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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 5

30 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:

12 november
26 november
10 december
17 december
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Van de voorzitter

Algemene Ledenvergadering
Het is inmiddels anderhalve week gele-
den dat deze jaarlijks terugkerende ver-
gadering is gehouden. Nog nagenie-
tend van mooie momenten met de jubi-
larissen en het afscheid van bestuurs-
lid Martin de Bruin. Niet genietend 
omdat laatstgenoemde weggaat, maar 
omdat we hem het mooie cadeau van 
erelid hebben kunnen geven. Dit werd 
door de aanwezigen leden met applaus 
bekrachtigd. In mijn column op de 
website heb ik aangegeven dat we als 
bestuur graag zien dat er ouders van 
jeugdleden naar deze vergadering 
komen. Als vereniging werken we hard 
om ook het beste te doen voor hun kin-
deren. Dit missen we enorm en komen 
graag met hen in gesprek. Op deze ver-
gadering hebben we als bestuur goe-
de input gekregen waar we aan moe-
ten en kunnen werken. Het is toch een 
vorm van samenwerking die de vereni-
ging sterk maakt. Ik heb weleens eer-
der aangegeven dat het breken van één 
satéstokje makkelijk is, maar om er tien 
te breken men al veel meer kracht moet 
zetten. Als men deze tien stokjes als 
vereniging ziet, dan weet men precies 
wat ik hiermee bedoel.

Willem Stolk
Hij kon helaas niet aanwezig zijn op de 
Algemene Ledenvergadering vanwe-
ge lichamelijk ongemak, dan maar de 
andere dag op huisbezoek. Zijn vrouw 
deed hartelijk open en ik kwam terecht 
in een gezellige huiskamer vol met bloe-
men. Ik feliciteerde hem met het jubi-
leum van 65 jaar bij onze club. Hierop 
reageerde zijn vrouw met de medede-
ling dat het 55 jaar was. Hadden we dan 
toch een vergissing gemaakt? Al snel 
was het mysterie opgelost, want hun 
55-jarige huwelijksfeest was de reden 
dat het huis een weldadige geur van 
bloemenlucht voortbracht. Willem Stolk 
gaf aan dat hij het lastig vindt om niet 
meer regelmatig op de club te kunnen 
zijn. Het bezoeken van het 1e elftal is 
iets wat hij graag doet, maar dit lukt niet 

altijd meer. Spelers herkennen hem nog 
altijd en geven hem dan een hand. Deze 
begroeting doet hem goed. Hij geeft aan 
al deze spelers training te hebben gege-
ven in zijn 40-jarige trainerscarrière bij 
v.v. Lyra. Een mooi mens voor de club 
en we feliciteren hem dan ook van harte 
met zijn jubileum en huwelijksfeest. We 
wensen hen beide nog vele gezonde en 
gelukkige jaren toe.

Zwethpret
Zaterdag 4 november is het zover.
Wederom zijn de heren van de selec-
tie erin geslaagd een mooie line-up neer 
te zetten voor een gezellige avond in de 
kantine. Vroeger riep men altijd dat de 
voetjes van de vloer gaan, maar in deze 
moderne tijd zal men dit anders uitdruk-
ken. Wellicht dat er hier en daar nog 
een paar kaarten beschikbaar zijn. Vraag 
het de selectie.

Wintertijd
Heel veel mensen keken er de gehele 
zomer al naar uit dat in de nacht van 29 
oktober de klok weer een uurtje terug 
werd gezet. Een uurtje extra op bed 
kunnen liggen en even extra bijslapen.  
Ik heb daar helemaal niets mee, omdat 
ik nu eenmaal weinig slaap nodig heb. Ik 
zat daarom al zeer vroeg zondagmorgen 
na te genieten van de dingen die ik heb 
beleefd die dag ervoor. Over het voetbal 
kom ik later op terug. Maar ik zag men-
sen in de jeugdbestuurskamer druk zijn 
met het inventariseren van de specu-
laaspoppenactie. Hierbij kon men een 
glimlach niet onderdrukken. Binnenkort 
wordt het eindresultaat bekendgemaakt, 
maar ik kan me niet aan de indruk ont-
trekken dat het weer een succes is. 
Uiteraard was de man die het langste lid 
is van de vereniging ook weer aanwezig: 
Jan van der Plas, nog nagenietend van 
de aandacht die hij heeft gehad met zijn 
70-jarige jubileum als lid van onze ver-
eniging. Indrukwekkend voor mij was 
het gesprek wat ik met hem had in de 
bestuurskamer. Hij vertelde hoe het 
is om als bijna 96-jarige man te leven 

alleen in een woning. De hele dag de 
tijd om na te denken. Ik kwam deze dag 
ook Klaas van Eijk tegen, die ook eni-
ge maanden niet op het sportpark was 
geweest vanwege lichamelijk onge-
mak. Hij vertelde me hoe zwaar het was 
geweest de afgelopen periode. Geluk-
kig gaat het nu weer enigszins beter met 
hem. Hij kwam kijken naar zijn klein-
zoon die met de selectie het veld mee 
op mocht lopen. Klaas zei tegen mij: 
“Hier doe je het allemaal voor Sjaak.” 
Op deze vroege morgen dacht ik nog na 
over zijn woorden. Inmiddels zijn we zelf 
ook grootouders en dacht: “Inderdaad 
Klaas… hier doen we het allemaal voor.” 
Wat een mooie vent en goed om hem 
weer op de club te zien. Ik hoop dat dit 
wat vaker gebeurt.

Businessclub v.v. Lyra
De stille krachten in onze vereniging, 
die er uiteraard ook zijn hebben, de 
afgelopen periode weer goed werk 
verricht. Ik wil daarom eens een keer 
extra aandacht geven aan de mensen 
van de Businessclub. Het is inmiddels 
al weer vele jaren geleden dat het aan-
tal leden op 72 stond en dit het hoogte-
punt was vlak voor de economische cri-
sis. Tijdens deze crisis keken de bedrij-
ven extra naar kosten en baten. Hier-
door daalde het ledenaantal met de 
helft. Inmiddels is de crisis voorbij en 
zien bedrijven dat steun geven aan ver-
enigingen en het ongedwongen met 
elkaar samen zijn zakelijk vruchten kan 
afwerpen. Het ledenaantal van de busi-
nessclub stijgt weer en ik wil de heren  
bedanken voor hun inspanning. 
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Van de redactie
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Zo af en toe krijgen wij van derden arti-
keltjes met het verzoek om deze in ons 
clubblad te publiceren. Die artikeltjes 
(vragen) zijn divers van aard. Mensen 
bieden voetbalkleding te koop aan van 
hun kinderen, andere verenigingen wil-
len soms wat melden maar er zijn ook 
vragen van commerciële aard. Dat laat-
ste betekent, dat als u gebruik maakt 
van de diensten van de aanbieder,25 u 
daar een vergoeding voor moet betalen. 
Het bestuur heeft dan ook gemeend 
beleid te moeten maken n.a.v. die vra-
gen. Dat houdt in dat als een bedrijf 
een vraag stelt er een vergoeding voor 
betaald moet gaan worden als het des-
betreffende artikel geplaatst wordt. 
Geen betaling betekent in dat geval 
geen plaatsing. Toepassing van dit 
beleid blijkt niet echt makkelijk. Wat doe 
je b.v. met het Oratoriumkoor dat  node 
om leden verlegen zit en een oproep via 
ons clubblad wil doen. Veiligheidshalve 
wordt hier dus ook negatief gereageerd. 
Hebt u dus iets wat u wilt plaatsen, en 
het is niet  Lyra-gerelateerd zoals een 
wedstrijdverslag o.i.d., dan graag even 
via het bestuur.
Zo ziet u maar, zo’n clubblad is een mooi 
medium dat ook door anderen is ont-
dekt. 

