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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 6
13 november 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:

26 november
10 december
17 december
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Van de voorzitter

Druilerige bende
Een goed stuk muziek, wind om het 
huis, regen klettert tegen het raam, in 
de huiskamer hebben ze het over hoe 
de kerstdagen ingevuld gaan worden. 
Kortom, alle ingrediënten zijn aanwe-
zig om op deze druilerige zondag weer 
een mooi column te schrijven. Onder-
werpen genoeg en wat vooral mij posi-
tief stemt is dat er veel zaken uiteindelijk 
goed zijn ingevuld. Ik sprak afgelopen 
zaterdag een wedstrijdsecretaris die 
aangaf dat op dit moment bij de jeugd 
alle elftallen zijn ingevuld. Negatieve 
geluiden zullen er altijd zijn, maar dat 
blijf je houden in een periode waar een 
R is in de maand. Heel langzamerhand 
werken we aan de periode die winter-
stop heet. Het lijk nog ver weg, maar dit 
is het niet. Vandaar dat we in de shop 
van de club alweer diverse aanbiedin-
gen hebben die uitstekend geschikt zijn 
voor de feestdagen. Kom gerust kijken 
op zaterdag of doe je bestelling via de 
webshop. Dit scheelt een hoop wacht-
tijd.

Nog maar een paar keer
Na deze uitgave verschijnt het Sport-
kontakt nog maar drie keer in een 
papieren uitgave en dan komt er een 
einde aan een roemruchte traditie bij de 
vereniging. Zoals zo vaak beschreven en 
besproken moeten we met de tijd mee-
gaan en zien we dat onze leden zich op 
een andere wijze informeren. Ik zou het 
leuk vinden om aan de laatste editie een 
speciaal tintje te hangen en ik zou graag 
van eenieder willen verzoeken om daar 
eens over na te denken en de ideeën 
aan mij door te geven. Wellicht behoort 
een mooi bewaarnummer tot de moge-
lijkheden.

Secretaris (a.i)
Tijdens de laatstgehouden ledenverga-
dering hebben we afscheid genomen 
van Martin de Bruin als secretaris van 
de vereniging. Hij blijft nog wel een aan-
tal zaken voor de club doen, maar liever 
vanaf de achtergrond. Vooraf hebben 

we aangegeven dat we hiervoor meer-
dere personen willen hebben, omdat 
de taak redelijk uitgebreid is. Vanaf het 
begin hadden we een man op het oog 
die we hiervoor uiterst geschikt ach-
ten. Jong van geest en tong. Schrijft heel 
gemakkelijk en is al jaren betrokken bij 
de club. Zijn uitspraak is: “Lyra is mijn 
club en die laat ik nooit in de steek.” 
We zijn zeer verheugd dat Hans Beuke-
ma op ad interim basis toe treedt tot het 
dagelijkse- en algemeen bestuur van v.v. 
Lyra. Hij blijft zijn huidige werkzaamhe-
den gewoon erbij doen als begeleider 
bij het eerste elftal. Middels deze weg 
willen we Hans Beukema heel veel suc-
ces toe wensen en ik kijk uit naar een 
prettige samenwerking. We zoeken nog 
naar uitbreiding, maar het begin is er.

Koffie drinken met ouders
Ik moet altijd een beetje glimlachen als 
ik op zaterdagmorgen rond half negen 
het terrein oploopt. De eerste wed-
strijd op veld 5 is bezig en de ouders 
staan gespannen naar de verrichtingen 
van hun kinderen te kijken. Hoe mooi is 
dan het begin van de dag om iets te luid 
GOEDEMORGEN ALLEMAAL te zeggen 
en welke reacties je hierop krijgt. Na 
een “rondje langs de velden” is het kof-
fie drinken met ouders een aangename 
bezigheid. Zo ook afgelopen zaterdag, 
hier had ik een gesprek met een aantal 
ouders van een van de jongste selec-
tie teams. Uiterst positieve mensen die 
heel veel interesse tonen in de vrijwil-
ligers van de vereniging en hierbij ook 
nog eens de waardering uitspraken voor 
het vele goede werk wat deze vrijwilli-
gers doen. Ook dit is wel eens leuk om 
te horen. Ik kon ze helaas niet in de ver-
leiding brengen om zelf ook eens te hel-
pen bij de club, maar zeg nooit nooit.

Waar gaat de reis heen?
Afgelopen zaterdag stond er een tou-
ringcar van onze gewaardeerde spon-
sor Nooteboom Tours geparkeerd op 
het parkeerterrein met daarin de selec-
tie van VR1. Op de vraag van mij waar 

de reis heen ging die dag, was het ant-
woord Haarlem naar DSS. Ik deed mijn 
jas uit en kondigde aan dat ik meeging. 
Wat heb ik een enerverende en leu-
ke dag gehad met een geweldige wed-
strijd. Wat een team. Ik heb nu meege-
maakt hoe de technische staf alles heb-
ben voorbereid, uitgelegd en doorge-
sproken. Het was ook een ware compe-
titiekraker. Nummer één tegen nummer 
twee. Inzet de periodetitel.  Binnen vier 
minuten met 0-2 voorstaan en nog niet 
de wedstrijd binnen hebben. Wat heb-
ben de dames hard gewerkt en inzet en 
passie getoond met als resultaat de offi-
cieuze periodetitel. Dit laatste kan bij-
na niet meer verkeerd gaan aanstaan-
de zaterdag in een thuiswedstrijd tegen 
Sportclub Monster.

Sjaak, kijk jij hier eens naar
Dit bericht kreeg ik afgelopen zaterdag 
op mijn telefoon begeleid door een aan-
tal foto’s. Deze foto’s stemde mij niet 
vrolijk. Het waren twee foto’s van twee 
verschillenden kleedkamers, nummer 
14 en 15, welke door onze bestuurslid 
van dienst werden aangetroffen in staat 
waar je een triest gevoel van krijgt. Peu-
ken op de grond, terwijl we een rook-
verbod hebben, lege bierflessen en 
kannen bier op de grond. Kleedkamer 
na afloop niet aangeveegd. Met andere 
woorden: één grote puinhoop. We pro-
beren op schoonmaakkosten te letten. 
We zijn zuinig op ons gebouw en hou-
den ons aan de regels die we gesteld 
hebben. Straks zitten jullie kinderen 
in dit rookhol zich om te kleden. Goed 
geregeld en dank hiervoor. Ik kan hier 
absoluut geen begrip voor hebben. Een 
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Van de redactie
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Komend weekend kan het 1e elftal van 
Lyra zorgen voor een eerste ‘prijs’, wan-
neer het wint van koploper Naaldwijk. 
De eerste periodetitel ligt voor het grij-
pen. De selectie gaat, uitgerust van het 
vrije weekend, de sportieve strijd aan 
met buurman Naaldwijk, die met 2 pun-
ten boven Lyra staat. Naaldwijk heeft 
natuurlijk datzelfde doel, dus het blijft 
oppassen. Uiteraard is kampioen wor-
den de meest directe weg terug naar 
de 2e klasse, maar met een periodeti-
tel op zak zal het (z)elfvertrouwen nog 
meer kunnen groeien. De ondersteu-
ning door de 12e man zal uiteraard van 
belang zijn, dus kom naar de Zweth. Na 
afloop is er weer een 3e helft, zodat 
de schorgeschreeuwe kelen gesmeerd 
kunnen worden bij de klanken van DJ’s 
Yoranty en Bombastic.

