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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 8
11 december 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. 06-14287010 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

 7 januari
14 januari (laatste Sportkontakt op papier, 
    verschijnt 24 januari)
4 februari (eerste Sportkontakt digitaal)
18 februari
4 maart



pagina 3

Van de voorzitter

Code Oranje
“Gaat het door zaterdag?’, was een veel 
gestelde vraag vorige week. Iedereen 
keek met een schuin oog naar buiten 
en de weerkaarten werden op de tele-
foon in de gaten gehouden. Niet ieder-
een was positief en er was met name 
bezorgdheid over de kwaliteit van de 
natuurvelden. Het is gelukkig meege-
vallen en de meeste wedstrijden kon-
den doorgang vinden, alleen zag je wel 
veel mensen goedgemutst langs de vel-
den staan. Dit laatste vanwege de kou-
de weersomstandigheden. De twaalf-
de maand van het jaar is aangebroken 
en dan kun je dat verwachten. De wed-
strijden werden soms met striemende 
regenbuien gespeeld. Mijn respect voor 
de spelers, begeleiding en scheidsrech-
ters die in deze weersomstandigheden 
“de wei” zijn ingegaan.

Rechtgezet
De opmerkingen, adviezen en menin-
gen stonden in sommige gevallen 
boordevol kritiek na de offday tegen 
Ariston’80. Dit was begrijpelijk als je 
daarbij bent geweest. Gelukkig was de 
knop snel omgezet en zagen we afge-
lopen zaterdag een wervelende eerste 
helft tegen KMD. De buren uit Waterin-
gen hadden niet veel in te brengen. De 
critici werden de mond gesnoerd door 
zeer attractief voetbal, met name de ver-
dediging van onze tegenstanders had 
het zeer lastig van onze tegenstanders. 
Na afloop stonden de gezichten van de 
critici weer in de modus glimlach. Laten 
we er maar vanuit gaan dat de wed-
strijd tegen Ariston’80 een miskleun 
is geweest. Op zaterdag 16 december 
staat er voor dit jaar nog één uitwed-
strijd op het programma, waar Quick 
Steps de tegenstander is, net even te 
ver om op de fiets te gaan. Vooral als je 
tegenwind hebt.

Heb je hem al opgehaald
Zoals ieder jaar staat er ook dit jaar 
in de jeugdbestuurskamer een atten-
tie klaar voor alle vrijwilligers. Dit als 

dank voor de inzet, in welke vorm dan 
ook, voor het afgelopen jaar. We besef-
fen dat de druk op de vrijwilligers best 
wel eens groot is, maar iedere keer staat 
men er weer. Door al deze mensen blijft 
de club levendig en draaien. Dank gaat 
ook hierbij uit naar Bakkerij van Delft, zij 
hebben er dit jaar voor gezorgd dat deze 
attentie aan de vrijwilligers kan worden 
uitgereikt.

Nog even
De uitnodiging kwam via een 
Whatsapp-bericht, want zo gaat dat in 
de moderne tijd. Of ik even tijd had om 
een vergadering bij te wonen voor de 
laatste Sportkontakt. Het moet gezegd 
worden dat drukkerij Picom en Jan Vink 
er goed over na hebben gedacht. Leu-
ke ideeën werden uitgewisseld, afge-
voerd en toegevoegd. Aan het einde 
van de vergadering was er een mooi 
besluitenlijst. De laatste papieren versie 
wordt verspreid op woensdag 24 janua-
ri. We kunnen alvast verklappen dat het 
een mooi bewaarnummer wordt in kleur 
gedrukt, cadeau van Drukkerij Picom. 
Heel hartelijk dank voor dit groots 
gebaar. Er zijn inmiddels veel gastre-
dacteuren benaderd om een bijdrage 
te schrijven voor deze editie. Ze hebben 
ruim een maand de tijd om hun bijdra-
ge te schrijven en het belooft erg leuk te 
worden. De komende periode is er even 
geen uitgave van het Sportkontakt en is 
het van belang om de website en Soci-
al Media goed in de gaten te houden. 
Indien er ontwikkelingen zijn zullen deze 
op de website geplaatst worden.