Sportief gaat het aardig met ons eerste 
elftal. De stand op de ranglijst geeft dat 
aan. Een goede kans om de eerste peri-
ode als winnaar af te sluiten lijkt realis-
tisch.

Vorige week maandag, 23 oktober, was 
er algemene ledenvergadering. Uit de 
stukken die ik kreeg noem ik een paar 
zaken die wellicht tot de verbeelding 
spreken. De verschillende stichtingen 
en de vereniging presenteerden cij-
fers die in het algemeen positief waren. 
Alleen de stichting Steun bleef wat ach-
ter, op zich begrijpelijk omdat we het 

Een bijzondere zaterdag
Zoals reeds eerder beschreven heb ik 
een bijzondere zaterdag beleefd, zeker 
ook op sportief gebied. Bij de jeugd 
mooie uitslagen gezien, maar het hoog-
tepunt lag zeker bij de selectie-elftal-
len. In het 2e elftal zagen we een basis-
plaats voor Bram Wennekers uit JO19-
1, die zijn debuut in het seniorenvoetbal 
direct opluisterde met drie doelpunten. 
Ik vroeg aan het einde van de mid-
dag hoe hij het beleefd had. “Ging best 
Sjaak.”, was het korte antwoord. Het 
was een echte herfstmiddag en de jas 

moest dicht geknoopt worden vanwe-
ge de kou, maar ook vanwege de wed-
strijdspanning die enigszins rillingen gaf. 
Als je van Velo wint, dan ga je meedoen. 
Met veel strijd, passie en vooral hard 
werken werd er door Lyra 1 een mooie 
overwinning behaald en stonden we 
aan het einde van de middag bovenaan 
de ranglijst. Tijdens de wedstrijd heb ik 
regelmatig op het scorebord van veld 
6 gekeken. Hier speelde VR1 tegen het 
altijd sterke  v.v. Brielle, ook zij behaal-
den een zeer terechte overwinning en 
zij mogen zich koploper noemen. Wat 

een weelde op dit moment voor de ver-
eniging, maar morgen kan alles weer 
anders zijn. Mijn rondje door de over-
volle kantine was prettig. Louter vrolijke 
gezichten met hier en daar een kritische 
kanttekening. Dat mag en moet ook, 
want één zwaluw maakt nog geen zomer 
zeggen we altijd in november.  

Tot op het sportpark.

Sjaak Scheffers

daar toch van de sponsors moeten heb-
ben. En de afgelopen jaren waren niet 
bij alle bedrijven bepaald om hallelu-
ja te roepen en dat heeft doorgewerkt. 
Afscheid werd genomen van Martin de 
Bruin die als secretaris niet meer her-
kiesbaar was. Hij vulde die functie op 
zijn eigen rustige en bekwame wijze 
in. Hij werd terecht beloond met het 
erelidmaatschap van de vereniging. 
Voorts waren er weer de nodige jubila-
rissen, een 19-tal leden was 25 jaar lid. 
50 jaar lid Gerrit van der Lugt, 60 jaar 
lid Wim Solleveld, onze “oude grensja-
ger”, 65 jaar lid Willem Stolk, oud-spe-
ler en oud-trainer en 70 jaar lid Jan van 
der Plas.

Voorts begreep ik dat de wens leeft om 
wat aan de communicatie tussen ouders 
van de jeugd en bestuur te doen.

Tot slot nog het volgende. Er komt  veel 
jeugd op de fiets naar het sportpark en 
een groot deel daarvan fietst in sche-
mer of donker. Met de fietsverlichting is 
het in een aantal gevallen echter slecht 
gesteld. Het zou goed zijn als daar thuis 
wat aandacht voor is, zeker nu we weer 
richting winter gaan.

Jan Vink
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Lyra 1

MSV ’71 – Lyra  1 – 2.
Zelden zal een slotfase van een wed-
strijd tegenstrijdiger gevoelens heb-
ben opgewekt als de gisterenmiddag 
gespeelde wedstrijd in Maassluis tegen 
MSV’71. 99 % van de wedstrijd was, 
zeker van Lyrakant, niet om aan te zien, 
de tegenstander deed weliswaar zijn 
best, maar kwam niet verder dan een 
paar (gevaarlijke ) uitvallen en het leek 
tot aan het slotsignaal van de redelijk 
leidende arbiter Blaak uit Barendrecht 
weer puntverlies op te leveren voor 
Lyra.

Maar gelukkig dacht invaller Mark Duk-
ker daar anders over en scoorde de dik 
verdiende, maar met grote moeite tot 
stand gekomen, 1-2. Groot was natuur-
lijk de vreugde bij Lyra  en even groot 
was de teleurstelling bij MSV, want deze 
ploeg moet de punten bij elkaar sprok-
kelen teneinde nu al het vege lijf te red-
den in de derde klasse. Het trainers-
duo Hageraats/Jansen had in de wed-
strijd bespreking nog de nadruk gelegd 
op het snel laten rondgaan van de bal, 
veel steekpasses te geven en vlot te 
scoren. Hoe anders was de realiteit! 
Lyra probeerde het wel, maar het is ver-
draaid moeilijk voetballen tegen een 
menselijke muur, bovendien moest Lyra 
beducht zijn voor de paar uitvallen die 
MSV kreeg. Voeg daarbij dat m.n. Jack 
Binnendijk wel heel hard werd aange-
pakt door de verdedigers van MSV en 
te weinig bescherming kreeg van de 
arbiter. Uiteindelijk gevolg: Jack kreeg 
een gele kaart voorgehouden in de 89e 

minuut. De stand was op dat tijdstip 1-1, 
na een doelpunt in de 49e minuut van 
Robin Vijverberg. Groot was dan ook 
de teleurstelling toen MSV in de 70e 
minuut gelijk maakte uit een corner. 
Daarvoor had Lyra wel kansen gehad, 
maar was het resultaat bedroevend: de 
bal wilde er niet in. Wat dat betreft zal 
Lyra nog wel meer tegenstanders tegen-
komen die een menselijke muur opwer-
pen en het spel maken overlaten aan 
Lyra. En dat is nou juist het probleem: 
daar heeft Lyra ontzettend veel moeite 
mee. Direct na de rust werd Raymond 
v.d. Akker gewisseld voor Kevin v. Vel-
den en in de 55e minuut kwam Mike 
Bentvelzen voor Roy Zeestraten. In de 
78e minuut werd Ashwin Scheffers 
gewisseld voor de latere doelpunten-
maker Mark Dukker. Uit een schot, na 
een corner van Coen v. Mil, wist Mark 
Dukker tenslotte de punten mee naar 
De Lier te krijgen! Het resultaat was 
prima, de wedstrijd zeer moeizaam en 
levert Lyra uiteindelijk in de stand een 
2e plaats achter Monster op. Komende 
zaterdag speelt Lyra de thuiswedstrijd 
tegen VELO uit Wateringen. 