Het bestuur kan voorlopig dankbaar 
gebruik maken van de talenten van dui-
zendpoot Hans Beukema. Hij gaat naast 
zijn bestaande taken die van Martin de 
Bruin (ad interim) overnemen. Naar nu 
blijkt heeft Martin werk verricht van wat 
in de toekomst door minimaal 2 perso-

biertje drinken na afloop met elkaar is 
super en zullen we zeker stimuleren. 
Roken in de kleedkamer is absoluut not 
done. Als je de kleedkamer verlaat is 
het de bedoeling dat deze opgeruimd 
en aangeveegd is. Ik ben benieuwd 
naar jullie reactie. Aanstaande zaterdag 
is er een proef bij onze vereniging met 
de 3e helft. Deze heren zullen dan ook 
de kleedkamers nalopen. Het is helaas 
nodig.

Periodetitel
Ik wil deze column positief eindigen. Het 
kan aanstaande zaterdag zo maar eens 

gaan gebeuren op het sportpark. Een 
periodetitel voor het eerste elftal. Dan 
moet er wel gewonnen van v.v. Naald-
wijk. Bepaald geen sinecure, maar voet-
ballen tegen een moeilijke tegenstan-
der ligt de mannen van Ramon Hage-
raats wel. Wie had dat kunnen denken 
aan het begin van het seizoen. Natuur-
lijk spreek je uit dat je na degradatie zo 
snel mogelijk weer terug wil naar de 2e 
klasse, maar tussen uitspreken en waar 
maken zit en groot verschil. De snelste 
weg is kampioen worden, maar dat wil-
len er zoveel, vandaar dat een periode-
titel zeer welkom is. Hierdoor heb je aan 

het einde van het seizoen een extra tic-
ket voor de 2e klasse. Het belooft een 
“burenruzie” van groot sportief formaat 
te worden. Dit uiteraard alleen op veld 
één, want daarnaast gaan we uiteraard 
met veel respect met elkaar om. We wil-
len graag dat hier zoveel mogelijk sup-
porters zijn om ze aan te moedigen. We 
zullen het geluk nu toch eens een keer 
echt aan onze zijde hebben. Na afloop is 
er een “prettige nazit” zoals dit in volk-
stermen heet middels een Derde Helft 
met o.a. DJ Bombastic, onze huis DJ. 

nen nog een zware opgave zal blijken. 
Dat records niet altijd leiden naar suc-
ces, blijkt wel uit het feit dat onze bonds-
coach één van de meest succesvol-
le coaches allertijden is. Hij moet deze 
status nog wel delen met Bob Glenden-
ning (wie kent hem niet), die in de jaren 
20 en 30 als bondscoach van Neder-
land eveneens 36 overwinningen wist te 
behalen met het Nederlands elftal. Onze 
Dick heeft dat in totaal in drie periodes 
behaald, waar Bob het in 1 periode van 
17 jaar deed. Al met al schieten we daar 
niks mee op, want volgend jaar zitten we 
gewoon thuis te kijken naar hoe de rest 
van de wereld strijd om de titel. Dan is 
Marokko misschien een goed alterna-
tief. In de Marokkaanse selectie zitten 
zes spelers die in Nederland zijn gebo-
ren: Hakim Ziyech (Ajax, 24), Karim El 
Ahmadi (Feyenoord, 32), Sofyan Amra-
bat (Feyenoord, 21), Mimoun Mahi (FC 
Groningen, 23), Nordin Amrabat (Wet-
ford, 30) en Mbark Boussoufa (Al-Jazira 
Club, 33). Zijn we er toch nog een beet-
je bij. 
Zoals onze voorzitter al aangaf in zijn 
column, is het aftellen voor het clubblad 
begonnen. We gaan op papier door tot 
editie 10, daarna komt een digitale kleu-
reneditie ervoor in de plaats. Ik ben 
benieuwd wat de reacties zullen zijn op 
de oproep van Sjaak om ideeen aan te 
brengen voor een evt bewaarnummer.

Herman

PERIODETITEL
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Lyra 1
MVV ’27 – Lyra  4 – 3.
Allereerst een tweeledige conclusie na 
de wedstrijd van gisteren in Maasland: 
Lyra is zijn ongeslagen status kwijt en 
blijft ondanks de nederlaag nog steeds 
koploper. Maar dat kan m.i.v. a.s. zater-
dagmiddag veranderen als Naaldwijk de 
gestaakte wedstrijd tegen GDA omzet in 
een overwinning. Naaldwijk staat met 
1-0 voor tegen GDA, dus moet het in 
de resterende 5 minuten wel heel raar 
lopen, wil Lyra koploper blijven. 

Echter: zaterdag 18 november speelt 
Lyra de thuiswedstrijd tegen Naaldwijk 
en kan bij winst het 1e periodekampi-
oenschap binnen gehaald worden. De 
wedstrijd had gisteren een positief en 
een negatief aspect: Het was knap dat 
Lyra met 10 man, vanwege een rode 
kaart op het half uur van Bob Zwinkels, 
een 2-0 achterstand wist om te bui-
gen naar een 2-2 stand. Negatief was 
de rode kaart die Bob Zwinkels terecht 

kreeg van scheidsrechter Post, die een 
lange schorsing tot gevolg kan hebben. 
Dit gevoegd bij de langdurige blessure 
van Max v. Delft zou een verzwakking 
kunnen betekenen voor Lyra, dat overi-
gens weer ouderwets slap aan de wed-
strijd begon en na 12 minuten al tegen 
een 2-0 achterstand moest aankijken. 
In de 30e minuut kreeg Bob Zwinkels 
rood, waarna Jack Binnendijk in het veld 
kwam voor John Lagerwerf  en Kevin 
van Velden de 2-1 na een vrije trap van 
Gino Bozuwa kon laten aantekenen. 
Vlak voor de rust scoorde Jack Binnen-
dijk via Ardi Luijendijk de 2- 2 en had 
Lyra de eerste schade hersteld.