Regenjassen met hoog kraag
Wellicht heb je ze zien lopen. Ze strui-
nen de velden af en kijken naar de niet 
selectie-elftallen. Op dit moment wor-
den de onder-elftallen onderworpen 
aan een interne scouting. Deze mensen, 
die overigens gewone Lyrakleding dra-
gen, hebben met de leiders overleg om 
alle spelers in deze elftallen eens goed 
in kaart te brengen. Wellicht zijn er spe-
lers die te laag zijn ingedeeld en kunnen 

ze makkelijk een paar elftallen omhoog 
of zijn ze selectiewaardig. Het is een 
begin voor de tweede seizoenshelft of 
het komende seizoen Alles gaat in over-
leg met iedereen. Mooi iniatief van de 
speurders van de vereniging.

Oliebollenloop en 
Kilometers voor Casper
Hier en daar ontvangen we hele mooie 
positieve signalen voor 30 december. 
De Oliebollenloop staat dit jaar in het 
teken van een goed doel en uiteraard 
voor de Activiteitencommissie. Het doel 
is om voor beide zoveel mogelijk geld 
op te halen, zodat de Activiteitencom-
missie de activiteiten kan bekostigen 
waar uw kind aan meedoet en natuur-
lijk willen ze een mooi bedrag opha-
len voor een bescheiden bijdrage aan 
het onderzoek naar alvleesklierkanker. 
De Lier moet op zaterdag 30 decem-
ber roze gekleurd zijn. Daag de men-
sen uit je omgeving om samen gezel-
lig te komen hardlopen. De keuze in de 
afstand is voor ieder wat wils. Jeugdspe-
ler daag je vader of moeder uit wie de 
snelste tijd kan hardlopen op de 3 kilo-
meter. Na afloop de uitermate gezellige 
nazit in de kantine en deze uiteraard met 
oliebollen.

Mijnheer de voorzitter, mag ik u iets 
vragen? Deel 2
Soms besef je de impact van een redac-
tionele bijdrage niet en wie het allemaal 
leest. Zo is er twee weken geleden in 
deze column aandacht besteedt aan het 
WK zaalvoetbaltoernooi dat dit jaar voor 
de laatste keer wordt georganiseerd bij 
v.v. Verburch in Poeldijk. De reden hier-



pagina 4

Van de redactie
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voor is dat er onvoldoende opvolgers 
op staan die dit toernooi kunnen en wil-
len dragen. Dit blijf ik eeuwig zonde vin-
den en heb daar aandacht aan besteed 
en met resultaat. Het is bij FevoWest 
terechtgekomen en Groot Westland. 
Hier zijn enige hoopgevende reacties 
op gekomen. Ook vanuit onze club heb 
ik een positieve reactie mogen ontvan-
gen. Volgende week mag ik op de koffie 
komen bij de organisatie om eens gezel-
lig bij te praten. We hebben stof genoeg 
voor hen waar ze mee verder kunnen.

Feestdagen
Het is de laatste uitgave van het jaar 
deze editie van het Sportkontakt. Het 

amateurvoetballen gaat even rusten. Dit 
is misschien ook wel nodig, want ter-
wijl deze column geschreven wordt zie 
ik een hele kleine witte wereld. Wit-
te vlokken worden door een stevi-
ge bries samengeperst op moederaar-
de. Het blijft een fantastisch gezicht. 
Even geen voetbal, dan maar de aan-
dacht aan familiaire zaken. De feestda-
gen staan voor de deur. Nog een paar 
weken en dan is 2017 geschiedenis 
voor altijd en gaan we ons opmaken 
voor 2018. Namens het bestuur willen 
we alvast iedereen uitnodigen voor de 
nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2018. 
Vanaf 20.00 uur willen we aan iedereen 
de beste wensen uitspreken. Heel graag 

