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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 7
27 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 Hans Beukema a.i.  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

10 december
17 december
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Van de voorzitter

Prettig vertoeven
Het is op dit moment prettig vertoe-
ven op het sportpark. Een hoop lachen-
de en tevreden gezichten. Dat gevoel is 
uiteraard ook bij mij aanwezig op zater-
dag, echter de andere morgen is er 
een realistischer kijk op het geheel. Kij-
kend naar de ranglijst sta je bovenaan, 
maar de concurrentie schraapt ook de 
punten bij elkaar. Puntverlies betekent 
heel snel een paar plekken zakken op 
de ranglijst en dat is het gevaar. Daar-
om is die periodetitel enorm belang-
rijk. Die titel staat alvast in de kast en 
moet wellicht aan het einde van het sei-
zoen gebruikt gaan worden. Hoe anders 
was het aan het einde van het vori-
ge seizoen. Ik kan me de opmerkingen 
nog goed voor de geest halen die wer-
den gezegd over het feit dat we degra-
deerden naar de 3e Klasse. Hoe anders 
is dit nu. Diezelfde mensen vinden het 
`helemaal goud` om zaterdag niet te ver 
te reizen of een drukke kantine te zien 
op het sportpark. Uiteraard kunnen we 
niet ontkennen dat de kantinebezetting 
minder is geworden, maar een sport-
vereniging ambieert nu eenmaal het 
hoogst haalbare. We merken als bestuur 
een enorm verschil in deze twee klas-
sen. Een voorbeeld hierbij was bijvoor-
beeld afgelopen zaterdag. Het bestuur 
van Duindorp had niemand afgevaar-
digd naar de wedstrijd of deze kon de 
weg naar de bestuurskamer niet vinden 
op ons mooie sportpark. In de tweede 
klasse komt dit absoluut niet voor en dit 
vinden wij als bestuur ook niet gepast.

AC
Deze afkorting staat niet voor Altijd Cha-
os, maar betekent bij ons de Activitei-
ten Commissie. Net zoals bij defensie 
gebruiken we afkortingen die commu-
niceren sneller en gemakkelijker maken. 
Deze dames, die overigens geheel vrij-
willig heel veel werk verzetten, hebben 
weer en drukke decembermaand voor 
de boeg. Het versieren van de kantine 
in Sinterklaassfeer, wat wederom per-
fect gelukt is, heeft ervoor gezorgd dat 

de Goedheiligman deze week langs 
kwam voor een te gek Sinterklaasfeest. 
Na 5 december wordt de gehele kanti-
ne weer omgetoverd in Kerstsferen, wat 
aangeeft dat we toch echt weer in de 
laatste maand van het jaar terecht zijn 
gekomen. Het is voor mij een signaal 
om weer na te gaan denken over de 
nieuwjaarstoespraak. Wat vliegt de tijd. 
Maar voordat dit zover zijn er nog veel 
activiteiten op de club.

Kerstklaverjassen
Vind je het leuk om een kaartje te leg-
gen met vrienden en wil je spelen om 
leuke prijzen, dan is 15 december de 
gelegenheid om dit te komen doen in 
de kantine. Het jaarlijkse Kerstklaver-
jastoernooi vindt dan op deze datum 
plaats. Inschrijven kan via de website en 
het belooft wederom weer een succes-
volle avond te worden, waarbij gezellig-
heid voorop staat bij de meeste men-
sen. 

Oliebollenloop. 
Wijs jij ze de goede weg?
 Op zaterdag 30 december vindt de tra-
ditionele oliebollenloop plaats bij v.v. 
Lyra. De Activiteitencommissie is inmid-
dels druk bezig om het parcours te ver-
kennen en alles in orde te maken voor 
een snelle tijd. De organisatie is bijna 
rond, echter ze komen nog een paar 
verkeersregelaars te kort. Dit zijn men-
sen die het parcours bewaken en de 
deelnemers de juiste richting uit sturen. 
Wil je hierbij helpen dan heel graag een 
mail sturen naar activiteitencommis-
sie@vvlyra.nl. Voor deze gelegenheid 
krijg je een link toegestuurd voor een 
zeer korte E-learning om op deze dag 
verkeersregelaar te zijn. 

Oliebollenloop 
en Kilometers voor Casper
“Zou het leuk zijn als je de Oliebollen-
loop dit jaar verbindt aan een Goed 
Doel?”, dit was een losse opmerking 
een paar maanden geleden tijdens een 
kop koffie met een van de leden van de 

AC. Hoe verheugd ben je dan als onder-
staand bericht bij je binnenkomt met de 
vraag om dit in je column te zetten: 
Met de oliebollenloop dit jaar is ervoor 
gekozen om een goed doel te steunen 
namelijk Kilometers voor Casper. Met 
de inschrijving van 5 en 10 km wordt 
er 1 euro gedoneerd aan deze stichting 
(inschrijving is 5 euro voor de 5 en de 
10 km), het is ook mogelijk om op deze 
dag een shirt te kopen van Kilometers 
voor Casper. We dagen iedere sportfa-
naat uit om een mooie opbrengst op te 
halen voor de stichting en te laten zien 
waar De Lier groot in is.

Wat een prachtig Lyra initiatief om dit 
jaar deze Stichting te steunen die een 
bijdrage wil leveren bij onderzoek naar 
alvleesklierkanker. Wat zou het mooi om 
een grote roze gloed over het parcours 
te zien lopen. Het is mijn grote wens dat 
op 30 december zoveel mogelijk men-
sen hieraan meedoen om deze stichting 
te steunen.

Mijnheer de voorzitter, 
mag ik u iets vragen?
Deze beleefde vraag viel mij afgelopen 
zaterdag ten deel en werd gesteld door 
een voor mij onbekende dame. “Ik wil 
graag een poster ophangen voor het 
WK voetbalzaal toernooi. Kan dat bene-
den? Ik moet wel helaas meedelen dat 
dit toernooi voor het laatst georgani-
seerd wordt?”.
De oorsprong van dit toernooi ligt bij v.v. 
Lyra en op veiling Westerlee. Doordat 
het organisatorisch niet meer mogelijk 
was om dit op de veiling te organiseren 
is het vele jaren geleden verhuisd naar 
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Van de redactie
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Sportief gezien viel er de afgelopen 
weken veel te genieten op de zaterdag-
middag. Het eerste elftal hield de pun-
ten in de zak en behaalde daarmee 
o.a. de eerste periode. Op zich was dat 
natuurlijk mooi. Wat op zich nog mooier 
was, dat zich weer eens een spits pro-
fileerde. Ik kan mij nog herinneren, en 
wellicht alleen heel oude mensen met 
mij, dat Etienne Buys zijn eerste keer in 
het 1e elftal speelde. Hij kwam vroeg-
tijdig over uit de A1, al was zijn jeugd-
trainer daar minder gelukkig mee. Etien-
ne speelde vele jaren op de linkerflank. 
Het zou mooi zijn als Bram Wennekers, 
met zijn 17 jaar, in zijn voetsporen zou 
kunnen treden. Natuurlijk niet op links 
maar dan op rechts. Het begin is veel-
belovend. 

Wat ook leuk was om te zien, er zat 
meer voetbal in het eerste elftal. Op die 
manier hoef je minder achter de tegen-
stander aan te hollen om weer in balbe-
zit te komen. Supporters worden op die 

manier ook meer vermaakt dan door de 
voorgaande wedstrijden.

