franco Baresi een fantastische verdediger 
van AC Milaan 

Auto:  Hyundai ix35
Krant:  AD
Weekblad:  VI
Boek:  Litmanen 10
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Wedstrijdprogramma

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Dinsdag

17 oktober 2017

Woensdag
18 oktober 2017

Zaterdag
21 oktober 2017

Senioren Zaal     
Berkel VR2  LYRA VR1 20:00 Vermeulen  (Berkel&Rodenrijs) 
Junioren      
LYRA JO13-4  Quick JO13-5 17:30   
      
Senioren Zaal     
Delft 1  LYRA 1 20:00 Kerkpolder  (Delft) 
Junioren      
Scheveningen JO13-1  LYRA JO13-1 18:30 Via Trainer  
      
Junioren     
LYRA MO15-1  Quick MO15-1 18.30   
      
      
Senioren     
MSV ‘71 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer   
Katwijk 3  LYRA 2 12:00 Via  Trainer   
LYRA 3        
LYRA 4  CION 2 14:30   
LYRA 5  SJC 1 14:30    
LYRA 6  DSO 8 14:30    
FC ‘s-Gravenzande 12 LYRA 7 14:45 13.45  
Wippolder 1  LYRA 8 15:30 14.30  
LYRA 10  FC ‘s-Gravenzande 15 14:30    
Maasdijk 4  LYRA 11 14:30 13.30  
LYRA 12  Honselersdijk 11 12:30   
Victoria’04 6  LYRA 13 15:00 14.00  
LYRA 14  Honselersdijk 10 12:30    
      
Vrouwen      
LYRA VR1  Jodan Boys VR1 14:30    C.P.P.  Dekkers 
Rijnsb.Boys MO19-1  LYRA MO19-1 12:30 11.30  
LYRA MO17-1  Meerburg MO17-2 12:30   
MVV ‘27 MO15-1  LYRA MO15-1 08:30 7.30  
LYRA MO15-2  Berkel MO15-3 10:30    Speler Lyra 10
Valken’68 MO13-1  LYRA MO13-1 10:15 9.15   
      
LYRA JO19      
LYRA JO19-1  Die Haghe JO19-1 14:30    G. Zoutewelle
LYRA JO19-3  Verburch JO19-2 10:30   
LYRA JO19-4  MVV ‘27 JO19-4 12:30   
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-2  TOGB JO17-4 10:30    
LYRA JO17-3  Zestienhoven JO17-4 12:30   
SEP JO17-3  LYRA JO17-5 15:00 14.00  
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-2  Wippolder JO15-2 12:30    
SEP JO15-2  LYRA JO15-3 13:00 12.00  
Den Hoorn JO15-6  LYRA JO15-4 10:00 9.00  

Donderdag
19 oktober 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
23 oktober 2017

Zaterdag
21 oktober 2017

Dinsdag
24 oktober 2017

Zaterdag
28 oktober 2017

LYRA JO15-5  Vitesse Delft JO15-2 10:30   Speler Lyra 4
LYRA JO15-6  FC ‘s-Gravenzande JO15-7 09:00   Speler Lyra 6
      
LYRA JO13      
LYRA JO13-1  VELO JO13-1 11:15    
LYRA JO13-2  GSC Esdo 10.00   Speler Lyra 5
LYRA JO13-3  Concordia JO13-4 08:45   
DHL JO13-3  LYRA JO13-4 11:00 10.00  
LYRA JO13-5  Schipluiden JO13-2 09:00    Speler Lyra 12
DHL JO13-4  LYRA JO13-7 09:30 8.30  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-1  Alexandria’66 JO11-1 08:30   
LYRA JO11-2  RKAVV JO11-2 09:30   Speler JO19-3
Spijkenisse JO11-6  LYRA JO11-3 11:00 10.00  
LYRA JO11-4  SEP JO11-2 08:30    Speler JO19-4
LYRA JO11-5  MSV ‘71 JO11-3 09:30    Speler JO15-2
DHL JO11-6  LYRA JO11-6 12:00 11.00   
LYRA JO11-7  MSV ‘71 JO11-5 08:30    Speler JO17-2
LYRA JO11-8  Maasdijk JO11-3 08:30    Speler JO17-3
LYRA JO11-9  Schipluiden JO11-4 08:30    Speler JO15-7
Verburch JO11-8  LYRA JO11-10M 09:30 8.30  
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  Smitshoek JO9-1 10:30   
LYRA JO9-2  Maense JO9-2 08:30   
SVS JO9-2  LYRA JO9-3 08:30 7.30  
Maasdijk JO9-3G  LYRA JO9-4 08:45 7.45  
KMD JO9-7  LYRA JO9-6 11:00 10.00  
LYRA JO9-7  Excelsior M JO9-4 08:30   
      