zien we ook de ouders van de jeugdspe-
lers op deze receptie. Ontmoet elkaar 
en deel elkaars ervaringen en wellicht 
komen hier nog mooie dingen van. Voor 
de inwendige mens wordt gezorgd. 
Namens het bestuur zal door mij nog 
eenmaal worden teruggekeken op ons 
jubileumjaar en wordt er een voorschot 
gegeven voor 2018.
De wens wordt al vroeg uitgesproken 
in december, maar namens het bestuur 
willen we alle spelers, leiders, trainers, 
vrijwilligers, sponsoren, supporters en 
diegene die op enigerlei wijze de club 
ondersteunen hele mooie feestda-
gen toewensen. Dank voor de inzet in 
het afgelopen jaar en voor volgend jaar 
vooral veel gezondheid toegewenst. 
Dan komt de rest vanzelf.

Tot op het sportpark.

Sjaak Scheffers.
Komt u ook naar de Nieuwjaarsreceptie? 

Donderdag 4 januari 2018, 20.00 uur.

Na het ‘debacle van Delft’ herstel-
de Lyra zich dit weekend door het klei-
ne broertje uit Wateringen met 5-2 weg 
te zetten. De tweede helft was het nog 
wel even met de billen knijpen. De eer-
ste 10 minuten vlogen de kansen ons 
om de oren. Daarna was de koek een 
beetje op. Na vier gele kaarten en een 
strafschop kwam KMD terug tot 4-2. 
Net toen we dachten dat de wedstrijd 
gespeeld was, maakte Bram Wennekers 
in de 96e minuut toch nog de 5-2. Een 
prima resultaat. Komende week nog de 
uitwedstrijd tegen Quick Steps. Daarna 
de winterstop. 
 
Er was wat onduideijkheid over de nog 
te verschijnen SportKontaken op papier. 
De bedoeling was om eind decem-
ber het laatste nummer uit te brengen. 
Maar omdat het seizoen later dan nor-
maal startte, komen de laatste 2 papie-
ren versies uit in januari, te weten 8 en 
22 januari. De deadline voor de laat-

ste papieren editie is 14 januari. Omdat 
deze editie, een bewaarexemplaar, in 
kleur gedrukt zal worden is daar wat 
meer voorbereidingstijd voor nodig. 

Na januari blijft het SportKontakt 
gewoon elke twee weken verschij-
nen, maar dan digitaal. Als de techniek 
het toelaat, krijgt ieder lid elke veertien 
dagen een mail met daarin de link naar 
de nieuwe SportKontakt. Blijf dus ook 
na januari gewoon jullie kopij aanleve-
ren, zodat we er een mooi blad van kun-
nen maken, volledig in kleur. Vergeet 
niet om ook foto’s (apart bestand) aan 
te leveren! 

Rest mij nog om ook namens mijn col-
lega-redacteur Jan Vink u allen pret-
tige feestdagen en een voorspoedig 
2018 toe te wensen. Tot op de Zweth of 
ergens anders…

Herman Hertsenberg
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Ariston ’80 – Lyra  5 - 0
Lyra heeft gisteren tegen de Delftse stu-
dentenvoetbalvereniging een bescha-
mende 5-0 nederlaag geleden en is 
daarmee koploper af in de 3e klas-
se. Tijdens de wedstrijdbespreking had 
het trainersduo Hageraats / Jansen als 
eerste met grote letters op het bord 
geschreven: ONDERSCHATTING en de 
uitslag van Monster – Ariston 1-3. Wat 
ligt dan aan deze kansloze, beschamen-
de nederlaag ten grondslag? Het idee: 
we doen dit wel even of toch enige 
mate van onderschatting? Ariston stond 
immers onderaan en zou er wel niet 
veel van kunnen. En als je dan denkt dat 
je met minder dan 100 % inzet te werk 
kan gaan, krijg je zo’n 5-0 nederlaag aan 
je broek.