Duidelijk was ook dat de achterhoe-
de met vaste krachten als  Voskamp en 
Luijendijk met de toevoeging van Den-
nis Schouwstra aan voetballend ver-
mogen heeft gewonnen. De manne-
tjesputters van Duindorp konden daar-
door onder de duim worden gehouden 
en ook het aanvallend vermogen was 
ermee gediend.

De verschillen in de bovenste regionen 
blijven niettemin klein omdat Naald-
wijk en Monster afgelopen zaterdag ook 
wonnen.

Misschien heb ik het gemist of over het 
hoofd gezien, Jack Binnendijk is vader 
geworden van een gezonde zoon. Van 
deze kant in elk geval gefeliciteerd, dat 
geldt ook voor de kersverse grootou-
ders, de Binnendijkjes.

Jan Vink 

v.v. Verburch. Dit geweldige evenement 
voor de jongste voetballers gaat ver-
dwijnen. Een toernooi waar je de “ech-
te” voetballertjes ziet is het leukste zaal-
voetbaltoernooi om te gaan kijken en 
dat vinden vele bezoekers van dit druk-
bezochte evenement. Dit is eeuwig zon-
de. De reden hiervoor is dat men geen 
opvolgers kan vinden om dit tweedaag-
se evenement te organiseren. Ook hier 
al geen vrijwilligers meer. Volgens deze 
dame, welke nauw betrokken is bij de 
organisatie, is alles gereed. Een draai-
boek om van te smullen, scheidrech-
ters die hier graag willen fluiten, prach-
tige locatie met goede voorzieningen 
en horeca. Een toernooi dat door prima 
sponsoren zich uitstekend kan redden. 
In mijn optiek mag dit toernooi niet ver-
dwijnen en plaats hierbij de oproep aan 
alle deelnemende verenigingen om één 
medewerker te zoeken binnen hun club 
om dit toernooi te blijven organiseren. 
Het is pure reclame voor het Westland-
se jeugdvoetbal en ben ervan overtuigd 

dat de spelers hier veel plezier aan bele-
ven. Ik ben heel benieuwd of dit opge-
pakt gaat worden.

Reclame voor de club
Een mooi iniatief is er genomen door 
een aantal mensen van de club om John 
Wens een nieuwe Lyra-jas te schen-
ken. John is al vele jaren een vaste sup-
porter van het eerste elftal en was her-
kenbaar in de rode Lyra-jas, welke hij 
al jaren draagt. Deze jas past niet hele-
maal meer bij onze nieuwe kledingleve-
rancier en op dit moment wordt de jas 
bedrukt met de initialen van John. Bin-
nenkort zal hij zeer herkenbaar de wed-
strijden bezoeken van het eerste elftal. 
Een mooi gebaar en van harte gegund. 
Ook dat is v.v. Lyra.

Tot op het sportpark.
Sjaak Scheffers
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Lyra – Naaldwijk  1 – 0, 

1e periodekampioen!
Lyra heeft gisteren in de wedstrijd tegen 
buurtgenoot Naaldwijk een prima 1-0 
overwinning geboekt en daarmee is 
Lyra in de 3e klasse de eerste perio-
dekampioen geworden. Een felicitatie 
aan het adres van de groep spelers die 
dit hebben gerealiseerd en de trainers 
Hageraats en Jansen is dan ook zeker op 
zijn plaats.

Maar wat hebben de Lyra supporters 
lang moeten wachten op het verlos-
sende doelpunt! En laat dat doelpunt 
nou net gemaakt worden door de jeug-
dige (17) debutant Bram Wennekers, 
die dan ook terecht werd uitgeroepen 
tot “man of the match”. Bram kopte in 
blessuretijd de 1-0 binnen uit een pass 
van keeper Ritchie de Vreeden in een 
poging alsnog een beslissing te forceren 
in de reguliere speeltijd. Naaldwijk was 
voor Lyra een taaie tegenstander , met 
veel spelers achter de bal om zodoen-
de de score beperkt te houden. Zoals 
zo vaak had Lyra grote moeite om door 
deze menselijke muur heen te voetbal-
len, Lyra heeft nou eenmaal moeite om 
het spel te maken.

Het trainersduo Hageraats / Jansen 
begon met de volgende elf:
Ritchie de Vreeden, Mark Dukker, 
Rick Voskamp, Ardi Luijendijk, Dennis 
Schouwstra, Gino Bozuwa, Kevin v. Vel-
den, Robin Vijverberg, Stef Koene, Coen 
v. Mil en Bram Wennekers.

In de 33e minuut pakte Mark Dukker 
een gele kaart en in de 89e minuut pak-
te Ashwin Scheffers, die in de 2e helft 
was ingevallen voor Dennis Schouwstra 
eveneens een gele kaart. Scheidsrech-
ter deze middag was de heer v. Kom-
mer uit Leiderdorp die een prima wed-
strijd floot. Over het algemeen was Lyra 
de meest aanvallende ploeg, maar de 
Lyra defensie moest beducht zijn voor 
de spaarzame uitvallen van Naaldwijk. 
Bovendien lag er een extra druk op de 
spelers van Lyra aangezien er gewon-
nen moest worden, bij een gelijkspel of 
nederlaag zou de 1e periodetitel voor 
Naaldwijk zijn.
Rond de 80e minuut werd Kevin v. Vel-
den nog gewisseld voor Mike Bent-
velzen, met direct daarop een enor-

Speler van de week
Mijn naam is Gijs Kloppenburg, ik woon in de Molenstraat 2 in De Lier. Ik ben 
geboren op 22-6-2007 en ben leerling van groep 6 van Prins Mauritsschool. Ik 
zit in de klas bij de juffen Wilma en Sifra.
Ik vind gymnastiek en buiten spelen het leukst op school, ik vind taal, rekenen 
en begrijpend lezen minder leuk. Ik ben keeper in de E 3, we hebben vandaag 
gespeeld tegen VDL en helaas met 4-3 verloren. Mijn begeleider van vandaag, 
Ashwin Scheffers, heeft de wedstrijd gefloten. Ik zou later graag profvoetballer 
willen worden, het liefst keeper bij mijn favoriete club Feyenoord. Ik vind Brad 
Jones de beste keeper. Ik heb 2 stiefbroers en 1 stiefzus, ik ben thuis de jong-
ste. Mijn voorspelling voor de wedstrijd Lyra-Naaldwijk is 3-2. Ik bedank Ashwin 
Scheffers en alle Lyraspelers voor de leuke middag die ik heb gehad. 

me scrimmage voor het Naaldwijkdoel, 
waarbij 4 schotpogingen op het laatste 
moment werden geblokkeerd of door 
de goede Naaldwijkdoelman werden 
gekeerd. Net op het moment dat ieder-
een zich verzoend leek te hebben met 
een gelijkspel, scoorde Bram Wenne-
kers in de blessuretijd met een boog-
kopbal in de uiterste hoek. Groot was 
de vreugde aan Lyra kant, maar nog 
floot de scheidsrechter niet voor het 
verlossende einde. Naaldwijk ondernam 
nog een laatste poging de 1-1 te scoren, 
maar gelukkig voor Lyra bleef de 1-0 op 
het scorebord staan.