Het trianersduo  Hageraats /Jansen 
stuurde de volgende spelers het veld in:
Ritchie de Vreeden, Tim Herbert, Roy 
Zeestraten, Ardi Luijendijk, Ashwin 
Scheffers, Gino Bozuwa, Bob Zwinkels, 
Raymond v.d. Akker, Jack Binnendijk, 
Robin Vijverberg en Coen v. Mil.

Lyra 2 won knap bij Katwijk 3 met 2-6.

Lyra – VELO  3 – 1.
Lyra speelde gisteren de belangrijke 
wedstrijd tegen de Westlandse plaatsge-
noot VELO (za) uit Wateringen. Als Lyra 
deze wedstrijd in winst zou weten om te 
zetten, dan zouden er goede zaken wor-
den gedaan op de ranglijst. Na de wed-
strijd, die een 3-1 overwinning ople-
verde, vond Lyra zichzelf terug aan de 
kop van de ranglijst. Dat zegt op zich 
nog niet zo veel, maar na de jammerlij-
ke degradatie uit de 2e klasse is dit toch 
een grote opsteker voor  de mannen 
van het trainersduo Hageraats/Jansen.

Dat duo begon met de volgende elf:
Ritchie de Vreeden, Mark Dukker, Mike 
Bentvelzen, Ardi Luijendijk, Tim Her-
bert, Gino Bozuwa, Kevin v. Velden, 
Coen v. Mil, Jack Binnendijk, Robin Vij-
verberg en Bob Zwinkels.

Al in de 2e minuut kreeg Coen v. Mil 
een bijna niet te missen kans, maar zijn 
geplaatste schot verdween net naast de 
paal. Het strijdplan van Lyra werd dui-
delijk: de tegenstander opvangen van-
af de middellijn en vervolgens via snelle 
acties proberen toe te slaan. Het geduld 
van de toeschouwers die Lyra een warm 
hart toedragen, werd gelukkig niet al 
te lang op de proef gesteld, want in de 
5 e minuut wist Bob Zwinkels met een 
kopbal uit een voorzet van Mark Duk-
ker te scoren, 1-0. Daarna liet VELO 
zien over een goed voetballende ploeg 
te beschikken, waarbij het afronden niet 
tot het sterkste punt behoorde. Na een 
half uur wist Jack Binnendijk, die van-
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af de linkervleugel opereerde, de 2-0 te 
scoren. Zou het dan toch een makkelij-
ke middag worden? Zoals zo vaak kreeg 
Lyra in het rustsignaal een waarschu-
wing, VELO scoorde de 2-1.

Na de rust kwam Lyra niet zo goed uit 
de kleedkamer, VELO kon domineren 
zonder dat dit tegendoelpunten ople-
verde. Bovendien raakte Tim Herbert 
geblesseerd aan zijn hoofd en werd in 
de 50e minuut vervangen door Ash-
win Scheffers. In de 53e minuut kreeg 
Kevin v. Velden een beetje domme gele 
kaart van scheidsrechter Sahan uit Rot-
terdam, die een redelijke wedstrijd floot.
In de 62e minuut schrok heel Lyra toen 
VELO een bijna niet te missen kans 
kreeg: gelukkig voor Lyra werd deze 
kans wel gemist. Even later volgde Jack 
Binnendijk het voorbeeld en miste ook 
hij een enorme kans op 3-1. In de 68e 
minuut kreeg Ardi Luijendjk geel, waar-
na Ritchie de Vreeden uit de toegeken-
de vrije trap bekwaam redde. In de 74e 
minuut scoorde Lyra de toch wel ver-
diende 3-1 uit een prachtig boogschot 
van Kevin v. Velden. VELO probeerde 
uit alle macht de aansluitingstrefffer te 
maken, maar zoals zo vaak kreeg Lyra 
de kansen. Een schot van Jack Binnen-
dijk werd van de doellijn gehaald, waar-
na Jack zich met een ijsbeen liet vervan-
gen door Yasin Ozkok. Ver in blessure-
tijd werd Mark Dukker nog gewisseld 
voor Roy Zeestraten en schoot VELO 

nog op de paal. Maar de overwinning 
was enkele seconden later toch een 
feit en was Lyra koploper mede door 
het gelijke spel van KMD en Monster. 
Kijk vooral naar de ranglijst en geniet er 
van!!
A.s. zaterdag speelt Lyra de uitwedstrijd 
in Maasland tegen MVV’27. Uw steun is 
daar van harte welkom!!

Man of he match is Ardi Luijendijk 
geworden en het spelertje van de week 
was deze keer Sem Herrewijnen. De 
wedstrijdballen werden geschonken 
door Optiplug BV en Jarini Dienstverle-
ning BV.

Lyra 2 speelde gelijk tegen UVS 2, 3-3.

Speler van de week
Mijn naam is Sem Herrewijnen, ik 
ben geboren op 16-11-2007 in Lei-
den. Ik heb 1 broer die heet Finn.
Mijn moeder heet Angelique en mijn 
vader heet Wouter. In zit in groep 6 
van de Achtsprong bij juf Annet en 
juf Priska. Het leukst op school vind 
ik techniek, ik vind taal niet zo leuk. 
Ik wil later astronaut worden of 
anders profvoetballer, het liefst bij 
Feijenoord, mijn favoriete club, Ber-
ghuis is mijn favoriete speler. Van-
daag speelden we tegen HVC en we 
hebben met 8-3 verloren. Mijn voor-
spelling is dat Lyra vandaag gaat win-
nen. Ik bedank mijn begeleider Ardi 
Luijendijk en heel Lyra voor de leuke 
middag die ik heb gehad.

Sem.

Activiteitencommissie

Schema meelopen met Lyra 1
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 

Activiteiten:Sinterklaas 29 novemberKlaverjassen 15 december 
Hardlopen 30 decemberFIFA tournement 19 januari

Familieweekend 15/16 juni

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.