Na de rust was Lyra met 10 man beslist 
niet de mindere van MVV en ontston-
den over en weer kansen. In de 63e 
minuut kreeg Jack Binnendijk geel en 
werd even later een grove overtreding 
op hem gemaakt: een verdediger van 
MVV kon ook met rood naar de kant. 

In de 75e minuut nam MVV de leiding, 
na uitglijden van Robin Vijverberg werd 
de 3-2 gescoord. Twee minuten later 
was een uitval van MVV weer succesvol 
en kon de 4-2 genoteerd worden. Was 
Lyra nu verslagen? Na een dubbele wis-
sel, Dennis Schouwstra voor Coen v. Mil 
en Yasin Ozkok voor Ashwin Scheffers, 
wist Lyra na een goed aktie van Yasin 
Ozkok door middel van Ardi Luijendijk 
de 4-3 te scoren. Het ontbrak Lyra in de 
eindfase helaas aan de kracht en de tijd 
om de gelijkmaker te forceren.

Het trainersduo Hageraats/Jansen 
begon met de volgende 11 spelers:
Ritchie de Vreeden, Mark Dukker, Mij-
ke Bentvelzen, Ardi Luijendijk, Ashwin 
Scheffers, Gino Bozuwa, Kevin v. Vel-
den, John Lagerwerf, Bob Zwinkels, 
Robin Vijverberg en Coen v. Mil.

Lyra 2 verloor de uitwedstrijd tegen RCL 
2 na een 0-3 voorsprong met 6-3. 
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Bedankje
In de vorige Sportkontakt besteedde onze voorzitter aan-
dacht aan het 65- jarig jubileum van Willem Stolk. Ook 
bracht hij Willem en Jo een bezoekje. Naar aanleiding 
hiervan belde Jo Stolk op met het verzoek een bedank-
je in Sportkontakt te zetten. Beiden zijn dankbaar voor 
de lovende woorden die Sjaak aan Willems adres heeft 
gesproken en geschreven.  Vooral ook dat hij na zo vele 
jaren nog steeds niet vergeten is, hebben zij bijzonder 
gewaardeerd. Sjaak, complimenten en dank dus namens 
de familie Stolk.

Jan Vink

Beste Lyra-leden,
 
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle kaarten, bloemen, attenties, mailtjes, 
appjes en telefoontjes die ik heb mogen ontvangen na mijn ongelukkige val van de trap. Bij deze 
val heb ik het volgende opgelopen: een zware hersenschudding, scheurtjes in mijn oogkas en 
jukbeen, linkeroog is beschadigd (nog maar 30% zicht in dit oog), gescheurde schouderbanden 
en acht gebroken ribben.
Na 12 dagen ziekenhuis en vier weken thuis, gaat het langzamerhand beter. (Dankzij medicij-
nen en fysiotherapie en behandelingen van Paula). Alles doet nog wel pijn en ik moet nog wen-
nen aan het verminderde zicht. Het zal zeker tot eind december duren, voor ik weer wat kan gaan 
doen bij de rode brigade en foto’s maken langs de lijn. Tot gauw op het sportpark, en nogmaals 
bedankt voor alle belangstelling.
 

Hans Wüstefeld
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Activiteitencommissie

Schema meelopen met Lyra 1
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.

De activiteitencommissie

Sinterklaas
Als alles volgens plan verloopt komt sin-
terklaas met zijn pieten woensdag 29 
november weer bij ons mooie sport-
park op bezoek. Deze middag begint 
om 14.00  met een spellencircuit  voor 
de jo-9  jo-8  en mini F en een peperno-
tenmix toernooi  voor de Jo-11.
Klaverjassen
Ook dit jaar weer een klaverjastoernooi 
op 15 december. Met natuurlijk een 
spectaculaire loterij.
Je kan je hiervoor opgeven via de site. 

Oliebollenloop
Wordt er al extra voor getraind??? Ook 
hiervoor lopen alle dingen die gere-
geld moeten worden. We zijn nog wel 
opzoek naar verkeersregelaars. Dus wil 
je ons helpen mail ons. We hopen dat 
alle teams meedoen!!!

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

Dave en Sem Zwinkels 
uitgenodigd door Sparta 
voor 2 stagetrainingen
 

Met regelmaat komen scouts van diver-
se BVO's de wedstrijden van onze 
JO8/9-selectie bezoeken. 
Zo heeft een scout van Sparta de afge-
lopen weken zijn oog laten vallen op de 
tweeling Zwinkels. Zij kregen van Sparta 
een uitnodiging om deel te nemen aan 
2 stagetrainingen.
  
Woensdag 8 november was de eerste 
training op sportpark Nieuw Terbregge.

Er werden diverse partijvormen 
gespeeld: o.a. 5 tegen 5, 1 tegen 1, 
2 tegen 1 en 2 tegen 2.
Samen met 6 leeftijdsgenoten hebben 
Dave en Sem genoten van een leuke 
training.

  Ger van der Meer
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Het elftal O23: 
Een talentontwikkelprogramma
Ook dit seizoen doen we weer mee 
aan de Delftse O23 competitie. We 
spelen dit jaar 7 wedstrijden in de 
poule. De nummers 1 en 2 in de pou-
le gaan door naar de halve finale. Lyra 
zit in de poule met  Concordia, Full 
Speed, DSVP, RKDEO, VELO, Vitesse 
Delft, en Wippolder.
Het elftal wordt samengesteld uit 
spelers van de JO17, JO19 en het 
1e, 2e en 3e van de senioren selec-
ties. De samenstelling van het elftal 
kan dus verschillen per wedstrijd. De 
O23-competitie is in het leven geroe-

pen om de overstap van jeugdvoetbal-
lers naar de senioren goed te kunnen 
begeleiden. Jonge spelers spelen in 
deze competitie wennen aan een hoge-
re weerstand en spelen met spelers die 
al ervaring hebben opgedaan in de seni-
oren. Kortom een perfecte leerschool.
Inmiddels zijn er 3 al drie wedstrijden 
gespeeld. Tegen Concordia werd verlo-
ren en tegen Full Speed en Vitesse werd 
gewonnen. Er werd de laatste twee wed-
strijden niet alleen gewonnen er werd 
ook goed gevoetbald en veel strijd gele-
verd. Dit leverde prachtige goals op! 