Wat betekent die 1e periodetitel eigen-
lijk voor Lyra? In ieder geval dat de spe-
lers en trainers van Lyra nu mogen aan-
nemen dat Lyra in de 3e klasse één van 
de betere ploegen is, maar of deze 1e 
periodetitel zal leiden tot een kampioen-
schap is nog maar de vraag. Een belang-
rijke stap naar dat kampioenschap kan 
a.s. zaterdag gezet worden in de thuis-
wedstrijd tegen Duindorp sv.
Uw steun is daarbij, net zoals gisteren, 
van harte welkom!!!

Lyra 2 deed goede zaken door thuis te 
winnen van Nootdorp 2 met 3-2.
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Lyra 1
Lyra – Duindorp  2 – 0.
Lyra had zaterdagmiddag de lastige 
thuiswedstrijd tegen het Schevening-
se Duindorp op het programma. Deze 
ploeg was tot gisterenmiddag ongesla-
gen, 3 overwinningen en 5 gelijke spe-
len leverden Duindorp tot dan 14 pun-
ten op en Lyra had na het behalen van 
de eerste periodetitel 18 punten. Het 
was dus zaak om afstand te nemen van 
deze tegenstander, een taak die gemak-
kelijker gezegd dan gedaan was. 

Duindorp bracht een elftal in het veld 
met wat oudere spelers, dus meer erva-
ring en lieten het spelmaken over aan 
Lyra. Maar Lyra begon welgemoed aan 
de opdracht om Duindorp te verslaan 
en gezien de uitslag is dat ook gelukt. 

Lyra was de betere ploeg met gevaar-
lijker aanvalsspel, waarbij Bram Wen-
nekers ook deze wedstrijd middels een 
doelpunt een hoofdrol opeiste. Al na 8 
minuten trof Gino Bozuwa de lat, een 
vroege voorsprong zou Lyra zeker heb-
ben geholpen. Na 31 minuten was het 
dan toch raak: Kevin v. Velden schoot 
hard op het Duindorpdoel en Coen v. 
Mil kon in de rebound de 1-0 laten aan-
tekenen. Na de rust drong Duindorp 
even fel aan, veelal met lange ballen op 
de lange spits, maar echt gevaarlijk kon 
Duindorp niet worden.

Al moet gezegd worden dat Ritchie de 
Vreeden in de 48e minuut een fantas-
tische redding op een gevaarlijke doel-
poging  van Duindorp liet zien. Hoe ver-
der de wedstrijd vorderde, hoe feller 
Duindorp probeerde de 1-1 te forceren, 
maar rustig verdedigen van Lyra voor-
kwam de gelijkmaker.

In de 85e minuut begon Bram Wenne-
kers aan een solo aktie die hij bekroon-
de meet een prachtige treffer, 2-0.  
Gelijk hierna werd Yasin Ozkok inge-
bracht voor Coen v. Mil en viel Duin-
dorp fel aan.
In de allerlaatste minuut werd Laurens 
v. Marrewijk nog ingebracht voor Bram 
Wennekers en floot de goed leidende 
arbiter v. Gurp uit Stad aan ’t Haringv-
liet af. Lyra staat nog steeds bovenaan!!
Komende zaterdag speelt Lyra de uit-
wedstrijd in Delft tegen hekkensluiter 
Ariston ’80.

Het trainersduo Hageraats / Jansen 
begon met de volgende elf:
Ritchie de Vreeden, Tim Herbert, Rick 
Voskamp, Ardi Luijendijk, Dennis 
Schouwstra, Gino Bozuwa, Kevin v. Vel-
den, John Lagerwerf, Coen v. Mil, Robin 
Vijverberg en Bram Wennekers.

Speler van de week:
Mijn naam is Joris Bui, ik ben geboren op 2-1-2007 en woon met mijn vader en 
moeder en zus Vera aan de Hudsonstraat in De Lier. Ik zit in groep 7 van de Acht-
sprong bij meester Mark, ik vind school niet zo heel erg leuk, gymnastiek en bui-
tenspelen wel, maar aan taal/spelling heb ik een hekel.
Ik wil later keeper / timmerman worden. Ik heb vandaag met 6-4 verloren van 
’s-Gravenzande, mijn begeleider Kevin v. Velden heeft de wedstrijd gefloten. Mijn 
favoriete club is Feijenoord, mijn voorspelling voor de wedstrijd van vanmiddag 
is Lyra – Duindorp 2-1. Ik bedank Kevin en heel Lyra dat ik speler van de week 
mocht zijn.
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Activiteitencommissie

Schema meelopen met Lyra 1
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
Sinterklaas is ondanks alle hectiek erom 
heen weer veilig aangekomen in Neder-
land. Ook dit jaar heeft bij beloofd dat 
hij ons weer zal bezoeken. Op woens-
dag middag 29 november komt hij met 
zijn pieten naar ons Sinterklaasfeest op 
Lyra. Terwijl de jo9 pupillen zich bin-
nen zullen vermaken met spelletjes en 
de komst van Sinterklaas zullen de jo11 
pupillen buiten een mix-toernooi spe-
len. De middag begint om14.00 uur.

Klaverjassen
Op 15 december is er weer kerstklaver-
jassen voor koppels op lyra. Een avond 
vol gezelligheid in kerstsfeer. 3 bomen 
kaarten en als afsluiter de beroem-
de loterij met een flitsende hoofdprijs. 
Schrijf je in als koppel via de lyrasite. 
Kosten per koppel 10 euro. We starten 
om 20:00 uur, de zaal gaat  om 19:30 
uur open.

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 verwachten 
dat alle teams meedoen!!!

FIFA tournament
Op 19 januari organiseren wij weer een 
“FIFA tournament”. Dit is voor alle leef-
tijden. Dit is een FIFA 18 toernooi op de 
PlayStation 4. Er is plaats voor 80 deel-
nemers. Opgeven kan via de lyrasite of 
via activiteitencommissie@vvlyra.nl   De 
inschrijfkosten voor dit toernooi zijn 6 
euro per persoon. 
Wij hopen jullie tijdens onze activiteiten 
te verwelkomen.

De activiteitencommissie.

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

Familieweekend 15/16 juni

Spanje, december 2017.

Beste Lyra vrijwilligers,

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar,
Vind de Sint, dat is klip en klaar.
Dus voor al die Lyra kanjers iets lekkers,
Een speculaaspop, of toch wat kekkers!

Want die hebben ze bij Lyra al achter hun kiezen,
Na 5 december dan maar, dat had de Sint wel in de smiezen.
Gauw een appje gestuurd naar de Kerstman,
En gevraagd wat vindt jij er van?
De Kerstman antwoordde, ik help je, dat is okay,
Die vrijwilligers attentie vind ik een goed idee !

Iets lekkers voor jong en oud, geen gemaar,
Op zaterdag 9 & 16 december staat het klaar.
In de Jeugdcommissie kamer rechtsaf boven aan de trap,
Komt  het halen, beste vrijwilliger, dit is geen grap.