Het was, met name in de tweede helft 
niet om aan te gluren en dan moet je 
toch proberen om een 3-0 ruststand te 
repareren. Maar als je direct na de rust 
de 4-0 om je oren krijgt, wat valt er dan 
nog te doen? Een ding is zeker: gepraat 
over een eventueel kampioenschap en 

promotie moet na de wedstrijd van gis-
teren maar achterwege blijven. En a.s. 
zaterdag kan Lyra 1 revanche nemen 
op de belachelijke voorstelling van gis-
teren, door de mannen van KMD op 
te vreten. De spelers zijn vanaf nu aan 
het woord!!! Dan moet ook nog gezegd 
worden dat de 5-0 van gisteren gemak-
kelijk hoger had kunnen uitvallen als 
Ariston alle mogelijkheden had benut. 
Scheidsrechter Achterberg uit Rotter-
dam floot een goede wedstrijd zonder 
kaarten.

Lyra begon aan deze hopeloze missie 
met de volgende spelers:
Ritchie de Vreeden, Tim Herbert, Rick 
Voskamp, Ardi Luijendijk, Dennis 
Schouwstra, Gino Bozuwa, Bram Wen-
nekers, John Lagerwerf, Coen v. Mil en 
Kevin v. Velden.
Direkt na de rust verving Jack Binnen-
dijk Kevin v. Velden en Raymond v.d. 
Akker verving John Lagerwerf.

Lyra 2 won de uitwedstrijd bij Honse-
lersdijk 2 met 2-3.

Lyra – KMD  5 – 2.
Sloten we het vorige verslag van de 
wedstrijd Ariston-Lyra af met de woor-
den: “de spelers zijn nu aan het woord” 
dan kunnen we zeggen dat Lyra gisteren 
uitstekend revanche heeft genomen op 
de wanvertoning van vorige week mid-
dels een klinkende 5-2 overwinning 
op streekgenoot KMD. Erg veel moei-
te heeft het trainersduo Hageraats/Jan-
sen dan ook niet gehad om de groep te 
motiveren, met daarbij de vriendelijke 
medewerking van KMD. De Wateringers 
lieten niet echt zien waarom ze zo hoog 
stonden op de ranglijst. 

Lyra had al in de 3e minuut succes nadat 
Kevin v. Velden een corner had geno-
men en de afgeslagen bal door Coen 
v. Mil alsnog tot de 1-0 werd gepromo-
veerd. Deze vroege voorsprong gaf Lyra 
een rustig gevoel en met goed voetbal 
werd KMD onder druk gezet. Dat resul-
teerde al in de 14e minuut tot een 2-0 
voorsprong toen Jack Binnendijk een 
vrije trap schitterend binnen schoot, 
2-0. Groot was de teleurstelling toen 

Lyra 1
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Speler van de week:
Mijn naam is Robin Pruisken, ik ben geboren op 18-2-2007 en ik woon aan de 
Muskaat. Ik ben leerling van de Prins Mauritsschool, ik zit in groep 8 bij juf Irene 
en meester Leon. Ik wil later graag arts worden of misschien ook nog profvoet-
baller. Ik speel in de JO 11  1 centraal op het middenveld.
Ik vind op school gymnastiek erg leuk, minder leuk vind ik begrijpend lezen/
spelling. Ik ben pas met mijn klas op schoolkamp geweest in Lage Vuursche; ik 
heb nog geen verkering. Mijn voorspelling voor de wedstrijd Lyra-KMD is: 2-0. Ik 
bedank mijn begeleider van vandaag Jack Binnendijk en Lyra voor de mooie dag 
die ik heb gehad!!