Business Club begroet 3 nieuwe leden
Het gaat goed met Lyra. Het eerste elftal is koploper, de speculaaspoppen zijn weer veelvuldig verkocht en steeds meer 
sponsors weten de weg naar De Zweth te vinden. De Business Club heeft de wind ook lekker in de zeilen en begroet 
wederom een aantal nieuwe leden. We stellen ze graag aan u voor. 

Woonhave
Woonhave is een beleggingsfonds dat zich richt op de markt voor 
hoogwaardige huurwoningen in Nederland. Het bedrijf is sinds de 
oprichting in 2014 de trotse eigenaar van 35 wooncomplexen. Woon-
have investeert in kwalitatief goed ontworpen en gebouwde woningen 
met als doel deze langjarig te kunnen verhuren.
www.woonhave.com

Afgelopen dinsdag scoorden zelfs 
ons JO17-talent Remco van Velden 
(op aangeven van zijn broer Kevin) en 
JO19-talent Bram Wennekers! 

Op dinsdag 21 oktober speelt het elf-
tal 023 haar volgende wedstrijd thuis 
tegen RKDEO. Aanvang 20.00 uur.

Trainer: Pim van der Hoorn
Teammanager: Rien de Vos
Assistent scheidsrechter/leider: Hans 
van der Mark en Aad van Holsteijn
Medische staf: Wim Andriessen 

TransportPeople
Een uitzendbureau, volledig gespecialiseerd in transport en logis-
tiek, dat is TransportPeople uit Maasdijk. Toepasselijk gelegen aan 
de Transportweg in Maasdijk richt het bureau zich op het realiseren 
van de perfecte match voor zowel werkgever (de opdrachtgever) als 
werknemer.
www.transportpeople.nl

Van Spelden
Aan de Maassluise Burgemeester de Jonghkade is Van Spelden 
bouwadvies & tekenburo gevestigd. Gespecialiseerd in het voorbe-
reiden en begeleiden van nieuwbouwprojecten en renovaties van 
(ver)bouw van een woning tot bedrijfspand waarbij altijd het ‘ontzor-
gen’ van de klant voorop staat. 
www.vanspeldentekenburo.nl

De businessclub komt binnenkort weer bijeen voor een excursie aan het gloednieuwe World Horti Center in Naaldwijk. 
Ook lid worden voor de groeiende Business Club van Lyra? 

Neem contact op met Kees van der Waal via bc@stichtingsteunlyra.nl 
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Clinic voor jeugdselectietrainers
Op vrijdag 27 oktober was er een clinic voor de jeugdselectietrainers van vvLyra. Deze clinic werd verzorgd door Maurice van 
Veldhoven. Thema: Het belang van fysieke training in het (jeugd)voetbal.

Er werd gestart met een presentatie waarin Maurice 
meer inzicht gaf in het belang van fysieke ontwikke-
ling van voetballers in relatie tot het verbeteren van 
hun technisch en tactische vaardigheden en presta-
ties. Loopscholing, rompstabiliteit, kracht en coördi-
natie waren onderwerpen die voorbij kwamen. Niet 
alleen in het kader van blessurepreventie maar juist 
ook om individuele voetballers beter te laten pres-
teren.
Daarna begon het actieve gedeelte. De trainers wer-
den onderworpen aan alle fysieke aspecten die voor 
een voetballer waardevol zijn om te trainen. Maurice 
heeft de trainers flink aan het werk gezet.
Alle jeugdselectietrainers gaan de komende 6 weken 
aan de slag met een bepaald thema. Na 6 weken 
pakken ze een ander thema op. We slaan hiermee 
de volgende slag in het verder professionaliseren 
van onze jeugdopleiding.

Lyra 1 – MSV’71 1 (zaal) 6-9, 
Lyra geeft ruime voorsprong weg
Vandaag waren naast de langdurig 
geblesseerden ook Assaf en Martijn 
Boers afwezig. Zij werden vervangen 
door Zout en Martijn Verkade. 
Tegenstander MSV’71 is een bekende 
tegenstander voor ons met één behen-
dige speler die je in de gaten moet hou-
den, daar kwamen wij de 2e helft weer 
achter. Lyra begon echter goed aan de 
wedstrijd al na 18 seconden kreeg het 
de 1e kans na een sprint van Jim die net 
niet tot een doelpunt leidde. In diezelf-
de minuut werd het alsnog 1-0 nadat 
Martijn  een uitgooi van Roy afrondde. 
Amper een minuut later scoorde Mar-
tijn zijn tweede, een intikker die houd-
baar leek , uit een voorzet van Jim. Roy 
redde in de 3e minuut goed nadat drie 
man van MSV voor zijn doel opdoken 
en schoten van Pieter en Zout troffen 
net geen doel. In de 8e minuut maak-
te Martijn zijn hattrick compleet door 
uit een mooie pass van Fla de 3-0 aan 
te tekenen. Deze tussenstand leek com-
fortabel maar Lyra dacht er veel te mak-
kelijk over. In de 12e minuut kon MSV 
dan ook de 1-3 binnen tikken. Een 

paar minuten later troffen zij de lat en 
in de tegenaanval kon Fla een pass van 
Sander net niet afronden en was een 
afstandsschot van Zout net te slap. In 
de 20e minuut schoot Fla voor keeper 
naast en leverde de counter van MSV de 
3-2 op. Twee minuten voor rust werd de 
marge echter weer uitgebreid door dat 
een bal via Pieter en Sander bij Martijn 
belande: 4-2. Beide teams kregen nog 
kansen maar de ruststand bleef 4-2.
Er leek niets aan de hand voor Lyra 
zeker niet toen Martijn en Sander 
samen op de keeper afgingen en Mar-
tijn de goal aan Sander gunde: 5-2. 
MSV moest daarna na een blessurege-
val zonder wissel verder en dat bleek 
de ommekeer in de wedstrijd. In de 29e 
minuut tekende MSV met een afstands-
schot voor 5-3. Vijf minuten later had 
Fla zijn bekende tolletje meer verdient. 
Een minuut later scoorde Zout wel, 
waren het dat hij een voorzet van MSV 
in zijn eigen doel tikte 5-4. Twee minu-
ten later was gelijk nadat Roy in de kor-
te hoek werd verast door de behendige 
spits van MSV: 5-5. Sander had vervol-