De activiteitencommissie
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Veel jubilarissen 
bij v.v. Lyra

Jubilarissen vv Lyra
Tijdens de ALV gehouden op 23 okto-
ber 2017 zijn er weer de nodige jubi-
larissen gehuldigd. Dit jaar konden wij 
leden huldigen in de categorien 25, 40, 
50, 60, 65 en 70 jaar. In totaal meer 
dan 25 jubilarissen, een aantal waar wij 
als LYRA zeer trots op zijn.  Alle gede-
coreerden namens het bestuur profi-
ciat en tegelijk de waardering voor de 
getoonde clubliefde en clubtrouw.
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Lyra Business Club de koning te rijk in ‘Het Paleis’

Op donderdag 26 oktober was de busi-
ness club uitgenodigd om een kijkje te 
nemen in het Paleis. Wat moesten we 
daarvan verwachten? De meesten had-
den geen idee. Maar bij binnenkomst 
werd dat al gauw duidelijk. Het Paleis is 
een uitgaansgelegenheid voor feesten 
en partijen voor grote groepen met als 
voornaamste doelgroepen de bruiloften 
van grote Turkse en Marokaanse fami-
lies maar andere “events” zijn natuurlijk 
ook mogelijk.
Ergens rond 2010 krijgt één van de 
LYRA BC clubleden de vraag gesteld 
of hij interesse had om mee te inves-
teren in een grote feestlocatie. De eer-
ste reactie was het fronzen van de 
wenkbrauwen maar nadat het idee wat 
geland was, werd hij steeds enthousias-
ter en nam het besluit om mee te doen 
met het Paleis als gevolg. Tijdens de 
presentatie werden wij meegenomen 
in de metamorfose van de verbouwing 
van een bedrijvengebouw tot een unie-
ke feestlocatie van uiteindelijk zo’n 2500 
m2. In 2015 is het eerste feest gehou-
den en de boekingen blijven binnen 
stromen, 2018 zit al weer voor meer 
dan 70% vol. Na de presentatie wer-
den de leden van de BC rondgeleid en 
konden zij met eigen ogen aanschou-
wen wat inspiratie, visie en ambitie met 
een ‘normaal’ bedrijfsgebouw kan doen. 
Indrukwekkend... Natuurlijk werden 
het wel bekende natje en droogje niet 
vergeten en konden de BC leden zich 
tegoed doen aan een heerlijk buffet en 
gezellig met elkaar wat bijpraten.
Namens de LYRA business club bedan-
ken wij een ieder bij het Paleis voor de 
ontvangst en de gastvrijheid.
Mocht u meer willen weten over het 
Paleis? Klik dan op deze link: http://het-
paleis.nl/ of over de LYRA Business club 
https://www.vvlyra.nl/498/sponsoring/ 
of bel Kees van der Waal (06-11164569)
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Martin de Bruin 
benoemd tot Erelid 
Martin de Bruin had eerder dit jaar 
aangegeven na 4 termijnen niet meer 
herkiesbaar te zijn als secretaris. Voor 
hetgeen hij in deze ruime 12 jaar voor 
LYRA heeft betekend, werd hij door 
het bestuur van vv LYRA voorgedra-
gen als erelid. De voordracht werd 
door de ALV bekrachtigd.
Martin’s naam wordt toegevoegd aan 
het lijstje ereleden van v.v. Lyra van dit 
moment:
G. van Etten
C. Hofstede
R. van Hooft
G. de Jong

Lyra 2: De eerste overwinning van het seizoen!
Ik had het zelf nog niet eerder meege-
maakt. Na de voorbereidingswedstrij-
den, de beker en de eerste vier com-
petitie wedstrijd nog geen wedstrijd 
gewonnen en dat terwijl we telkens niet 
de mindere waren, maar we beloon-
den onszelf niet.  Zaterdag 21 oktober 
deden we dat wel, en uitgerekend op 
de Krom tegen Katwijk, maar dat was 
vroeger. Liever had ik ook vorige week 
tegen “die anderen” de blauw witten op 
‘oud-west’ uit Katwijk gewonnen, maar 
goed 3punten en niet meer op de laat-
ste plaats… heerlijk.  Nu kan de lezer 
natuurlijk denken.. hallo  maar drie pun-
ten hoor… maar die kan ik vertellen dat 
er heel veel voetbal is ons team zit, dat 
het een mix is van ervaring en jeugd en 
dat we absoluut in het linker rijtje gaan 
eindigen. 

Zo en dan nu de wedstrijd. Pascal van 
der Meer is onze vaste uitvlagger gewor-
den en vandaag was zijn eerste wed-
strijd. Klasse man; dank je wel dat je het 
gaat doen, we stellen het zeer op prijs.
Het kwam wat moeizaam op gang, rare 
wind over het veld en ook veel verkeer-
de inspeelballen, maar na wat kleine 
kansjes over en weer, toch na 30e minu-
ten een lucky- maar zeker ook zeer fraai 
doelpunt. De keeper van Katwijk wil-
de de bal snel uittrappen maar schoot, 

over de rand strafschopgebied, de bal 
op de rug van Jari van Dijk. De bal viel 
met een boog terug in het strafschop-
gebied en met een nog mooiere boog 
(omhaal)  werkte Laurens van Marrewijk 
de bal over een verdediger in het lege 
doel. De voorsprong was een feit. Kort 
daavoor was de onfortuinlijke Nick Mast 
al uitgevallen (hamsting).  Ondertussen 
was er op het middenveld een aanpas-
sing gedaan. Met de punt naar achte-
ren leverde niet het gewenste resultaat, 
met de punt naar voren was er rust aan 
de bal en ging het een stuk beter. Kat-
wijk kwam op gelijke hoogte ronde de 
40e min en binnen 5 minuten hadden 
Yasin, na uitstekende combinatie aanval 
op assist van Stef –en- opnieuw Laurens 
na vrije trap van John Vermeer en blok 
van Stef ervoor gezorgd dat we de rust 
ingingen met 1-3 voorsprong. 

De keeper van Katwijk blesseerde zich-
zelf (naar het zich liet aanzien) ernstig 
en was reeds vervangen door een spe-
ler. De boodschap in de rust was geen 
tegentreffer incasseren en proberen 
zelf te scoren. Alle wissels zijn aan voet-
ballen toegekomen en inderdaad kon-
den we nog een aantal keer scoren; na 
een assist van Yasin tekende Stef de 1-4 
aan, Larry bracht de bal bij Jos die de 
1-5 aantekende. Na 2-5 was het Dennis 

Schouwstra die goed was meegelopen 
en na de mislukte poging van Tom om 
de keeper te omspelen, de bal oppik-
te en de eindstand 2-6 liet optekenen. 
Goed gevoel dat zeker en blije en ook 
opgeluchte gezichten. Maar ook een 
vermoeide verzorgster die nog niet eer-
der zo vaak het veld in had gemoeten.

Toch.. ja toch valt er nog veel te verbe-
teren  want de score had veel hoger uit 
moeten vallen eigenlijk. Zeker vier vrije 
kansen waarvan twee één op één op de 
keeper, dat moet veel beter. Ook blijf ik 
me afvragen: wat is er gebeurd met de 
wreeftrap?  John Vermeer beheerst hem 
als geen ander en op trainingen loopt 
hij 1 op 2.   1 ernaast of erover,  2 erin. 
Niemand doet hem dat na.  Je kunt erop 
trainen en de oefeningen van trainer 
Stefan zijn er uitermate geschikt voor, 
maar 95% kiest voor het geplaatste bal-
letje, binnenkantje voet.  
Afspraak… ik ga donderdag alle ballen 
(van het tweede) van de parkeerplaats 
afhalen (niet met opzet gedaan) die er 
met een wreeftrap terecht komen. Een 
uitdaging…  wie gaat hem aan. 