KMD een minuut later tot 2-1 terug kon 
komen, niet zo zeer door fraai spel, 
als wel geknoei in de Lyra defensie. 
Bram Wennekers ondernam in de 24e 
minuut een succesvolle solo aktie met 
als gevolg een 3-1 voorsprong. Scheids-
rechter v. d. Ploeg uit Leiderdorp gaf 
Jack Binnendijk in de 26e minuut geen 
penalty, die er wel degelijk een was. 
In de 39e minuut combineerden Ardi 
Luijendijk en Robin Vijverberg er lus-
tig op los en mocht Robin de 4-1 laten 
aantekenen. Het leek vlak voor de rust 
een nog grotere voorsprong te worden 
nadat Jack Binnendijk op de lat schoot. 
Een 4-1 rust stand hadden we lang niet 
meegemaakt. 

Direkt na de rust schoot Bram Wenne-
kers op de lat en was het wachten op 
een grotere Lyra voorsprong. In de 73e 
minuut werd Kevin v. Velden gewisseld 
voor Bob Zwinkels en in de 79e minuut 
kwam John Lagerwerf in het veld voor 
Coen v. Mil. Tegenvaller was dat in de 
82e minuut KMD een penalty mocht 
nemen, 4-2. Pas ver in blessuretijd wist 
Bram Wennekers de 5-2 te scoren na 
wederom een goede solo aktie. Rick 
Voskamp, Mark Dukker, Tim Herbert en 
Ardi Luijendijk kregen allen geel voor-
gehouden, terwijl KMD slechts 1 gele 
kaart ontving. Dat geeft de verhouding 
in het veld niet goed weer. Na afloop 
werd Coen v. Mil tot “Man of the Match” 

uitgeroepen en neemt Lyra in de rang-
schikking een 2e plaats achter VELO in.

A.s. zaterdag speelt Lyra in Den Haag 
de uitwedstrijd tegen Quick Steps. U wil 
daar vanzelfsprekend bij zijn!

Lyra 2 verspeelde aan het slot van de 
wedstrijd een 1-0 voorsprong tegen Val-
ken ’68 2, het werd uiteindelijk 1-1. 

Speler van de week was Robin Pruisken 
en balsponsor Johan Zuur.
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Activiteitencommissie

Schema meelopen met Lyra 1
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

Activiteiten:Klaverjassen 15 december 
Hardlopen 30 decemberFIFA tournement 19 januari

Familieweekend 15/16 juni

Sinterklaas
Woensdagmiddag 29 november was 
een drukte van jewelste op de Zweth. 
Op de kunstvelden was het peperno-
ten toernooi voor de spelers uit de jo11. 
Zelf de pieten hebben een balletje mee 
getrapt. En in het gebouw was er een 
sinterklaasmiddag voor de jo9/ jo8 en 
de mini’s. Darten met kruidnoten, een 
tattoo van je favoriete club, zakloop par-
koers, zwarte pieten en een bezoek van 
Sinterklaas. Ieder team had een rijm 
gemaakt en deze werd voorgedragen 
aan de Sint. Allemaal ingrediënten voor 
een geslaagd feest.
Meer foto’s zijn te zien op https://myal-
bum.com/album/sTGmDxqexzoQ
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Johan Voskamp gasttrainer bij F-selectie vv Lyra
 
Dinsdag 28 november heeft Johan Vos-
kamp i.s.m. de trainers van de Fselec-
tie een gasttraining verzorgd. De hui-
dige spits van RKC Waalwijk verzorgde 
een trainingsonderdeel 2 tegen 1 met 
keeper.

De kinderen genoten van de training en 
kregen na afloop een elftalposter van 
RKC voorzien van de  handtekening van 
Johan. Wij bedanken Johan voor de leu-
ke training.
Namens de trainers van de Fselectie

Ger van der Meer

Speelster van de Week 
LYRA Vr1 - DSVP Vr1
A.s. zaterdag 2 december speelt Lyra Vr1 de laatste thuiswedstrijd 
voor de winterstop en is Fieke Koornneef Speelster van de Week. 
Fieke zit sinds dit seizoen op voetbal en krijgt training van een 
aantal meiden uit Vr1. Ze wil zich kort aan jullie voorstellen.