gens twee goede kansen na een indivi-
duele actie en een vrije trap, maar het 
was MSV dat in de 40e minuut de voor-
sprong pakte door dezelfde speler die 
ook de vorige goals al maakte 5-6. San-
der schoot nog een keer op de lat maar 
vijf minuten voor tijd werd Lyra volledig 
uitgespeeld, zodat twee spelers alleen 
op Roy konden afgaan en de 5-7 kon-
den aanteken. Twee minuten later leek 
de wedstrijd beslist toen MSV de 5-8 
aantekende. Martijn bracht met zijn vijf-
de van de avond, twee minuten voor 
tijd voor even de hoop terug (6-8) maar 
Sander kon vervolgens niet de aanslui-
tingstreffer maken. De behendige spits 
van MSV tikte Lyra nog een keer uit en 
maakte in de laatste minuut de 6-9. Zo 
verloor Lyra de wedstrijd ruim, na een 
5-2 voorsprong, van een tegenstander 
die bijna een hele helft zonder wissel 
moest spelen. Snel vergeten deze wed-
strijd en richten op volgende wedstrijd. 
Dave en Michelle wel bedankt voor de 
support.
Voor Lyra scoorde Martijn 5 x en San-
der 1 x.
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Lyra 1 – Stanga 8 (zaal) 3-6, 
Lyra verliest van 
de hekkensluiter
Een slechte voorbereiding mag geen excuses zijn voor een neder-
laag, maar vijf afwezigen, geen ballen en een aanvangstijdstip van 
22.00 uur (nog wel bij een ‘thuis’wedstrijd in Delft) hielpen niet 
echt mee. Rob en Martijn Verkade bedankt voor het invallen op dit 
rot tijdstip en de vader voor Assaf voor de support. Dan de wed-
strijd.
Lyra kreeg gelijk al enkele grote kansen via Jim (uit een vrije trap 
van Assaf), Fla (op de paal) en Rob maar het was Stanga die in 
de 8e minuut de 0-1 in de hoek prikte. Drie minuten later bracht 
Fla uit de draai de 1-1 op het scorebord.  Roy voorkwam daar-
na met een goede redding de 1-2 en in de 14e minuut wist Fla 
een-op-eensituatie met de keeper niet te verzilveren. Rob moest 
vervolgens in de 16e minuut redding brengen op de doellijn na 
een schot van Stanga en twee minuten later troffen twee afstands-
schoten van hem net geen doel. Stanga kreeg daarna nog twee 
goede kansen maar scoorde niet, zodat de ruststand 1-1 was.

De 2e helft begon Lyra goed. Na drie minuten schoot Rob op de 
binnenkant van de paal en in diezelfde minuut nog gingen Fla 
en Rob samen op de keeper af en tekende Rob de 2-1 aan. Een 
minuut later was het echter weer gelijk nadat Roy niet anders kon 
dan een speler van Stanga neerleggen in de cirkel. De penalty 
werd door Stanga benut 2-2. Lyra kwam nog een keer op voor-
sprong in de 31e minuut gaf Martijn de bal op Jim die de 3-2 bin-
nentikte. Dit bleek de laatste goal van Lyra vandaag. Tien minu-
ten voor tijd tekende Stanga voor de gelijkmaker. Een minuut later 
belande een hakje van Fla net naast de goal en in de 43e minuut 
kwam Jim in een sprint naar de keeper net te kort om de bal langs 
de keeper te spelen. Door verkeerde instappen van Lyra was het 
diezelfde minuut nog 3-4 voor Stanga. Nog steeds leek er mini-
maal een punt in te zitten, maar afstandsschoten van Rob en Jim 
werden door de keeper gekeerd en een schoot van Pieter bleef 
nog net onder de keeper hangen. Stanga wist zijn kansen wel af 
te maken door twee minuten voor tijd de 3-5 aan te tekenen. Lyra 
kreeg daarna nog kansen, maar scoorde niet. Het slotakkoord was 
voor Stanga een keihard schot van de zijkant (dat lukt waarschijn-
lijk het hele seizoen niet meer) betekende de 3-6 einstand.

Helaas de 2e nederlaag op rij voor Lyra zaal. Voor Lyra scoorden 
Jim, Fla en Rob. Volgende week weer thuis in de Buitenhof maar 
dan om 20.00 uur en Sander weer terug van trainingsstage in Let-
land.

 

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. 
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zal gaan komen. Als dit nog niet leidt tot 
de gewenste verbetering neem dan als-
tublieft contact op met de wedstrijdse-
cretaris. Deze kan dan via Colinda Luij-
endijk of Vincent Roeleveld alsnog con-
tact leggen met de KNVB. Nogmaals 
wij vinden bovenstaande situaties ver-
velend en willen er echt alles aan doen 
om dit te verbeteren. Maar wij zijn ook 
afhankelijk van de medewerking van de 
KNVB.

Als laatste wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om onze Vr1 te felicite-
ren met het behalen van de eerste peri-
ode titel. Door jullie 1 – 3 overwinning 
op DSS Vr2 is deze periode titel een 
feit. Wij hopen dat deze periode titel 
niet nodig zal zijn aan het einde van het 
seizoen (hopelijk worden jullie recht-
streeks kampioen) maar mocht het 
kampioenschap niet lukken dan spelen 
jullie in ieder geval nacompetitie voor 
promotie naar de 1e klasse. Dames suc-
ces en wij zullen jullie zeker blijven vol-
gen dit seizoen.

Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,

Hans van der Mark

vv Lyra zoekt 
ambitieuze 

scheidsrechters

Van de jeugdvoorzitter

Evaluatie voetbalschool.
Afgelopen zaterdag hebben onderge-
tekende, Pim v/d Hoorn en de voetbal-
school de eerste periode van dit sei-
zoen geëvalueerd. In dit gesprek zijn alle 
aspecten doorgenomen. Het gesprek 
was erg prettig. Lyra is zeer tevreden 
over de inhoud van de oefenstof welke 
de voetbalschool gebruikt bij hun trai-
ningen. De ontwikkeling van elk kind 
individueel staat hierin centraal. Con-
ditie, balvaardigheid en de motorieke 
ontwikkeling van de kinderen worden 
wekelijks behandeld en geobserveerd. 
Gedurende het seizoen zijn Lyra (de kin-
deren en ouders) en de voetbalschool 
steeds verder aan elkaar gewend en dat 
zien we elke woensdag weer terug op de 
trainingen. De kinderen weten nu waar 
ze zich mogen verzamelen en komen 
dan rustig naar het veld. De voetbal-
school heeft daar de diverse oefeningen 
reeds uitgezet zodat er geconcentreerd 
getraind kan worden. De samenwer-
king krijgt steeds meer de vorm waar 
we (Lyra en de voetbalschool) geza-
menlijk naar toe willen. Naast de posi-
tieve punten hebben we ook de nega-
tieve punten behandeld in dit gesprek. 
De voetbalschool gaat hieraan werken 
zodat we steeds meer in kunnen spelen 
op de wensen van de kinderen, Lyra en 
de voetbalschool. Al met al was de eva-
luatie zeer positief en opbouwend. Wij 
gaan er gezamenlijk weer keihard tegen-
aan om het gewenste resultaat te beha-
len.