LYRA JO8      
Den Hoorn JO8-1  LYRA JO8-1 09:30 Via Trainer  
LYRA JO8-2  Naaldwijk JO8-1 09:30   
LYRA JO8-3  Westlandia JO8-3 09:30   
Naaldwijk JO8-2  LYRA JO8-4 09:00 8.00 

Junioren     
LYRA JO17-2  VFC JO17-3 20:00    
          
Senioren      
LYRA 7  Vitesse Delft 20:00    
      
Senioren Zaal     
AGE-GGK 4  LYRA 1 19:00 Sportcentrum West (Rotterdam) 
LYRA VR 2  Lugdunum VR5 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
Junioren        
Zwaluwen JO17-4  LYRA JO17-4 19.00 18.00  
LYRA JO11-7  SVH JO11-10 18.30
    
Junioren     
HVC’10 JO11-3  LYRA JO11-6 18:30    
Senioren Zaal       
Nootdorp VR1  LYRA VR1 19:00 ‘s-Gravenhout (Nootdorp) 
      
Senioren     
LYRA 1  VELO 1 14:30   
LYRA 2  UVS 2 12:00   

Woensdag
25 oktober 2017

Donderdag
26 oktober 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

28 oktober 2017
Senioren 
LYRA 3  Excelsior M 3 14:30   
Hercules 2  LYRA 4 14:15 13.15  
Loosduinen 4  LYRA 5 12:30 11.30  
Sportclub Monster 7  LYRA 6 14:30 13.30  
LYRA 7  Ariston’80 9 12:30   
Loosduinen 5  LYRA 8 12:30 11.30  
LYRA 9  Victoria’04 5 14:30   
LYRA 10  Te Werve 3 14:30   
CWO 6  LYRA 11 13:00 12.00  
Deltasport 6  LYRA 12 14:00 13.00  
LYRA 13  Wateringse Veld GONA 2 12:30   
LYRA 14  FC ‘s-Gravenzande 20 14:30   
      
Vrouwen      
LYRA VR1  Brielle VR1 14:30   
Sportclub Monster VR2 LYRA VR2 12:30 11.30  
LYRA MO19-1  Vredenburch MO19-1 12:30   
LYRA MO17-1  Hermes DVS MO17-1 10:30   Speler Lyra 13
Leidschenveen MO15-1 LYRA MO15-1 13:45 12.45  
Maasdijk MO15-1  LYRA MO15-2 10:30 9.30  
LYRA MO13-1  SVH MO13-1 09:00   Speelster LYRA 1
      
LYRA JO19      
LYRA JO19-3  Verburch JO19-2 10:30   
LYRA JO19-4  VFC JO19-4 12:30   
      
LYRA JO17      
FC ‘s-Gravenz. JO17-2 LYRA JO17-1 12:45 Via Trainer  
Excelsior’20 JO17-2  LYRA JO17-2 11:30 Via Trainer  
LYRA JO17-4  Victoria’04 JO17-3 10:30   
LYRA JO17-5  Naaldwijk JO17-2 10:30   
         
LYRA JO15      
HBS JO15-2  LYRA JO15-1 10:45 Via Trainer  
Maasdijk JO15-1  LYRA JO15-2 10:30 Via Trainer  
VFC JO15-4  LYRA JO15-3 09:45 8.45  
Den Hoorn JO15-5  LYRA JO15-4 10:00 9.00  
LYRA JO15-5  SVH JO15-4 08:45   Speler LYRA 3
LYRA JO15-6  Victoria’04 JO15-3 08:45   Speler LYRA 7
HVC’10 JO15-4  LYRA JO15-7 09:30 8.30  
      