Groeten van de Sint & de Kerstman.
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Speculaaspoppenactie 2017: Een groot succes!
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De beste verkopers: 
Mexes en Jari
In oktober is al weer voor de 6de keer onze Specu-
laaspoppenactie van start gegaan. Ook dit jaar zijn 
er weer veel poppen door onze leden verkocht. Dit 
jaar in totaal ruim 4100 stuks. Weer een heel mooi 
resultaat. Sinds het begin van deze actie in 2012 zijn 
er nu al bijna 25.000 speculaaspoppen door Lyra-le-
den verkocht. 
Uiteraard willen wij de vrijwilligers bedanken die dit 
jaar bij deze actie hebben geholpen met de inname 
van alle formulieren en bij het uitdelen van de spe-
culaaspoppen. Zonder hun hulp had deze actie niet 
tot stand kunnen komen.
En natuurlijk hadden we ook dit jaar weer een prijs 
voor diegene die de meeste speculaaspoppen had 
verkocht en voor diegene die op de meeste verschil-
lende adressen een pop aan de man had gebracht.

De trotse prijswinnaars waren:
- Mexes v.d. Sar, van de JO8-4: Totaal 120 specu-

laaspoppen verkocht.
- Jari Huis, van de JO8-2: Op totaal 78 verschillen-

de adressen speculaaspoppen verkocht.
Naast Mexes en Jari, willen wij uiteraard ook alle 
andere leden die speculaaspoppen hebben ver-
kocht ontzettend bedanken voor hun inzet, want 
door jullie allemaal is de actie van dit jaar weer een 
groot succes geworden.

Wij wensen iedereen alvast een gezellig Sinterklaas-
feest. Er staat in ieder geval wat lekkers op tafel!!
Stichting Steun v.v. Lyra.
Hans Koornneef, Martin de Bruin en Patrick Alsem-
geest
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Lyra 1 – Vitesse Delft 1 (zaal), 
Lyra op waarde geklopt: 2-7
Vandaag geen invallers en ook Ray was 
weer van de partij dus begonnen wij 
met 8 man aan de wedstrijd.
Vitesse Delft bleek niet voor niets hoog 
op de ranglijst te staan. Een techni-
sche ploeg die snel de bal rondspeel-
de. Na drie minuten kwamen zij dan ook 
op een 0-1 voorsprong door een schot 
van de zijkant. Niet alle ballen van hen 
belandde n echter tussen de palen en 
als dit wel het geval was, dan bleek Roy 
onpasseerbaar.  Zelf kregen  wij ook aar-
dig wat kansen, omdat verdedigen niet 
de grootste hobby van Vitesse bleek. In 
de 12e minuut leidde een van die kan-
sen tot de 1-1 van de voet van Martijn 
die in de korte hoek raak schoot. In de 
20e minuut werd Martijn gevloerd op de 
rand van de cirkel. De vrije trap die hier 
uit volgde  schoot hij zelf binnen: 2-1. 
Via een punter van Fla en een mooie 

een-twee tussen Fla en Jim kreeg Lyra 
nog kansen maar de ruststand bleef 2-1.
Een hele goede 1e helft dus van Lyra 
tegen een sterke ploeg. Als wij lang de 
voorsprong vasthielden zat er misschien 
een stuntje in. Dit bleek ijdele hoop. 
Al in 1e minuut naast rust kwam Vites-
se langszij via een hakje voor het lege 
goal: 2-2. In die zelfde minuut beland-
de een uitgooi van Roy op het hoofd van 
Martijn maar deze bal ging net over. In 
de 31e minuut kwam Vitesse op voor-
sprong door een teruggelegde bal die 
hard werd ingeschoten: 2-3. Een solo 
van Jim belande vervolgens nog op de 
binnenkant van de paal evenals een 
droog schot van Sander. Het was ech-
ter vooral Vitesse die kansen kreeg.  In 
de 37e minuut werden wij volledig uit-
getikt en stond de 2-4 op het score-
bord. Lyra kreeg nog twee kansen maar 

scoorde alleen in het eigen doel. Een 
voorzet van Vitesse belande ongeluk-
kig op het been van Martijn waardoor 
de bal in het (eigen) doel belandde: 2-5. 
Sander probeerde met een goede solo 
de stand nog wat dragelijker te maken 
maar zijn schot belande op de keeper. 
De wedstrijd was gespeeld en Vitesse 
scoorde in de laatste minuten nog twee 
keer, zodat de eindstand op 2-7 werd 
bepaald.
Een terechte nederlaag tegen een goe-
de ploeg. De ene nederlaag is de ande-
re niet en met deze valt te leven. Lyra 
bood goed verweer, maar werd op 
waarde geklopt. Volgende week wacht 
in de 3e ronde van de beker Stomp-
wijk’94 4 thuis in de Schilp (?).
Voor Lyra scoorde Martijn Boers 2 x in 
het goede doel en 1 x in zijn eigen doel. 

Wippolder 2 – Lyra 1 (zaal), 
Lyra weet weer wat winnen is, 3-7
Vandaag traden wij bijna in dezelf-
de samenstelling aan als vorige week. 
Alleen Fla ontbrak en Assaf was weer 
van de partij.
Gezien het aantal tegendoelpunten de 
laatste weken hadden wij afgespro-
ken dat de prioriteit lag bij het achterin 
dichthouden. Je krijgt altijd wel kansen. 
Dit bleek een goede tactiek. Evenals 
vorige week had Jim vandaag al na 10 
seconden kunnen scoren. Zij geplaatste 
bal werd net nog gered door de keeper. 
Lyra kreeg wat kansen en ook Roy 
moest af en toe redding brengen, maar 
over het algemeen hielden wij Wippol-
der ver van de goal. In de 13e minuut 
viel de 1e goal. Wippolder speelde de 
bal in de voeten van Jim die alleen op de 
keeper kon afgaan en de 0-1 kon aante-
ken.  Een minuut later was het 0-2 nadat 
Martijn na een snel uitgevoerde coun-
ter een pass van Assaf kon binnetikken. 
Zes minuten voor rust bepaalde Martijn 
de ruststand op 0-3 na een een-tweetje 
met Sander. Op slag van rust bracht Roy 
nog een keer goed redding, zodat de 

rust zonder tegentreffers werd gehaald.
De nul houden zou ook vandaag weer 
niet lukken want direct na rust tekende 
Wippolder voor 1-3. Er sloop weer wat 
paniek in de ploeg, maar gelukkig wist 
Sander in de 32e minuut na een pass 
van Martijn de marge weer uit te brei-
den: 1-4. Wippolder wist de spanning 
in de 39e minuut nog één keer terug te 
brengen door de bal van afstand onder 
Roy door te schieten: 2-4. Diezelfde 
minuut nog bracht Martijn met een hard 
schot de marge echter weer op drie: 
2-5. Drie minuten later mocht ook San-
der weer een goal aan zijn totaal toevoe-
gen door de bal voor de keeper in de 
verre hoek te schieten: 2-6. Sander en 
Martijn schoten daarna nog op de paal, 
maar het was Wippolder die met het 
mooiste doelpunt van de avond de 3-6 
mocht aantekenen. Vanaf de achterlijn 
schoot de speler van Wippolder de bal 
in de verre hoek.  Het slotakkoord was 
echter voor Martijn, na terugleggen van 
Jim kon hij de bal hard onder keeper 
doorschieten en zo de 3-7 aantekenen.