J. v.d. Plas
J. Stolze
J. Vink
H. Wüstefeld
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gie gestoken moet worden in gesprek-
ken met ontevreden ouders, het bemid-
delen bij geschillen, het zoeken naar 
oplossingen, etc, etc. 
Vandaar dat wij deze noodkreet van de 
Jeugdvoorzitter graag onder jullie aan-
dacht willen brengen.  

Bestuur...
Ik ben ervan overtuigd dat het bij Lyra 
goed is geregeld en dat er veel -heel 
veel- vrijwilligers zijn die dit verwezen-
lijken. Natuurlijk blijven er verbeter-
punten maar die zijn er op alle vlakken. 
Laten we er met zijn allen voor zorgen 
dat bovenstaande bij ons niet zal gaan 
gebeuren ( weglopen van vrijwilligers ), 
maar dan moeten we het wel met zijn 
allen doen. WIJ ZIJN LYRA en dat moe-
ten we allemaal uitstralen.  Ik blijf er 
echt alles aan doen om dat te realiseren 
met de hulp van alle commissies. 

Nu ik bovenstaande heb beschreven 
denk ik terug aan de wijze woorden van 
mijn vader. Hij vertelde me “dat een 
negatief bericht pas wordt weggepoetst 
als daar tien positieve berichten tegen-
over stonden”. Ik ben ervan overtuigd 
dat dit bij Lyra ook het geval is. 

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

vv Lyra zoekt 
ambitieuze 

scheidsrechters

Er speelt vanmorgen veel door mijn hoofd. Zondagmorgen is, een keer in de 
twee weken het tijdstip dat ik de tijd neem om mijn stukje te schrijven voor 
in het Sportkontakt. Vanmorgen weet ik ff niet hoe ik e.e.a. op papier wil zet-
ten. Zal ik schrijven over de fantastische beleving van onze mini pupillen afgelo-
pen zaterdag?  Zal ik schrijven over de resultaten van de diverse elftallen?  Zal 
ik schrijven over de prettige samenwerking tussen de verschillende kaders? Zal 
ik dit of zal ik dat, of moet ik schrijven moet ik dit of moet ik dat? Ik weet het ff 
niet. 

Van de jeugdvoorzitter

Afgelopen week werd er duidelijk dat er 
toch nog onvrede is onder onze leden 
over het functioneren van onze diver-
se commissies. Ondanks alle tijd die er 
door velen van ons is geïnvesteerd zijn 
er toch nog opmerkingen. Dat dit ken-
baar word gemaakt prima maar doe dit 
niet op deze manier. Spreek iemand 
persoonlijk aan en overleg dan wat je 
dwars zit. Hiermee bereik je veel meer 
dan dit. Dat wij als bestuur niet de eni-
ge zijn met dit onderwerp werd mij afge-
lopen week ook duidelijk. Andere ver-
enigingen ervaren deze onderwerpen 
net zo hinderlijk als Lyra. Hieronder wil 
ik een schrijven van een collega vereni-
ging delen met jullie. Lees dit alstublieft 
met aandacht door en neem het mee in 
jullie gedachten als er weer iets is. 

•	 In	de	krant	van	deze	week	stond	een	
noodkreet van de jeugdvoorzitter van 
voetbalvereniging Zes hoog bal op 
het dak. De jeugdvoorzitter is al ruim 
25 jaar betrokken bij deze vereniging 
en heeft besloten om ermee te stop-
pen. Hij stopt omdat hij het zat is om 
steeds maar weer aan alle eisen van 
de ouders te voldoen. Steeds meer 
ouders stellen hun eigen kinderen 
centraal. De vereniging moet reke-
ning houden met hun wensen. Hun 
kind moet in het gewenste team, op 
het gewenste veld, met de gewens-
te leiders en trainers, anders stopt 
hun kind met voetbal bij de veren-
ging en stoppen ze zelf als vrijwilliger 
(mochten ze al bereid zijn iets te wil-
len doen). De jeugdvoorzitter stopt 
per 1 januari 2018 en eindigt met de 
volgende woorden:  

 Pak uw eigen verantwoordelijkheid 
en werk met elkaar samen! Voetbal is 
een teamsport en de vereniging zijn 

wij allemaal: spelers, ouders, kader-
leden en supporters. Als we dat weer 
met zijn allen onderschrijven, dan 
maken “vele handen leuk werk”. 

 De reactie van de Jeugdvoorzitter is 
ook bij onze vereniging heel herken-
baar. Ook bij ons spelen de eisen/
belangen/wensen van ouders en 
hun kinderen een steeds grotere rol, 
wat veel tijd en energie kost van het 
kader. Bij talloze jeugdteams zorgen 
ouders voor problemen en komen 
richting het jeugdkader met klach-
ten, omdat (in hun ogen) hun zoon of 
dochter tekort gedaan wordt. Zomaar 
een aantal klachten/opmerkingen: 

o Mijn kind zit niet in het juiste team, 
hij kan veel beter, maar krijgt geen 
enkele kans

o Er is onvoldoende training voor mijn 
zoon/dochter en de trainer is eigen-
lijk niet capabel genoeg

o Waarom speelt mijn kind altijd op 
de achterste velden en kunnen de 
speel/trainingstijden niet anders?

o Er zitten teveel /te weinig spelers in 
het team van mijn zoon/dochter

o Waarom is er geen sponsor voor het 
team van mijn kind?

o Waarom komt mijn kind niet in aan-
merking voor dispensatie of voor 
vervroegde overgang naar een oude-
re leeftijdscategorie?

  
Bij ons doen (gelukkig) een groot aantal 
enthousiaste vrijwilligers hun stinkende 
best om het iedereen zoveel mogelijk 
naar de zin te maken, met als belangrijk-
ste doel het plezier op het voetbalveld 
van alle jeugdleden. Maar ook vrijwilli-
gers moeten plezier hebben en houden 
in de uitvoering van hun werkzaamhe-
den en wij merken dat dit bergafwaarts 
gaat, als steeds meer (negatieve) ener-
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AFE/GGK 4 – Lyra 1 (zaal): 9-3 
Lyra lijdt terecht 1e nederlaag
Vandaag een keer geen middernacht-
wedstrijd maar een hele vroege om 
19.00 uur in Rotterdam tegen AGE/
GGK. Alleen de langdurig geblesseer-
de Dave, Ray en Robbin waren afwezig, 
zodat wij met zeven man aan de wed-
strijd begonnen.
AGE/GGK bleek een goede ploeg. Veel 
lopen, diepe ballen over de verdedi-
ging en technische jongens. Na één 
minuut tikte Martijn al bijna de bal langs 
Roy maar die kon nog net redden. In 
de 4e minuut was het dan toch 1-0 na 
een individuele actie van AGE/GGK. Fla 
schoot daarna een bal uit een pass van 
Sander net naast en Martijn in het zijnet, 
maar in de 8e minuut kwam AGE/GGK 
dan toch op 2-0 door een uitgespeelde 
aanval. Daarna kreeg Lyra wat meer grip 
op het spel en enkele goede kansen via 
Martijn, Jim en Assf. In de 17e minuut 
scoorde Lyra uit een van de mooiste 
aanvallen van het seizoen de 2-1. Assaf 
blokte een bal gaf deze op Fla die pas-
te op Sander en die tikte de bal schitte-
rend binnen. Twee minuten later gooide 
Roy de bal op Sander die hem door tik-