Trainingen op woensdagmiddag 
2017 / 2018.
Tijdens de laatste jeugdcommissiever-
gadering heeft men mij gevraagd de 
datums te vermelden van de trainingen 
op de woensdagmiddagen.
Hieronder het overzicht voor 2017 en 
2018:
Woensdagmiddag  15 en 22 november 
training voor alle groepen.

Woensdagmiddag 29 november 
geen training voor de mini F en JO8 en 
JO9.
(deze groepen hebben dan Sinterklaas 

viering op de club). De JO11 heeft deze 
middag het Pepernotentoernooi.

Woensdagmiddag 06 december 
geen training (afwezigheid van de voet-
balschool).
Deze training wordt mogelijk ingehaald 
op een andere datum. Hierover heeft de 
club reeds contact gelegd met de voet-
balschool.

Woensdagmiddag 31 januari 2018 
is er weer de eerste training voor alle 
groepen.

Woensdagmiddag 23 mei 2018 
is de laatste training voor alle groepen.

Tijdens de winterperiode traint elke let-
tergroep buiten. Wij houden de weer-
verwachtingen goed in de gaten tijdens 
deze periode. Als er niet getraind kan 
worden vanwege de weersverwachtin-
gen dan houden wij jullie via de wed-
strijdsecretarissen vroegtijdig op de 
hoogte. Indien er naar aanleiding van 
bovenstaande nog vragen zijn stel die 
dan gerust aan jullie wedstrijdsecretaris. 

Indelingen diverse elftallen.
Er worden op dit moment regelmatig 
vragen gesteld aan onze wedstrijdsecre-
tarissen over de indelingen van diver-
se elftallen. De indeling van dit elftal in 
de competitie is het meest gevraagd. 
Ons elftal verliest elke week met dik-
ke cijfers en wil graag lager ingedeeld 
of wij winnen elke week met dikke cij-
fers en willen graag hoger worden inge-
deeld zijn de meest gestelde vragen.  
Wij hebben hierover regelmatig contact 
met de KNVB. De vragen worden dan 
gesteld en worden beantwoord t.w.: na 
de winterstop zullen er opnieuw inde-
lingen worden gemaakt. De bovenste 
helft van de poule en de onderste helft 
van de poule zullen worden gescheiden 
van elkaar. De groepen (bovenste helft 
en onderste helft) zullen dan worden 
samengevoegd met de groepen uit een 
andere competitie poule. Hierdoor kun-
nen er dus veranderingen plaatsvinden 
waardoor jullie team beter tot zijn recht 
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Voetbalvereniging Lyra 
zoekt ambitieuze scheidsrechters

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

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

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

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

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

Agenda-puntjes

Woensdag 22 november:
speculaaspoppen ophalen 
tussen 13.30 en 20.00 uur

Woensdag 29 november:
Sinterklaasfeest

Woensdag 29 november:
Pepernotentoernooi

Vrijdag 15 december:
Kerstklaverjassen

27-28 december:
Jeugdsportmarathon Vreeloohal.

30 december:
Lyra Oliebollenloop 3, 5 en 10 km

Altijd je 

‘eigen’ 

bar willen 

hebben?
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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     

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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VRIJDAG 15 DECEMBER
AANVANG 20.00 UUR
ZAAL OPEN 19.30 UUR

Inschrijven per koppel via 
de website van Lyra.

Kosten € 10,- per koppel.

LYRA
Kerst

Klaverjassen

VOOR DE SPELERS JO9

WOENSDAG 
29 NOVEMBER
VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
INLOOP 13.45 UUR

Geef je team op met twee hulpouders 
om het feest bij Lyra mee te vieren via de 

website van Lyra.

Helaas kunnen ouders, broertjes en zusjes er niet bij blijven.

VOOR DE SPELERS JO9VOOR DE SPELERS JO9

LYRASinterklaasfeest
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Persoonlijk  -  Larry Paauwe
                                                                                                                                        
Door Johan Voskamp.
Geboren:  06-02-1996  
Woonplaats:  De Lier
Partner:  relatie met Kirsten Boon  
Familie:  vader Piet, moeder Ellen & zus Verona
Opleiding:   ik heb de opleiding sport en bewegen gevolgd maar niet afgemaakt 

vanwege een blessure en heb toen de opleiding logistiek medewerker 
gehaald

Beroep:  logistiek medewerker bij Van der Windt verpakkingen  
Hobby’s:  voetbal en uitgaan met vrienden     
Sport:  voetbal & fitness

Weekblad:   geen
Boek:  geen
Radio:  538, funx, qmusic, 100%NL
Radiopresentator:   Edwin evers 
Televisie:   voetbal, expeditie robinson, netflix
TVpresentator:   wilfred genee 
Analyticus:  kenneth perez
Zanger/zangeres :  henk dissel, john west
Band:  geen
Acteur:  jason statham, dwayne johnson 
Actrice:  monic hendrickx       
Film:  een goeie actie film kan ik altijd wel naar 

kijken
Eten:  pizza
Niet te eten:  peen
Drank:  bier of baco
Niet te drinken:  rode wijn
Uitgaan:  overal waar het gezellig is
Beste eigenschap:  doorzettingsvermogen
Slechtste eigenschap: snel geïrriteerd 
Karakter:  sociaal 
Bewondering voor: mensen die ondanks het verdriet toch 

heel sterk in hun schoenen staan. 
Ontroerd van:  een aantal mensen die ik helaas moet 

missen.
Trots op:    me ouders en vrienden                                      
Hekel aan:  de kou
Bijgeloof:  daar doe ik niet aan
Ergernis:  mensen die liegen 
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: ronaldo hij 

heb zoveel gewonnen in zijn carrière ben 
wel benieuwd hoe dat is

Vakantie:  spanje, griekenland
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: na 20 minuten 

3-0 voor staan en toch nog 6-3 verliezen
Dit wil ik nog kwijt:  iedereen succes dit seizoen!