Eindelijk weer eens een overwinning 
voor Lyra zaal dus. Vandaag een goed 
uitgebalanceerd team dat weinig weg 
gaf en makkelijk scoorde. Volgende  
week wacht thuis de nummer 2 Vitesse 
Delft.



pagina 11

Toernooiencommissie.
Wij als jeugdcommissie hebben reeds 
een maand geleden te horen gekregen 
dat onze toernooiencommissie er gro-
tendeels mee gaat stoppen na dit sei-
zoen. Dit houdt in dat wij op zoek zijn 
naar nieuwe mensen die deze functie 
op zich willen nemen. Denkt u hé, dat 
is misschien wel iets voor mij neem dan 
contact op met onderstaande of iemand 
van de jeugdcommissie. Wij kunnen u 
dan bijpraten onder het genot van een 
kopje koffie. Wij hopen dat we met deze 
oproep de toernooiencommissie voor 
volgend seizoen weer volledig kunnen 
bemannen en dat we ook volgend sei-
zoen weer diverse toernooien kunnen 
gaan organiseren en kunnen gaan rege-
len.

Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,

Hans van der Mark

vv Lyra zoekt 
ambitieuze 

scheidsrechters

Van de jeugdvoorzitter

Trotse jeugdvoorzitter.
Trots ben ik op de hele vereniging. Trots 
ben ik op onze jeugd. Trots ben ik op 
de groep mensen met wie ik elke week 
mag werken. Trots ben ik op de club. De 
club zijn wij en dat zie je elke week weer 
terug op de Zweth. Of het nu gaat om 
het winnen van een wedstrijd waardoor 
je een periode titel pakt, of dat je met je 
team de eerste punten van het seizoen 
binnenhaalt het maakt niet uit. Lyra is en 
blijft meer dan voetbal alleen. En alleen 
al daarom ben ik nog steeds trots dat ik 
jullie jeugdvoorzitter mag zijn. 

Sinterklaas komt naar de Zweth.
Aanstaande woensdagmiddag is het 
dan eindelijk zo ver. Dan komt Sinter-
klaas met zijn Pieten naar v.v. Lyra. Onze 
activiteitencommissie zal dan de goed-
heiligman ontvangen. Dit grote Sinter-
klaasfeest is er voor onze Mini pupillen 
en voor de JO8 en de JO9. Onze JO11 
heeft op woensdagmiddag het peper-
noten toernooi welke onder leiding 
staat van de voetbalschool. Ik hoor-
de van de activiteitencommissie al dat 
de Sint een brief heeft gestuurd waar-
in hij schrijft dat hij voor iedereen een 
presentje heeft. Ik ben nu al zenuwach-
tig wat dat zal zijn. Wij zien jullie allemaal 
graag verschijnen op woensdagmiddag 
29 november 2017. 

Clubscheidsrechters.
Elke week mag ik samen met onze 
andere clubscheidsrechters het veld in 
om een wedstrijdje te fluiten. Dit doen 
wij met veel plezier. Maar ….. toch zit-
ten er wedstrijden bij die we snel willen 
vergeten. Wij proberen neutraal te zijn 
in het leiden van de wedstrijden maar 
zien toch nog wel eens dat dit niet altijd 
wordt gewaardeerd. We zien overtredin-
gen niet, we zien buitenspel niet juist en 
we zien niet dat er een handsbal wordt 
gemaakt. Hierdoor wordt ons wel eens 
de zin in het fluiten ontnomen. Laten we 
gezamenlijk nadenken bij wat we zeg-
gen en roepen op en langs het veld. 
Ook een scheidsrechter heeft gevoel 
en ook hij wil na de wedstrijd met een 
goed gevoel naar huis. Hier onder een 
gedicht dat ik heb gevonden op inter-
net. 

De scheidsrechter.

Dit is de man of vrouw,
iedere week voor u in touw.
Moet u eens horen langs de lijnen
dat is geen sport, dat zijn zw..nen,

Sommige supporters, hoor ze ‘ns praten,
ze hebben echt alles in de gaten.
Maar EEN ding hebben ze vergeten
met hun domme dwazen kreten.

Zij bekijken het, zo je wil
door een sterk gekleurde bril.
Vind je de scheids niet “je van hetje”
pak dan zelf de fluit, ja wat let je?

Geef je zelf op bij de bond,
dan is de zaak heel snel rond.
De goede fluitist komt snel aan bod,
wordt kijken en spelen een waar genot.

Men hoort dan geen gemopper meer,
of gaat men tegen u te keer?
En dan zal blijken heel gewis,
dat het fluiten niet zo eenvoudig is.

Allemaal kunnen we het weten,
zonder leiding kan je de sport wel vergeten.
Als men fluit zo goed men kan,
is het voor mij de juiste vrouw of man.
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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 29 november:
Sinterklaasfeest

Woensdag 29 november: 
Pepernotentoernooi

Vrijdag 15 december:
Kerstklaverjassen

Zaterdag 16 december  
Kerstgala seniorenselectieteams.

27-28 december:
Jeugdsportmarathon Vreeloohal.

30 december:
Lyra Oliebollenloop 3, 5 en 10 km

4 januari 2018 
vanaf 20.00 uur Nieuwjaarsreceptie

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     

2-dec JO19-3
9-dec JO19-3
16-dec JO17-1
27 jan JO17-1
3 feb JO17-2
10 feb JO17-2
17 feb JO17-3
24 feb JO17-3
3 mrt JO17-4
10 mrt JO17-4
17 mrt JO17-5

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
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Persoonlijk  -  Stephan van der Steen
Door Johan Voskamp.
Geboren:  14 februari 1975
Woonplaats:  Den Haag
Partner: Mieke (36)                                                                                                                                                                      
Familie:  twee dochters Demi (13) en Nikki (11)
Opleiding:    HBO Vastgoed & Makelaardij
Beroep: Vastgoedadviseur
Hobby’s:  Voetbal, muziek  
Sport:  Voetbal, tennis, hardlopen
Clubs:  Quick Steps, PGS/VOGEL, Tac’90, DSO
Functie bij de club:  Trainer/Coach 2e elftal
Merk tenue:  Adidas bij de club Klupp

Radiopresentator:  Ruud de Wild 
Televisie:  Weinig, alleen sport en documentaires
TVpresentator:  Wilfried de Jong
Analyticus:  Wim Kieft
Zanger:  Bono
Zangeres:  Stevie Nicks van Fleetwood Mac
Band:  The Editors
Acteur:  Sean Penn
Actrice:  Demi Moore           
Film:  Donnie Brasco
Eten:  Indisch
Niet te eten:  Orgaanvlees 
Drank:  Wijn, bier
Niet te drinken:  dropshot
Uitgaan:  Ben af en toe wel op het Plein in Den 

Haag te vinden 
Beste eigenschap:  doorzettingsvermogen
Slechtste eigenschap: ongeduldig 
Karakter:  ik ben zoals ik ben en neem mensen zoals 

ze zijn
Bewondering voor:  mijn ouders
Ontroerd van:  veel dingen, kan al bij de kleinste dingen 

zijn haha
Trots op:  mijn dochters                                          
Hekel aan:  onrecht en mensen die negatief zijn langs 

de lijn
Bijgeloof:  ik hou van even getallen
Ergenis:  mensen die zeiken over alles en zelf niks 

doen
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Mick Jagger…..waar haalt hij nog de drive 

vandaan?
Vakantie:  Spanje
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: 
 de aanslagen in Barcelona en Cambrils 

waar ik altijd vakantie vier, verschrikkelijk
Dit wil ik nog kwijt: 
 Ik ben sinds 3 maanden werkzaam bij 

Lyra en kan zeggen dat het echt nog een 
voetbalvereniging is zoals het hoort en 
waar men trots op kan zijn! 