DVV Delft 1 – Lyra 1 (zaal): 3-4
Gehavend Lyra bekert door
Vandaag in de aanloop naar de wed-
strijd een hoop personele problemen. 
Dave bleek zijn vinger gebroken te heb-
ben, Robin was betrokken bij een auto 
ongeluk, Ray en Sander waren gebles-
seerd en Assaf op vakantie. Doordat 
Sander op karakter toch meedeed en 
Rob bereid was gevonden in te vallen 
konden wij toch met 6 man aan de wed-
strijd beginnen.
Delft speelt een klasse lager en met 
meer wissels hadden wij hoog druk 
gezet en ze misschien eerder kapot 
gespeeld. Met één wissel en een paar 
niet fitte spelers deden wij dit nu niet. 
Wij begonnen niet scherp, zodat Delft al 
na 48 seconden de 1-0 kon aantekenen. 
Het begin van de wedstrijd was voor 
Delft omdat wij nog even moesten wen-
nen aan de samenstelling en te onrustig 
speelde. Na een paar minuten kwamen 
wij beter in de wedstrijd en kregen goe-
de kansen via Rob en Sander. De groot-
ste kans was echter voor Delft die met 
drie man op Roy af kon lopen, zij scho-
ten de bal  echter naast. In de 10e was 
het dan toch 2-0 nadat het derde schot 
op goal niet meer door Roy gered kon 
worden. In de 12e minuut schoot Rob  
uit een een-twee met Sander net naast, 
maar in de 13e minuut belande zijn  
schot uit een counter wel in de goal: 
2-1. In de 15e minuut was het wederom 
Rob die met een afstandsschot voor 2-2 
zorgde. Beide teams kregen nog goede 
kansen o.a. een schitterende een-twee 
tussen Jim en Rob die net naast de goal 
belande. Ook Roy verrichtte nog enkele 
goede reddingen, zodat de ruststand op 
2-2 werd  bepaald.
De eerste kans van de 2e helft was voor 
Lyra een vrije trap van Fla belande net 
naast de goal. Het was echter Delft die 
in de 29e minuut op 3-2 kwam. Een spe-
ler van Delft kon wegdraaien bij zijn 
tegenstander en tikte de bal door  de 
benen van Roy. Daarna redde Roy nog 
een paar keer goed en had Rob  pech in 
de afronding. In de 45e minuut beteken-
de een goede een-twee tussen Jim en 
Fla  toch de 3-3. Sander schoot daarna 
nog een keer op de keeper en Roy red-
de een een-op-een situatie. Een minuut 
voor tijd leek Jim de wedstrijd te beslis-
sen, maar zijn schot belande op de bin-

nenkant van de paal. Rob zorgde ech-
ter na een snel uitgevoerde counter als-
nog voor de 3-4. De laatste minuut leek 
daarna eeuwig te duren, maar Roy hield 
zijn doel schoon, zelfs toen de keeper 
van Delft voor hem opdook. Zo behaal-
de Lyra een zwaar bevochte overwin-
ning en bekert het door.
Voor Lyra scoorde Rob 3 x en Fla 1 x.  

te naar Fla die de 2-2 binnen tikte. Mar-
tijn kreeg daarna twee goede kansen op 
2-3. Het was echter AGE/GGK die de 
3-2 aantekende uit een afstandsschot. 
Twee minuten voor rust tekende Mar-
tijn na een een-twee met Sander voor 
de 3-3 ruststand.
Over de 2e helft kunnen wij kort zijn. 
Binnen drie minuten stond de 6-3 op 
het scorebord en was de wedstrijd 
gespeeld. Verdedigend was het lastig 
om steeds kort genoeg te zitten en druk 
zeten tegen een ploeg met spelers van 
het kaliber van AGE/GGK zou ook geen 
soelaas bieden. Ondanks dat krijgen wij 
nog kansen genoeg maar het bleek zo’n 
wedstrijd waar de keeper elk schot op 
doel als een magneet tegen zijn handen 
kreeg. Lyra scoorde dan ook niet meer 
de 2e helft. AGE/GGK deed dit wel zes 
keer en daardoor werd de eindstand op 
9-3 bepaald. Een nederlaag die verdiend 
was. Als de ballen net anders vallen en 
je voorkomt heb jij misschien een kans 
maar vandaag zat het er niet in. 
 Voor Lyra scoorden Martijn, Fla en San-
der.
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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
Zaterdag 4 november: 
Zwetpret

Woensdag 22 november:
bestellingen speculaaspoppen ophalen 
tussen 13.00 en 20.00 uur

Woensdag 29 november:
Sinterklaasfeest

27-28 december:
Jeugdsportmarathon Vreeloohal.
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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     
  4-nov JO8-3
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

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

Altijd je 

‘eigen’ 

bar willen 

hebben?
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Speculaaspoppen ophalen

Woensdag 22 november 
van 13.30 tot 20.00 uur kan iedereen die een 

bestelformulier heeft ingeleverd zijn/haar 

speculaaspoppen ophalen bij: 

Van den Berg, Burgemeester Cramerlaan 17, 

2678 AL De Lier. 

Het is de bedoeling dat iedereen zelf de speculaaspoppen 
aflevert bij de mensen aan wie de poppen verkocht zijn. 

Lagerwerf sponsort opnieuw!
Eén van de meest trouwe sponsors van 
Lyra heeft wederom besloten om een 
elftal te sponsoren. Voor de komen-
de vier seizoenen zal de naam Lager-
werf Wonen op de shirts, tassen en trai-
ningspakken prijken van LYRA JO15-1.
Eigenaar Arco Lagerwerf is al jarenlang 
shirtsponsor bij Lyra en daar zijn we 
meer dan trots op! 
Arco wist zelfs te vertellen dat hij nog  
gesponsorde elftalfoto’s heeft, waarop 
de jonge uitvoeringen van onder ande-
re Jack Binnendijk en Jeroen Verkade te 
zien zijn.

Mannen die inmiddels de 20 jaar ruim 
gepasseerd zijn. Een teken dat Arco Lyra 
al sinds lange tijd een warm hart toe-
draagt.