LYRA JO13      
LYRA JO13-1  Wippolder JO13-1 10:00   
RAS JO13-1  LYRA JO13-2 10:00 Via Trainer  
Hermes DVS JO13-1  LYRA JO13-3 10:30 9.30  
LYRA JO13-4  HBS JO13-5 08:30   Speler Lyra 2
Full Speed JO13-1  LYRA JO13-5 10:45 9.45  
LYRA JO13-6  GDA JO13-3 10:00   Speler Lyra 9
Sp Monster JO13-5  LYRA JO13-7 10:30 9.30  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-2  VFC JO11-2 08:30   Speler Lyra 1
Sp Monster JO11-4  LYRA JO11-3 09:00 8.00  
MVV ‘27 JO11-2  LYRA JO11-4 08:30 7.30  
LYRA JO11-6  SEP JO11-4 08:30   Speelster MO19-1
HVC’10 JO11-5  LYRA JO11-7 08:30 7.30  
Schipluiden JO11-3  LYRA JO11-8 09:00 8.00  
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

28 oktober 2017
Hercules JO11-5  LYRA JO11-9 09:30 8.30  
Zwaluwen JO11-4  LYRA JO11-10M 08:30 7.30  
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  HBS JO9-2 09:30   
RAS JO9-1  LYRA JO9-2 13:10 12.10  
LYRA JO9-3  Den Hoorn JO9-3 09:30   
LYRA JO9-4  VELO JO9-6 10:30   
DUNO JO9-5  LYRA JO9-5 08:30 7.30  
LYRA JO9-6  Naaldwijk JO9-2 08:30   
SEP JO9-4  LYRA JO9-7 09:00 8.00  
      
LYRA JO8      
LYRA JO8-1  FC ‘s-Gravenzande JO8-1 11:30   
LYRA JO8-2  Quick JO8-3 10:30   
LYRA JO8-3  Rozenburg JO8-2 11:30   
LYRA JO8-4  Semper Altius JO8-2 08:30   
       
Minipupillen      
vv LYRA   VELO B 9.30
     
Senioren Zaal     
Stompwijk VR3  LYRA VR2 20:00 Meerhorst  (Stompwijk) 
      
Senioren Zaal     
LYRA 1  Stanga 8 22:00 Buitenhof  (Delft) 
           
Senioren      
MVV ‘27 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer   
RCL 2  LYRA 2 11:00 Via Trainer   
HVC’10 3  LYRA 3 14:30 13.30  
LYRA 4  MVV ‘27 4 14:30    
LYRA 5  Westlandia 5 14:30   
LYRA 6  MSV ‘71 4 14:30    
Sportclub Monster 9  LYRA 7 14:30 13.30  
LYRA 8  FC ‘s-Gravenzande 14 12:30    
Deltasport 5  LYRA 9 15:00 14.00  
MVV ‘27 7  LYRA 10 12:30 11.30  
LYRA 11  DVO ‘32 4 14:30    
LYRA 12  Victoria’04 8 14:30    
Scheveningen 5  LYRA 13 14:30 13.30  
Toofan 1  LYRA 14 12:00 11.00  
         
Vrouwen      
Quick Boys VR1  LYRA VR1 12:00 Via Trainer  
LYRA VR2  Nootdorp VR1 12:30    
DSVP MO19-2  LYRA MO19-1 15:00 14.00  
MVV ‘27 MO17-1  LYRA MO17-1 11:00 10.00  
LYRA MO15-1  SVH MO15-2 10:30    Speler Lyra 5
LYRA MO15-2  MVV ‘27 MO15-1 08:30    Speelster VR 2
SEP MO13-1  LYRA MO13-1 13:00 12.00   

Maandag
30 oktober 2017

Dinsdag
31 oktober 2017

Zaterdag
4 november 2017