       

Merk schoenen:  Adidas, Lotto
Trainers:  o.a. Paul Schilte, Andre Lourens, Wout 

Pronk, Hans Lamens
Beste trainer:   jeugdtrainer Paul Schilte
Positie:  Aanvallende middenvelder
Sterke punten:   Techniek, inzicht
Zwakke punten:  snelheid
Hoogtepunt:  kampioen hoofdkl. Quick Steps A1 en B1
Dieptepunt:  elke verloren wedstrijd
Mooiste wedstrijd:  competitie-voorwedstrijd met Quick 

Steps C1 tegen ADO C1 in het Zuiderpark
Mooiste doelpunt: tegen Vredenburch, uittrap van de keeper 

ineens op de slof zo het goal in. En ik heb 
ooit nog een aardige vrije trap gescoord 
tegen DORR (navraag kan gedaan worden 
bij Ramon Hageraats :-) )

Andere sporten:  Tennis, Wielrennen, balsporten
Mooiste overwinning: elke overwinning waar hard voor 

gewerkt is voelt goed
Grootste teleurstelling:  elk verloren wedstrijd, dat went nooit
Ambities:  in het voetbal vooral met plezier naar het 

veld toe gaan
Tatoeage:  2 (namen van mijn dochters)
Clubman/vrouw:  elke vrijwilliger 
LYRA speler:  Coen van Mil, echte clubman en voor-

beeld voor de rest
Westlandse speler:  Jeroen Spruijt van Westlandia zondag
Nationale speler:   Alireza Jahanbakhsh
Internationale speler: Kan er maar een zijn: Lionel Messi
Regio club:  Quick Boys
Nationale club:  AZ 
Internationale club:  FC Barcelona 
Mooiste wedstrijd:   Nederland – Rusland 2-0 EK 88
Mooiste doelpunt: Omhaal Marco van Basten tegen Den 

Bosch
Mooiste sportaccommodatie: de sportcampus in het Zuider-

park
Slechtste sportaccommodatie: in Rotterdam heb je veel ver-

ouderde accommodaties 
Idool:  Diego Maradona
Auto:  Ford
Krant:  AD en Volkskrant
Weekblad:   VI
Boek:  De Vliegeraar van Khaled Hosseini
Radio:  Radio 3
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JO15-2 in het nieuw door van der Windt B.V. 

Zaterdagmorgen 18 november zat de 
bestuurskamer van Lyra vol gespannen 
en glunderende gezichten. De eerste 
groep betrof een aantal bestuursleden 
van Lyra in afwachting van de spannen-
de periodetitel strijd die later op de dag 
tegen v.v. Naaldwijk afgewerkt zou wor-
den op ons sportpark.
De tweede groep bestond uit jongens, 
de leider en de trainer van JO15-2 die 
hun gesponsorde kleding van v.d. Windt 
Aardappelhandel in ontvangst mochten 
nemen.

Nico en Pauline van der Windt waren 
uiteraard ook aanwezig en werden door 
Hans Koornneef van Stichting Steun 
Lyra bedankt voor hun trouwe sponso-
ring aan v.v. Lyra. Want, samen met ban-
denservice Klaas v.d. Eijk, waren Nico 
en Pauline ook al sponsor van de selec-
tie van JO13.
Nico van der Windt vormt de derde 
generatie die het gelijknamige aardap-
pelhandelsbedrijf leidt  met een klan-
tenkring in verschillende landen van 
Europa. Iedereen zal vast wel eens een 

vrachtwagen van dit bedrijf zijn tegen-
gekomen in West-Europa. Naast de 
handel in aardappelen behoort dus 
ook het wegtransport tot de diensten 
die van der Windt aanbiedt. Bovendien 
is de fouragehandel (veevoer) hun spe-
cialiteit. 

Dankzij de nieuwe kleding en voetbal-
tassen loopt het team van Leon van 
Santen en Niels de Jong er de komen-
de jaren weer prachtig bij! 
Na afloop werd er nog een elftalfoto in 
de nieuwe trainingspakken gemaakt en 
gingen de mannen vervolgens het veld 
in voor hun eerste punten in de nieuwe 
kleding. Dat lukte jammer genoeg niet. 
In de laatste minuut verloren, 1-7.

De Gouden Kaart voor Paul van der Hoeven
Lyra koestert haar vrijwilligers en heeft 
daarom een onderscheiding in het leven 
geroepen, om een aantal keren per sei-
zoen een clubman of vrouw in het zon-
netje te zetten. De Gouden Kaart! Waar 
een geel of rood exemplaar steevast cha-
grijn oplevert, betekent een Gouden 
kaart een Parkerpen van Lyra, een prach-
tige bos bloemen en uiteraard eeuwige 
roem. 
Het nieuws dat Paul van der Hoeven de 
Gouden Kaart ontvangen heeft is via de 
sociale media al vooruitgesneld als deze 
editie van sportkontakt verschijnt. Op de 
Facebookpagina van Paul’s elftal, Lyra 7, 
verscheen al een foto van Paul die daar 
alles behalve geposeerd op stond. Mid-
denin de schijnwerpers, dat hoeft van 
Paul niet zo..
Liever staat hij achter het luik van de 
Lyra- keuken, zijn ‘vertrouwde stek’ tij-

dens de maandelijkse kantinedienst. Samen 
met het vaste cluppie: Rick Vermeer, Eelco 
Pronk, Luuk van der Burg, Rob Groenewe-
gen en Wil Bongaards. De onderscheiding 
is dan ook als blijk voor waardering voor de 
hele groep.
Paul is als de specialist van de broodjes bal 
echter de blikvanger van het stel. “Paul, heb 
je nog balletjes?” is een vraag die regelmatig 
aan de bar gesteld wordt. Steevast gaat er dan 
een duimpje omhoog gevolgd door een gro-
te glimlach van Paul. Die in het dagelijks leven 
met dezelfde lach op het gezicht in de rozen 
werkt en getrouwd is met Daphne. 
Of er in het veld ook regelmatig duimpjes bij 
Paul omhoog gaan, vertellen onze bronnen 
niet. Behalve dat de ‘bananenbal’ zijn specia-
liteit is, vinden we dat in deze rubriek ook niet 
zo belangrijk. Dat Lyra’s vrijwilligers met een 
glimlach zoals Paul rondlopen, dat is eigenlijk 
het belangrijkst.
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Business Club te gast 
bij gloednieuw World Horti Center
Een afvaardiging van ruim 50 Business 
Club leden heeft donderdag een bezoek 
gebracht aan het gloednieuwe World 
Horti Center in Naaldwijk. Het was voor 
sommigen even zoeken, ‘Europa’ heet 
de nieuwste straat van Naaldwijk waar 
de campus ligt. Niet elk navigatiesys-
teem bleek dat te weten. Maar uiteinde-
lijk was iedereen op tijd voor de rond-
leiding in het indrukwekkende gebouw 
waar de voormalig demokwekerij en 
MBO Westland samen zijn gekomen in 
World Horti Centre.