Naam: Fieke Koornneef
Leeftijd: 10 jaar
Elftal: MO11-1
Favoriete plek op het veld: Spits
Hoelang zit je al op voetbal: vanaf september 2017 (3 maanden)
Het leukste aan voetbal vind ik: Scoren
School en klas: Kon. Julianaschool groep 7
Favoriete en minst favoriete vak op school: leukste vak is gymmen en het minst leuke vak is natuur.
Voorspelling uitslag LYRA Vr1 - DSVP Vr1: 3-1
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Lyra 1 – Stompwijk’92 4, 5-5 (Stompwijk w.n.s.): 
Bekeravontuur ten einde voor Lyra
Vandaag een thuiswedstrijd in de Schilp. 
Martijn en Pieter waren vandaag wegens 
werk afwezig en Robin en Dave nog 
steeds geblesseerd. Dennis was van-
daag bereid gevonden om het zevental 
compleet te maken.
Vandaag  een bekerwedstrijd tegen een 
onbekende tegenstander. Stompwijk 
bleek een ploeg met een meevoetbal-
lende keeper en dit blijft lastig voetbal-
len. De schoten van de keeper waren 
niet zo gevaarlijk, maar doordat de spe-
ler van Stompwijk het zicht voor de 
keeper goed belemmerde bleken de 
schoten lastig voor Roy. In de 1e minuut 
werd het meevoetballen echter al afge-
straft door Lyra. Een schot werd geblokt 
en een lange pass van Assaf belande na 
een ultieme sprint bij Dennis. Hij schoof  
de bal naar Fla die de 1-0 binnentikte. 
Stompwijk had meer balbezit, maar Lyra 
kwam er vaak gevaarlijk uit zo belan-
de een schot van Dennis op de paal en 
kwam Ray op een pass van Dennis net 
te kort. Het mooiste moment van de 
wedstrijd vond plaats in de 13e minuut 
toen de keeper van Stompwijk met een 
hard schot van afstand zijn eigen speler 
vloerde. Roy en Jim (op de lijn na een 
ultieme inspanning) redde Lyra nog, 
maar in de 15e minuut was het dan toch 
1-1 nadat Stompwijk de Lyra defensie 
volledig uittikte. Vijf minuten voor rust 
was 1-2 door een afstandsschot van 
de keeper en een minuut later zelfs 1-3 
nadat Sander niet meer de kracht had 
om met zij man mee te lopen. Die zelf-
de Sander kreeg vervolgens drie goede 
kansen op de aansluitingstreffer, maar 
het duurde tot één minuut voor rust tot 
hij deze daadwerkelijk maakte door de 
bal over de meevoetballende keeper te 
schieten 2-3.

De tweede helft begonnen wij fel Den-
nis had twee goede kansen op de gelijk-
maker, maar het was zijn 3e poging die 
succes had. Via een frommelgoal teken-
de hij de 3-3 aan. Eem minuut later 
belande een een-twee tussen  Sander 
en Dennis op de paal. Het was echter 
Stompwijk die op 3-4 kwam. Een hoog 
bal werd uit de lucht schitterend in de 
kruising gevolleerd. Een goal die deze 
man (bekende hij ook zelf) nooit meer 

maakt. Lyra kreeg kansen op de gelijk-
maker, maar zelfs een drie op een situ-
atie kon niet uitgespeeld worden. In de 
15e minuut kreeg Stompwijk een penal-
ty, nadat Assaf een speler van Stomp-
wijk in de cirkel in zijn rug duwde. Deze 
werd door Stompwijk benut: 3-5. Lyra 
moest weer in de achtervolging en dat 
lukte ook. In de 17e minuut tekende 
Sander door de benen van de keeper 
voor de 4-5. 
Wij gingen hoger druk zetten en Fla 
kwam er in voor Assaf. In de 19e minuut 
leidde dit bijna tot de gelijkmaker, maar 