We willen Lagerwerf Wonen dan ook 
hartelijk bedanken voor de schitteren-
de kleding en tassen, waar ongetwijfeld 
veel punten in veroverd gaan worden.
En als u nu op zoek bent naar een opti-
maal advies over de aankleding van uw 
huis, dan bent u bij Lagerwerf Wonen 
helemaal aan het goede adres. Hier 

kunnen ze u woonideeën aandragen 
waar u zelf nog nooit aan gedacht had. 
Dus kom langs bij Lagerwerf Wonen 
aan de Hoofdstraat 175 in  De Lier en 
laat u inspireren door hun zeer creatie-
ve en deskundige woonstyliste.
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Persoonlijk  -  Robin Vijverberg
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  2-2-1998
Woonplaats:  De Lier
Partner: -    
Familie:  vader Alex, moeder Marina en broertje Timo van 16 jaar.
Opleiding:    Ik zit in het eerste jaar van de studie Human Research Management 
 aan de Haagse Hoge School.
Beroep:  In mijn vakantie’s werk ik als bijbaantje in de tomaten bij Greenway.
Hobby’s:  uitgaan met vrienden en sporten.  
Sport:  voetbal 
Clubs:  VV Lyra

Mooiste doelpunt: De omhaal van Zlatan Ibrahimovic met 
Zweden tegen Engeland.

Sportaccommodatie: VV lyra
Slechtste sportaccommodatie: In Den Haag zijn er genoeg
Auto:  geen
Krant:  AD
Weekblad:  geen  
Boek:  Ik, Zlatan
Radio:  Radio 538 
Radiopresentator:   Edwin Evers
Televisie:  VI en Voetbal
TVpresentator:  Johnny de Mol
Analyticus:  Rene v/d Gijp
Zanger/Zangeres:  geen voorkeur 
Acteur/Actrice:  Jason Statham
Film:  Kingsman
Eten:  Pizza
Niet te eten:  spruiten en zuurkool
Drank:  Bier & Bacardi
Niet te drinken:  karnemelk
Uitgaan:  met mijn vrienden in Delft of Rotterdam.
Beste eigenschap:  behulpzaam
Slechtste eigenschap: Ik stel vaak dingen uit
Karakter:  Rustig en sportief
Bewondering voor: Mensen die een zware tegenslag hebben 

gehad en daar weer sterk van terugko-
men.

Ontroerd van:  vervelende dingen die mensen meemaken
Trots op:  Familie en vrienden                                          
Hekel aan:  regen 
Bijgeloof:  Vroeger deed ik nog wel eens eerst mijn 

rechterschoen aan, maar tegenwoordig 
heb ik geen bijgeloof.

Ergernis:  aan arrogante mensen
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: Ik zou wel 

eens willen weten hoe het leven van Mes-
si of Ronaldo er uitziet.

Vakantie:  Ik ben afgelopen zomer met mijn vrien-
den in Cherso geweest.

Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  De aanslag in 
Los Angeles, waarbij er 59 doden vielen 
en meer dan 500 gewonden. 

Dit wil ik nog kwijt: Ik hoop dat we met de selectie er een mooi 
jaar van gaan maken en dat het 1e zo snel 
mogelijk weer in de 2e klasse speelt.     

Functie bij de club:  speler selectie
Merk tenue:  Klupp
Merk schoenen:  Adidas
Trainers:  Gert jan Tamerus, Ger v/d Meer, Hans 

Hanemaaijer, Richard Kraaijenbosch, Ina 
Schouwstra, Denver Wittenaar, Jeroen 
Verkade, Imed el Khanichy, Laurens San-
dell,  Ramon Hageraats

Beste trainer:   In de seizoenen bij Imed heb ik het mees-
te geleerd en het meeste plezier gehad.

Positie:  Middenvelder
Sterke punten:  inzicht, pass 
Zwakke punten:  ik mag mijn kansen wat vaker afmaken.
Hoogtepunt:  Mijn debuut in het eerste.
Dieptepunt:  Degradatie in de a1 en met het 1e
Mooiste wedstrijd:  de wedstrijd tegen Monster dit jaar waarin 

ik een mooie goal en de winnende in de 
laatste minuut maakte.

Mooiste doelpunt:  Het eerste doelpunt tegen Monster dit 
jaar, ik zag de keeper iets voor zijn goal 
komen en schoot met een stift de bal 
over de keeper in de goal.

Andere sporten:  Ik vind eigenlijk elke sport wel leuk, ik 
volg vooral de Tour de France nog.

Mooiste overwinning: De overwinning tegen Monster van dit 
jaar waarin ik een mooie goal en de win-
nende in de laatste minuut maakte.

Grootste teleurstelling:  De degradatie in de A1
Ambities:  zoveel mogelijk wedstrijden in het eerste 

elftal spelen.
Tatoeage:  geen
Clubman/vrouw:  Iedereen die vrijwillig zijn steentje bij-

draagt.
LYRA speler:  Stan vd Hoeven
Westlandse speler:  Yasin Ozkok
Nationale speler:   Wijnaldum
Internationale speler: Dybala
Regio club:  VV Lyra
Nationale club:  Feyenoord
Internationale club: Juventus en Barcelona
Mooiste wedstrijd: De Champions league finale van 2005 

waar in AC Milan voor rust met 3-0 voor 
stond en Liverpool in de tweede helft 
terug kwam tot 3-3 en uiteindelijk na 
strafschoppen won. 
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Wedstrijdprogramma

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

1 november 2017

Zaterdag
4 november 2017

Junioren
LYRA JO17-3  Wippolder JO17-3 19.00   
Scheveningen JO13-1 LYRA JO13-1 18.30 Via  Trainer  

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 13.00 12.00  
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 10.00 9.00  
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   
      
LYRA JO19      
LYRA JO19-1  Den Hoorn JO19-2 14:30    J.J.J. van Slooten
Oliveo JO19-2  LYRA JO19-3 15.00 14.00  
Den Hoorn JO19-5  LYRA JO19-4 14:00 13.00  
       
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  Excelsior’20 JO17-1 12:00    W. v.d. Stap
LYRA JO17-2  Smitshoek JO17-4 10:30    
VFC JO17-6  LYRA JO17-4 14:00 13.00  
Sp Monster JO17-4  LYRA JO17-5 12:30 11.30     
   
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  VCS JO15-1 10:00     H. van Oosten
LYRA JO15-2  Verburch JO15-2 12:30    
LYRA JO15-3  Blijdorp JO15-2 10.30    Speler Lyra 4
LYRA JO15-4  HBS JO15-6 11:30    Speler Lyra 6
FC ‘s-Gravenz JO15-8 LYRA JO15-5 09:00 8.00   
LYRA JO15-7  Naaldwijk JO15-2 11.30    Speler Lyra 11
      
LYRA JO13      
DHC JO13-2  LYRA JO13-1 09:45 Via Trainer  
LYRA JO13-2  Verburch JO13-2 10.00    
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
6 november 2017