Namens World Horti Center nam Jan 
Enthoven het woord en vertelde iets 
over de totstandkoming van World Horti 
Center. De demokwekerij die in 2001 is 
ontstaan is opgezet door 6 bedrijven uit 
de Westlandse tuinbouw(toelevering) 
als demo- en onderzoekskas. Zo’n 100 
bezoekers in het eerste jaar vormden 
de basis voor verdere groei. In 2012 
was het bezoekersaantal uitgegroeid tot 
15.000 door met name internationa-
le belangstelling. Daardoor groeide de 
demokwekerij uit haar jasje, het World 
Horti Center is het nieuwe onderkomen 
van de demokwekerij. MBO Westland 
zit in hetzelfde pand, dichtbij het klop-
pend hart van de innovatieve Westland-
se tuinbouw. “Daar moet op termijn iets 
moois gaan ontstaan,” was een opmer-
king die hout sneed.

Ruim 1200 leerlingen volgen al lessen 
in de school, maar in de kas wordt nog 
hard gewerkt. Tijdens de rondleiding 
werd het gesprek regelmatig onderbro-
ken door het geluid van een cirkelzaag 
of reed er een trolley met presentatie-
materiaal voorbij. Het mocht de pret niet 
drukken, iedereen vond het maar wat 
mooi dat Lyra’s BC, als één van de eer-
ste groepen, een rondleiding door de 
nieuwste showcase van de Nederland-
se tuinbouw mocht lopen. De grootste 
glimlach verscheen bij Ruben Verou-
den bij het betreden van het auditori-

um. “Deze ruimte heet het Rabotrium,” 
werd de groep verteld, een knap staaltje 
pr van de Rabobank.

Het kascomplex en de school wordt 
gescheiden door een bedrijvenplein dat 
eruit ziet als een continue beursvloer. 
Daar krijgen zo’n 75 vooraanstaande 
bedrijven de ruimte zichzelf van haar 
beste kant te laten zien. “Als we een 
rondleiding hebben, benaderen we de 
standhouders of ze behoefte hebben 
om de betreffende groep wat te vertel-
len,” meldde Jan enthousiast. Het bleef 
even stil in de groep toen er iemand 
opmerkte: “maar waarom is er nu nie-
mand?” In zijn antwoord verwees Jan 
naar de kersverse periodetitel van Lyra 
“Die doet nog een beetje pijn in Naald-
wijk,” dus we hebben alle Naaldwijkse 
bedrijven maar niet laten weten dat jul-
lie kwamen,”. Ondertussen wandelde 
de groep langs alle stands waaronder 
andere de BC leden VB Group, Stolze 
en Floricultura vertegenwoordigd zijn. 

De ‘nabeschouwing’ van de middag 
vond toepasselijk plaats bij één van de 
kwekers uit de BC van Lyra; SV.CO, een 
toongevende producent van potplanten. 
Slagerij Zwaard verzorgde de bbq op de 
Big Green Egg, die er voor zorgde dat 
iedereen voldaan weer richting huis of 
Lyra- kantine kon. 
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Wedstrijdprogramma

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

29 november 2017

Zaterdag
2 december 2017

Senioren Zaal     
LYRA VR1  Barendrecht VR4 20:00  Schilp, de (Rijswijk) 
      
Senioren      
Ariston’80 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer   
Honselersdijk 2  LYRA 2 11:30 Via Trainer   
Naaldwijk 2  LYRA 3 12:00 11.00  
LYRA 4  MSV ‘71 3 14:30    
LYRA 5  GSC ESDO 2 14:30   
LYRA 6  HVC’10 5 12:30    
Wanica Star 3  LYRA 7 11:00  10.00  
LYRA 8  Sportclub Monster 11 14:30    
Schipluiden 5  LYRA 9 14:30 13.30  
Schipluiden 6  LYRA 10 14:30 13.30  
St.Hooger 4  LYRA 11 12:00 11.00  
LYRA 12  MVV ‘27 10 14:30    
Verburch 6  LYRA 13 14:30 13.30  
HVC’10 8  LYRA 14 14:30 13.30  
         
Vrouwen      
LYRA VR1  DSVP VR1 14:30    M.D. MacAndrew 
LYRA VR2  Zwaluwen VR2 12:30    
VDL MO17-1  LYRA MO17-1 10:30 9.30  
LYRA MO15-1  Gr.WII VAC MO15-2 10:30    Speler Lyra 4
LYRA MO15-2  MSV ‘71 MO15-1 09:30    Speelster VR 1
DHL MO13-2  LYRA MO13-1 11:10 10.10   
      
LYRA JO19      
LYRA JO19-1  Quick JO19-2 14:30    G.W.R.  van de Velde
Quick JO19-5  LYRA JO19-3 13:30 12.30  
Schipluiden JO19-2  LYRA JO19-4 12:00 11.00  
      
LYRA JO17      
SVV JO17-1  LYRA JO17-1 14:30 Via Trainer   
LYRA JO17-2  Scheveningen JO17-2 12:30    
LYRA JO17-3  FC ‘s-Gravenzande JO17-4 12:30    
LYRA JO17-4  VDL JO17-2 12:30    
Quick JO17-6  LYRA JO17-5 11:00 10.00  
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  Verburch JO15-1 10:30     J.H.M.  Ton 
LYRA JO15-2  SVH JO15-1 12:30    
LYRA JO15-3  Zestienhoven JO15-2 11:00    Speler Lyra 5
LYRA JO15-4  Schipluiden JO15-2 10:30    Speler Lyra 6
Verburch JO15-4  LYRA JO15-5 11:00 10.00  
VFC JO15-6  LYRA JO15-6 14:30 13.30  
LYRA JO15-7  Westlandia JO15-6 10:30    Speler Lyra 8
      
LYRA JO13      
Vitesse Delft JO13-1  LYRA JO13-1 09:00 Via Trainer  
Maasdijk JO13-1  LYRA JO13-2 08:45 Via Trainer 
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
4 december 2017

Zaterdag
2 december 2017

LYRA JO13 
LYRA JO13-3  VFC JO13-3 10:30   Speler Lyra 12
LYRA JO13-4  Sportclub Monster JO13-3 08:45    
LYRA JO13-5  KMD JO13-3 08:30    
LYRA JO13-6  DHL JO13-4 14:30    
LYRA JO13-7  Sportclub Monster JO13-4 08:30    
      
LYRA JO11      
Schipluiden JO11-1  LYRA JO11-1 09:00 Via Trainer  
Excelsior M JO11-2  LYRA JO11-2 08:30 Via Trainer  
LYRA JO11-3  Excelsior M JO11-3 09:30    Speler JO19-1
LYRA JO11-4  Verburch JO11-3 08:30    Speler JO17-2
LYRA JO11-5  SEP JO11-3 09:30    Speler JO17-3
Schipluiden JO11-2  LYRA JO11-6 09:00 8.00  
LYRA JO11-7  Verburch JO11-8 08:30    Speler JO17-4
LYRA JO11-8  Semper Altius JO11-3 08:30    Speler JO15-1
LYRA JO11-10M  Schipluiden JO11-4 08:30    Speelster VR 2
      