       

Clubs:   v.v. lyra
Functie bij de club:  speler van lyra 2
Merk tenue:  klupp
Merk schoenen:  adidas
Trainers:  Ina schouwstra, imed, bas pelikaan, hans 

hanemaaijer, hans de wijs, piet doorn, 
Remco andringa, ron bentvelzen, michel 
breuer, laurens sandell, stephan  van der 
steen

Beste trainer:  heb in het seizoen onder Imed het mees-
te geleerd

Positie:  middenvelder
Sterke punten:  verdedigen, duels, passing.
Zwakke punten:  techniek
Hoogtepunt:  kampioen geworden in de C1 en B1
Dieptepunt:   in 1 jaar tijd allebei me voeten breken
Mooiste wedstrijd: de kampioenswedstrijd in de b1 tegen 

Laakkwartier
Mooiste doelpunt:  vorig seizoen in het 2e in de uitwedstrijd 

tegen monster scoren met een kopbal
Andere sporten:  eigenlijk vind ik bijna alle sporten wel leuk 

om te doen of naar te kijken
Mooiste overwinning:  de kampioenswedstrijd van Feyenoord 

vorig seizoen
Grootste teleurstelling:  elke nederlaag
Ambities:  met het 2e meer wedstrijden gaan win-

nen dan dat we nu doen
Tatoeage:  geen
Clubman/vrouw:  iedereen die op zijn manier de club helpt
Favoriete LYRA speler: Marc den Toom
Westlandse speler:  Jos van den Berg
Nationale speler:   Arjen robben
Internationale speler: C. Ronaldo
Regio club:  lyra
Nationale club:  feyenoord
Internationale club: real madrid
Mooiste wedstrijd:  real madrid – fc barcelona
Mooiste doelpunt:  de goal van van persie tegen spanje op 

het wk
Mooiste sportaccommodatie: v.v. lyra 
Slechtste sportaccommodatie: je hebt er zoveel waar het er 

niet uit ziet 
Idool:  geen
Auto:   seat ibiza
Krant:  AD



pagina 16



pagina 17

Wedstrijdprogramma

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

15 november 2017

Zaterdag
18 november 2017

Senioren Zaal
Wippolder 2  LYRA 1 20:00 Wippolder  (Delft) 
LYRA VR1  DSVP VR3 20:00 Schilp, de  (Rijswijk) 
LYRA VR2  SEP VR1 19:00 Schilp, de  (Rijswijk) 

Senioren         
Deltasport 5  LYRA 9 20:00 19.00  

Junioren      
VELO JO11-4  LYRA JO11-4 18:00 17.00  
      
Senioren     
LYRA 1  Naaldwijk 1 14:30    B.  van Kommer
LYRA 2  Nootdorp 2 12:00    J.  Rip 
Westlandia 3  LYRA 3 14:30 13.30  
LYRA 4  FC ‘s-Gravenzande 8 14:30   
LYRA 5  VELO 3 14:30    
LYRA 6  VELO 8 14:30    
Honselersdijk 6  LYRA 7 12:30 11.30  
LYRA 8  Honselersdijk 8 12:30    
Neptunus-Schiebroek 7 LYRA 9 14:30 13.30  
Vitesse Delft 5  LYRA 10 12:30 11.30  
Excelsior’20 2  LYRA 11 14:00 13.00  
LYRA 12  FC ‘s-Gravenzande 18 14:30   
Vitesse Delft 6  LYRA 13 14:30 13.30  
KMD 8  LYRA 14 10:30 9.30  
      
Vrouwen      
LYRA VR1  Sportclub Monster VR1 14:30     
LYRA VR2  MVV ‘27 VR1 12:30    
ARC MO19-1  LYRA MO19-1 10:15 9.15  
Westlandia MO17-1  LYRA MO17-1 10:00 9.00  
LYRA MO15-1  Sp. Monster MO15-1 10:30    Speelster VR 1
KMD MO13-2  LYRA MO13-1 11:00 10.00   
      
LYRA JO19      
KMD JO19-2  LYRA JO19-3 12:30    
Westlandia JO19-4  LYRA JO19-4 12:30   
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  Westlandia JO17-2 12:00   E.  Adanc 
LYRA JO17-2  Zwaluwen JO17-3 10:30    
LYRA JO17-3  KMD JO17-2 12:30   
Excelsior’20 JO17-4  LYRA JO17-4 12:00 11.00  
KMD JO17-3  LYRA JO17-5 10:30 9.30  
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  Vredenburch JO15-1 10:00    N.C.J.  Ouwehand
LYRA JO15-2  MSV ‘71 JO15-1 12:30    
LYRA JO15-3  Zwaluwen JO15-3 11:00    Speler Lyra 4
LYRA JO15-4  HBS JO15-4 08:45    Speler Lyra 8
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
20 november 2017

Zaterdag
18 november 2017

Dinsdag
21 november 2017

LYRA JO15 
Full Speed JO15-3  LYRA JO15-5 13:30 12.30  
FC ‘s-Gravenz. JO15-7 LYRA JO15-6 10:30 9.30  
LYRA JO15-7  FC ‘s-Gravenzande JO15-6 10:00    Speler Lyra 5
      
LYRA JO13      
SVC’08 JO13-1  LYRA JO13-1 09:45 Via Trainer   
HVC’10 JO13-1  LYRA JO13-2 09:30 Via Trainer   
LYRA JO13-3  Den Hoorn JO13-3 09:30   Speler Lyra 6
LYRA JO13-4  WIK JO13-1 09:00    Speler Lyra 2
LYRA JO13-5  Concordia JO13-6 08:30    Speler Lyra 12
Den Hoorn JO13-6  LYRA JO13-6 11:30 10.30  
LYRA JO13-7  Quick JO13-6 08:30    
      
LYRA JO11      
GSC ESDO JO11-1  LYRA JO11-1 09:00 Via Trainer  
GSC ESDO JO11-2  LYRA JO11-2 09:45 Via Trainer  
LYRA JO11-3  VDL JO11-3 09:30    Speler Lyra 1
LYRA JO11-4  SVH JO11-4 08:30    Speler JO17-2
LYRA JO11-5  FC ‘s-Gravenzande JO11-6 09:30    Speler JO17-1
Quintus JO11-3  LYRA JO11-6 09:00 8.00  
LYRA JO11-7  VDL JO11-6 08:30    Speler JO15-1
LYRA JO11-8  Den Hoorn JO11-9 08:30    Speler JO15-2
LYRA JO11-10M  Blankenburg JO11-1 08:30    Speelster MO15-1
      