Zaterdag
4 november 2017

Dinsdag
7 november 2017

Zaterdag
11 november 2017

LYRA JO13 
LYRA JO13-3  Charlois, sv JO13-4 10:00   Speler Lyra 12
ODB JO13-1  LYRA JO13-4 10.15 9.15  
LYRA JO13-5  Hercules JO13-3 08:30    Speler Lyra 8
Den Hoorn JO13-5  LYRA JO13-6 12:00 11.00   
LYRA JO13-7  DUNO JO13-4 08:30     
      
LYRA JO11       
Quick JO11-1  LYRA JO11-1 10:00 Via Trainer   
Quintus JO11-1  LYRA JO11-2 09:30 Via Trainer   
LYRA JO11-3  Honselersdijk JO11-2 09:30    Speler JO19-1
LYRA JO11-4  Naaldwijk JO11-2 08.30    Speler JO17-1
LYRA JO11-5  Wat Veld GONA JO11-2 09:30    Speler JO15-1
VFC JO11-8  LYRA JO11-6 08:30 7.30   
LYRA JO11-7  FC ‘s-Gravenz. JO11-11 08:30    Speler JO17-2
LYRA JO11-8  Wat Veld GONA JO11-3 08:30    Speler JO15-2
LYRA JO11-10M  MSV ‘71 JO11-4 08:30    Speelster MO15-1
      
LYRA JO9      
SVH JO9-1  LYRA JO9-1 09.45 Via Trainer  
LYRA JO9-2  KMD JO9-2 09:30   
DUNO JO9-4  LYRA JO9-4 08.45 7.45  
LYRA JO9-5  Verburch JO9-6 10:30    
Schipluiden JO9-3  LYRA JO9-6 10:00 9.00   
LYRA JO9-7  Vitesse Delft JO9-4 09:30    
         
LYRA JO8      
GSC ESDO JO8-1  LYRA JO8-1 09:45 8.45  
HVV JO8-3  LYRA JO8-2 09.30 8.30  
MSV ‘71 JO8-2  LYRA JO8-3 09:00 8.00  
  
      
Minipupillen      
Monster  vv LYRA 09.00

Junioren     
LYRA JO15-6  FC ‘s-Gravenzande JO15-7 20:00   

Senioren Zaal     
LYRA 1  MSV ‘71 1 20:00 Buitenhof  (Delft) 
DSVP VR2  LYRA VR1 20:00 DSVP  (Pijnacker) 
Senioren        
Vitesse Delft O23  LYRA O23 20.00 Via Trainer  
  
Senioren Zaal     
Rohda ‘76 VR2   LYRA VR2 20:00 Sporthoeve  (Bodegraven)  
Junioren      
MVV ‘27 MO19-1  LYRA MO19-1 19:30 18.30  
      
Senioren      
LYRA 3  Verburch 3 14:30     
VELO 5  LYRA 4 14:30 13.30  
Erasmus 2  LYRA 5 12:00 11.00  
Naaldwijk 4  LYRA 6 14:30 13.30  
LYRA 7  VELO 9 14:30  
LYRA 9  Naaldwijk 5 12:30    
LYRA 10  Berkel 7 14:30    
LYRA 11  Hermes DVS 4 12:30    

Woensdag
8 november 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

11 november 2017
Senioren VDL 7  LYRA 12 14:30 13.30   
LYRA 13  SEV 9 14:30    
LYRA 14  Die Haghe 10 14:30    
       
Vrouwen      
DSS VR2  LYRA VR1 12:00 Via Trainer  
MSV ‘71 VR1  LYRA VR2 11:45 10.45  
LYRA MO19-1  Blijdorp MO19-1 12:30    
LYRA MO17-1  PPSC MO17-1 10:30    Speler Lyra 13
Semper Altius MO15-1 LYRA MO15-1 10:30 9.30   
Meeuwenplaat MO15-1 LYRA MO15-2 10:15 9.15   
LYRA MO13-1  Haagse Hout MO13-1 09:00    Speler Lyra 11
       
LYRA JO19       
HVC’10 JO19-1  LYRA JO19-1 14:30 Via Trainer  
LYRA JO19-3  HBS JO19-4 12:30    
      
LYRA JO17      
R’dam. United JO17-1 LYRA JO17-1 13:00 Via Trainer   
Sp. Monster JO17-3  LYRA JO17-3 12:30 11.30  
LYRA JO17-4  Kethel Spaland JO17-3 12:30    
LYRA JO17-5  Den Hoorn JO17-7 10:30    
      
LYRA JO15      
Quick JO15-2  LYRA JO15-1 10:30 Via Trainer  
KMD JO15-1  LYRA JO15-2 10:00 Via Trainer  
Excelsior’20 JO15-3  LYRA JO15-3 11:00 10.00   
FC ‘s-Gravenz. JO15-4 LYRA JO15-4 10:30 9.30   
LYRA JO15-5  Semper Altius JO15-2 10:30    Speler Lyra 3
LYRA JO15-6  Excelsior M JO15-4 08:45    Speler Lyra 9
Honselersdijk JO15-3 LYRA JO15-7 10:30 9.30   
      
LYRA JO13      
LYRA JO13-1  Concordia JO13-2 10:00    
LYRA JO13-2  Schipluiden JO13-1 08:45    Speler Lyra 7
Excelsior M JO13-3  LYRA JO13-3 09:00 8.00   
REMO JO13-2  LYRA JO13-4 14:00 13.00   
Delft JO13-1  LYRA JO13-5 13:00 12.00  
LYRA JO13-6  Erasmus JO13-2 10:30    Speler Lyra 10
Westlandia JO13-5  LYRA JO13-7 09:00 8.00  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-1  Den Hoorn JO11-1 08:30    
LYRA JO11-2  Naaldwijk JO11-1 08:30    Speler JO19-3
FC ‘s-Gravenz. JO11-5 LYRA JO11-3 08:30 7.30   
VELO JO11-4  LYRA JO11-4 09:45 8.45   
Verburch JO11-4  LYRA JO11-5 08:30 7.30   
LYRA JO11-6  FC ‘s-Gravenzande JO11-9 08:30    Speler JO17-4
Sp. Monster JO11-8  LYRA JO11-7 10:00 9.00   
Vredenburch JO11-8  LYRA JO11-8 08:30 7.30   
Naaldwijk JO11-4  LYRA JO11-10M 10:00 9.00   
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  KMD JO9-1 09:30    
LYRA JO9-2  Naaldwijk JO9-1 10:30    
LYRA JO9-3  SVH JO9-3 11:30    
KMD JO9-6  LYRA JO9-4 11:00 10.00  
FC ‘s-Gravenz. JO9-11 LYRA JO9-5 09:30 8.30  
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

11 november 2017
LYRA JO9 
LYRA JO9-6  RKDEO JO9-11 08:30    
Excelsior M JO9-4  LYRA JO9-7 14:15 13.15  
      
LYRA JO8      
LYRA JO8-2  HVV JO8-9 10:30    
LYRA JO8-3  Excelsior M JO8-2 09:30    
LYRA JO8-4  Delft JO8-1 08:30    
      
Minipupillen       
vv LYRA  MVV’27 9.30       