LYRA JO9      
ADO Den Haag JO9-2 LYRA JO9-1 09:00 Via Trainer  
HBS JO9-4  LYRA JO9-2 08:30 Via Trainer  
LYRA JO9-3  BMT JO9-1 10:00    
LYRA JO9-4  Westlandia JO9-4 10:00    
RAS JO9-4  LYRA JO9-5 11:05 10.05  
Victoria’04 JO9-6  LYRA JO9-6 09:00 8.00  
LYRA JO9-7  RKDEO JO9-14 11:00    
         
LYRA JO8      
Scheveningen JO8-1  LYRA JO8-1 09:30 Via Trainer  
Laakkwart. JO8-2  LYRA JO8-2 11:30 Via Trainer  
VFC JO8-6  LYRA JO8-3 08:30 7.30  
LYRA JO8-4  Hillegersberg JO8-5 11:00    
VELO JO8-3  LYRA JO8-5 08:45 7.45

Senioren Zaal     
HBSS VR4  LYRA VR2 20:00 Sportcentrum West (Rotterdam) 
      
Senioren Zaal     
Honselersdijk 4  LYRA 1 19:00 Pijl, de  (Naaldwijk) 
LYRA VR1  Barendrecht VR3 20:00 Schilp, de  (Rijswijk) 
      
Senioren   
LYRA 1   KMD 1 14:30     
LYRA 2  Valken’68 2 12:00    
LYRA 3  Honselersdijk 3 14:30     
Westlandia 6  LYRA 4 14:30 13.30  
GDA 3  LYRA 5 11:30 10.30  
MVV ‘27 6  LYRA 6 14:30 13.30  
LYRA 7  MVV ‘27 8 12:30    
Westlandia 9  LYRA 8 12:30 11.30  
LYRA 9  MVV ‘27 9 14:30    
LYRA 11  VDL 6 14:30    
Hermes DVS 5  LYRA 12 12:45 11.45   
LYRA 13  FC ‘s-Gravenzande 19 12:30    
LYRA 14  Scheveningen 6 14:30    
       
Vrouwen      
ARC VR1  LYRA VR1 12:15 Via Trainer  

Woensdag
6 december 2017

Zaterdag
9 december 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

9 december 2017
KMD VR1  LYRA VR2 14:30 13.30  
LYRA MO19-1  Maasdijk MO19-1 12:30    
LYRA MO17-1  HVC’10 MO17-1 10:30    Speler Lyra 3
Die Haghe MO15-2  LYRA MO15-1 09:30 8.30   
CWO MO15-1  LYRA MO15-2 09:30 8.30   
LYRA MO13-1  DHL MO13-1 09:00    Speler Lyra 2
       
LYRA JO19       
Sp Monster JO19-1  LYRA JO19-1 14:30 Via Trainer  
LYRA JO19-3  FC ‘s-Gravenzande JO19-5 10:30    
LYRA JO19-4  Honselersdijk JO19-3 12:30    
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  MVV ‘27 JO17-1 12:00     
HBSS JO17-2  LYRA JO17-2 14:30 Via Trainer  
Die Haghe JO17-3  LYRA JO17-3 14:30 13.30  
FC ‘s-Gravenz. JO17-6 LYRA JO17-4 10:30 9.30  
LYRA JO17-5  Quintus JO17-2 10:30    
      
LYRA JO15      
Westlandia JO15-2  LYRA JO15-1 10:30 Via Trainer  
Quintus JO15-1  LYRA JO15-2 10:00 Via Trainer  
CWO JO15-2  LYRA JO15-3 11:00 10.00   
Sp. Monster JO15-4  LYRA JO15-4 10:30 9.30   
LYRA JO15-5        HVC’10 JO15-3          10:30    Speler Lyra 9
LYRA JO15-6  Naaldwijk JO15-3 08:45    Speler Lyra 7
Den Hoorn JO15-8  LYRA JO15-7 10:30 9.30   
      
LYRA JO13      
LYRA JO13-1  Zestienhoven JO13-1 10:00    
GLZ Delfshaven JO13-1 LYRA JO13-3 10:30  9.30  
Westlandia JO13-3  LYRA JO13-5 09:00 8.00  
Quick Steps JO13-4  LYRA JO13-6 12:45 11.45  
Die Haghe JO13-6  LYRA JO13-7 10:30 9.30  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-1  VELO JO11-1 08:30    Speler Lyra 1
LYRA JO11-2  Maasdijk JO11-1 09:00     
KMD JO11-4  LYRA JO11-4 08:30 7.30   
Sp. Monster JO11-5  LYRA JO11-5 09:00 8.00   
LYRA JO11-6  Excelsior M JO11-4 09:00    Speler JO17-1
Quintus JO11-4  LYRA JO11-7 09:00 8.00   
SVH JO11-9  LYRA JO11-8 09:30 8.30   
CWO JO11-4  LYRA JO11-10M 09:30 8.30   
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  GSC ESDO JO9-1 11:30   
LYRA JO9-2  Den Hoorn JO9-2 09:30    
VELO JO9-4  LYRA JO9-3 10:00 9.00  
RKAVV JO9-6  LYRA JO9-4 09:00 8.00  
LYRA JO9-5  HBS JO9-10 11:30    
LYRA JO9-6  Full Speed JO9-3 08:30    
Den Hoorn JO9-6  LYRA JO9-7 08:30 7.30  
      
LYRA JO8      
LYRA JO8-1  HVV JO8-2 10:30    
LYRA JO8-2  GSC ESDO JO8-2 10:30    
LYRA JO8-3  Moordrecht JO8-1 09:30    
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Zaterdag

9 december 2017
Wilhelmus JO8-5  LYRA JO8-4 11:00 10.00  
LYRA JO8-5  Honselersdijk JO8-1 08:30
   
Minipupillen       
Westlandia   vv LYRA 8.45 7.45

Senioren     
HBSS VR2  LYRA VR1 19:00 Margriet  (Schiedam) 
      
Senioren Zaal     
LYRA 1  WIA 20 20:00 Buitenhof  (Delft) 
      
Senioren Zaal     
LYRA VR2  VUC VR2 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 

Maandag
11 december 2017

Dinsdag
12 december 2017

Woensdag
13 december 2017

Frits de Vreeden en Bart van Wensen 
stoppen einde seizoen
Afgelopen maandag heeft Frits de Vree-
den in de bestuursvergadering aan-
gegeven dat hij tezamen met Bart van 
Wensen aan het einde van het seizoen 
zullen stoppen met hun werkzaamhe-
den voor v.v. Lyra.

Beide heren hebben aangegeven dat 
door veranderde privé situaties de 
werkzaamheden als lid van de Tech-
nische Commissie niet meer kunnen 
combineren met de tijdsinvestering 
voor deze functies.

Ze hebben aangegeven dat zij geen 
beslissingen meer willen nemen welke 
betrekking hebben op het volgende sei-
zoen en louter alleen een adviserende 
taak hierin willen hebben. Beslissingen 
over contractverlengingen zal worden 
gedaan door een afvaardiging van het 
bestuur en Geert van Etten (lid TC). Het 
bestuur betreurt uiteraard de beslissing 
van beide heren, maar heeft er begrip 
voor hun beslissing. Het bestuur van v.v. 
Lyra is ervan overtuigd dat de heren vol 
overgave het seizoen zullen afmaken. 
De zoektocht naar nieuwe leden voor 
de TC is inmiddels gestart.