LYRA JO9      
Westlandia JO9-1  LYRA JO9-1 09:30 Via Trainer  
Honselersdijk JO9-1  LYRA JO9-2 09:00 Via Trainer  
Wat. Veld GONA JO9-1 LYRA JO9-3 09:00 8.00  
LYRA JO9-4  WIK JO9-2 09:30    
LYRA JO9-5  HBS JO9-8 09:30     
Westlandia JO9-5  LYRA JO9-6 09:30 8.30  
LYRA JO9-7  DSVP JO9-7 10:30   
      
LYRA JO8      
Westlandia JO8-1  LYRA JO8-1 08:30 Via Trainer  
SVH JO8-1  LYRA JO8-2 09:45 Via Trainer  
Westlandia JO8-2  LYRA JO8-3 08:30 7.30  
Naaldwijk JO8-2  LYRA JO8-4 09:00 8.00  
      
Minipupillen      
FC ‘s-Gravenzande A  vv LYRA  8.30 7.30

Senioren Zaal     
WIK VR1  LYRA VR2 20:00 Schilp, de  (Rijswijk) 

Junioren         
LYRA JO19-1  Naaldwijk JO19-1 20.00   

Senioren      
LYRA O23  RKDEO O23 20:00
    
Senioren Zaal      
LYRA 1  Vitesse Delft 1 20:00  Buitenhof (Delft) 
      
Senioren     
HVC’10 7  LYRA 8 20:00 19.00   
      

Woensdag
22 november 2017
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Zaterdag
25 november 2017

Senioren Zaal     
Mazzel Stars VR3  LYRA VR1 20:00  Veur, de (Zoetermeer) 

Senioren     
LYRA 1  Duindorp sv 1 14:30   
LYRA 2  Westlandia 2 12:00   
LYRA 3  Sportclub Monster 3 14:30   
KMD 3  LYRA 4 14:30  13.30  
sv Madestein 2  LYRA 5 11:30 10.30  
FC ‘s-Gravenzande 10 LYRA 6 12:30 11.30  
LYRA 7  DVC 4 12:30   
Ariston’80 10  LYRA 8 14:00 13.00  
LYRA 9  Westlandia 10 14:30    
LYRA 10  Ariston’80 13 14:30    
LYRA 11  PPSC 5 14:30    
Maasdijk 4  LYRA 12 14:30 13.30  
LYRA 13  Ariston’80 14 14:30   
LYRA 14  Honselersdijk 11 12:30   
         
Vrouwen      
Berkel VR2  LYRA VR1 11:00 Via Trainer  
FC ‘s-Gravenzande VR2 LYRA VR2 14:30 13.30  
LYRA MO19-1  SVV MO19-1 12:30   Speler Lyra 13
LYRA MO17-1  Sp. Monster MO17-1 10:30   Speler Lyra 9
Full Speed MO15-1  LYRA MO15-1 09:30 8.30   
FC ‘s-Gravenz. MO15-2 LYRA MO15-2 10:30 9.30  
LYRA MO13-1  Maasdijk MO13-1 09:00   Speler Lyra 2
      
LYRA JO19      
Honselersdijk JO19-1 LYRA JO19-1 14:30   
LYRA JO19-4  KMD JO19-3 12.30     
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  VELO JO17-2 12:00    
Loosduinen JO17-2  LYRA JO17-3 14:30 13.30  
Hermes DVS JO17-2  LYRA JO17-4 14:30 13.30  
LYRA JO17-5  Westlandia JO17-5 10:30   Speler Lyra 3
         
LYRA JO15      
Sp. Monster JO15-1  LYRA JO15-1 10:30 Via Trainer  
HVC’10 JO15-1  LYRA JO15-2 09:30 Via Trainer  
HVC’10 JO15-2  LYRA JO15-4 11:00 10.00  
Maasdijk JO15-2  LYRA JO15-7 10:00 8.30  
      
LYRA JO13      
LYRA JO13-1  DSVP JO13-1 10:00   
LYRA JO13-2  BMT JO13-1 10:00    Speler Lyra 7
FC ‘s-Gravenz. JO13-2 LYRA JO13-3 09:00 8.00  
Erasmus JO13-1  LYRA JO13-4 11:00 10.00   
HVC’10 JO13-2  LYRA JO13-5 09:30 8.30  
LYRA JO13-6  SVH JO13-4 09:00   Speler Lyra 14
Scheveningen JO13-3 LYRA JO13-7 11:15 10.15  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-2  HVC’10 JO11-1 09:00   Speler JO17-1
Hercules JO11-3  LYRA JO11-3 13:15 12.15   
VCS JO11-3  LYRA JO11-4 08:45 7.45   
MVV ‘27 JO11-3  LYRA JO11-5 08:30 7.30  

Vrijdag
24 november 2017
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Zaterdag

25 november 2017
LYRA JO11
LYRA JO11-6  FC ‘s-Gravenz. JO11-10 09:00   Speler Lyra 1
Honselersdijk JO11-3 LYRA JO11-7 08:30 7.30   
Full Speed JO11-3  LYRA JO11-8 12:30 11.30  
HVC’10 JO11-4  LYRA JO11-10M 08:30 7.30  
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  FC ‘s-Gravenzande JO9-2 11:30   
LYRA JO9-2  HVC’10 JO9-1 10:30    
LYRA JO9-3  Sportclub Monster JO9-2 11:30   
FC ‘s-Gravenz. JO9-10 LYRA JO9-4 08:30 7.30  
Houtwijk sv JO9-2  LYRA JO9-5 09:00  8.00  
LYRA JO9-6  HVC’10 JO9-4 10:30   
FC ‘s-Gravenz. JO9-13 LYRA JO9-7 08:30 7.30  
      
LYRA JO8      
LYRA JO8-1  Forum Sport JO8-1 09:30   
LYRA JO8-2  FC ‘s-Gravenzande JO8-2 09:30   
LYRA JO8-3  Den Hoorn JO8-5 08:30   
LYRA JO8-4  Den Hoorn JO8-6 08:30   
       
Minipupillen      
vv LYRA   Verburch 9.30     