Fla zijn schot belande op de paal. Twee 
minuten voor tijd was het alsnog gelijk 
door een afstandsschot van Sander: 
5-5. Roy hield ons vervolgens in de 
wedstrijd, zodat penalty’s de doorslag 
moesten geven. 
Vorig jaar wonnen wij in dezelfde hal 
met penalty’s van Exact. Dit keer luk-
te dit niet. Dennis en Jim schoten raak, 
maar Sander helaas niet. Stompwijk 
schoot wel alle drie de penalty’s raak, 
zodat zij door bekeren. 
Voor Lyra scoorde Dennis en Sander 
twee keer en Fla één keer.   

Het bestuur van v.v. Lyra 

wenst iedereen 

een gezond en sportief 2018 toe!
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LYRA JO8-04 aangekleed 
door van der Sar Betonwerken en 
van der Ende Aluminium Constructies

Acht jaar oud en dan al in schitte-
rende gesponsorde wedstrijdkle-
ding voetballen. Dat hebben de 
jongens en meisje van Lyra JO8-
04  toch maar mooi voor elkaar.  
Dankzij Maikel van der Sar van 
v.d. Sar Betonwerken en Lau-
rens  van der Ende van v.d. 
Ende Aluminium Constructies 
zien ze er nu uit als echte profs! 
In een volle bestuurskamer afgelo-
pen zaterdagmorgen, met allemaal 
vaders en moeders, sprak Stich-
ting Steun voorzitter Hans Koorn-
neef de jonge talentjes toe.  Hij 
gaf de tip mee om vooral lekker te 
genieten van het voetbal spelletje 
en met elkaar veel plezier te heb-
ben tijdens de trainingen en de wed-
strijden. Ook als de uitslagen zo 
nu en dan een beetje tegenzitten.  
 
v.d. Ende Aluminium Constructies 
produceert een scala aan aluminium 
producten en gereedschappen voor 
met name de tuinbouw.  Aluminium 
trappen, beglaasplanken, glaskar-
ren, buisrail systemen in alle soor-
ten en maten. Maatwerk wordt in 
het bedrijf aan de Maasdijk met een 
hoofdletter M geschreven. Geen 
opdracht is te gek voor Laurens van 
der Ende en zijn mannen. Naast de 

tuinbouw, is v.d. Ende ook actief in 
de industrie en in utiliteit.

Maikel van der Sar is natuurlijk een 
bekend gezicht bij Lyra. Zelf heeft hij 
jaren bij onze vereniging gevoetbald 
en sponsort nu dus de JO8-4. V.d. 
Sar Betonwerken is gespecialiseerd 
in betonvloeren en poten voor kas-
sen, bedrijfshallen, tuincentra en 
zelfs paardenstallen. Maar ook voor 
de steeds populairdere betonprin-
ten kunt u bij v.d. Sar Betonwerken 
terecht.

Helaas kon de JO8-4 niet gelijk de 
kleding showen in hun competitie-
wedstrijd, want de aanhoudende 
regen had het veld van Wilhelmus 
onbespeelbaar gemaakt.  Dus nog 
een weekje wachten en dan mogen 
de prachtige tenues toch echt aan-
getrokken worden! 

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.
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vraagd. Ook voor jullie hoop ik dat ple-
zier het voornaamste zal zijn en dat jullie 
voetballen. Wij als JC willen hier in ieder 
geval alles aan doen om dit te realise-
ren.

Ik wens iedereen een hele fijne Kerst 
toe en ik hoop dat 2018 jullie allemaal 
veel gezondheid mag schenken. Geniet 
van de feestdagen en we zien elkaar 
zeker weer op onze mooie club.

Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,

Hans van der Mark

Goed voornemen 
voor 2018:

Fluit eens 
een wedstrijd 
bij vv Lyra!

Van de jeugdvoorzitter

Hierbij dan alweer het laatste stukje 
van jullie jeugdvoorzitter van 2017. Het 
jaar is zoals vele andere jaren weder-
om voorbij gevlogen. Nieuwjaarsdag, 
de eerste kleuren in het voorjaar, Euro-
pees kampioenschap voor dames  in 
de zomer en de vele wedstrijden welke 
we in het najaar reeds hebben gevoet-
bald, het is allemaal voorbij gevlogen.  
Sinterklaas is reeds weer in zijn verblijf 
in Spanje en de Kerstdagen staan weer 
voor de deur. Het heeft wel iets, al die 
lichtjes in de huizen. De warmte van de 
kaarsen en de gezelligheid onder de 
boom. Ik kan er echt van genieten. Ook 
al gaan mijn gedachten uit naar al die-
gene die het rondom deze tijd minder 
hebben. Ik hoop en vertrouw erop dat 
ook voor hen een ster zal schijnen deze 
dagen. 

Dit seizoen loopt voorspoedig, de voet-
balschool draait op de woensdagmid-
dag de drie jongste groepen van de 
jeugd. De scheidsrechterscommis-
sie zorgt voor de benodigde scheids-
rechters voor de diverse wedstrijden. 
Het thee en limonadehok is elke week  
weer bemand en de diverse commis-
sies draaien als een klok. Natuurlijk zijn 
er verbeterpunten te benoemen. Meer 
ondersteuning bij de voetbalschool 
waardoor de grote groep kinderen meer 

aandacht krijgen. Elke wedstrijd een 
scheidsrechter door de club geleverd, 
en geen misverstanden meer wie er nu 
wel of niet in het thee en limonade hok. 
Hier zullen we ook in 2018 weer kei-
hard aan gaan werken. We willen er als 
vereniging echt alles aan doen om de 
omstandigheden optimaal te maken. Dit 
zal niet altijd binnen het gewenste tijd-
bestek kunnen worden geregeld maar 
weet wel we zijn er echt dagelijks mee 
bezig. Ik hoop dan ook dat een ieder 
hier respect voor op kan brengen. 

Als ik naar ons vlaggenschip Lyra 1 
kijk dan kan ik alleen maar zeggen dat 
we trots kunnen zijn op de prestaties. 
Met een gedeelde eerste plek mogen 
de mannen zaterdag naar Quick Steps 
om te proberen de drie punten mee te 
nemen. Als Velo en Monster dan moge-
lijk punten morsen bij hun wedstrij-
den dan mogen zij zich winterkampioen 
noemen. Ik ben het met iedereen eens 
dat je hier niets aan hebt, maar toch 
voor het vertrouwen is het wel lekker. 
Mannen, succes zaterdag.

Bij de jeugd draaien de eerste elftallen 
wisselvallend qua resultaten. De JO19-1 
staan 5e in de 1e klas, onze JO17-1 staat 
8e in de 1e klas, de JO15-1 staat 3e in 
de 1e klas, de JO13-1 staat 1e in de 1e 
klas, de JO11-1 staat 6e in de Hoofd-
klasse, de JO9-1 staat 2e en de JO8-
1 staat 1e in hun poule. Jongens suc-
ces het tweede deel van de competitie 
en laat vooral het plezier in het spelle-
tje de hoofdreden zijn dat jullie lekker 
voetballen. Natuurlijk is winnen belang-
rijk maar dit dienen we wel met respect 
voor elkaar te realiseren. 

Natuurlijk wil ik ook onze tweede elftal-
len en al onze onderelftallen niet ver-
geten te benoemen in mijn stukje. Ook 
jullie hebben het eerste deel van de 
competitie achter de rug. Ook van jul-
lie hebben wij met volle tuigen geno-
ten. We hopen dat jullie in het tweede 
deel net zoveel plezier zullen hebben als 
in het eerste deel. Voor sommige elftal-
len zijn reeds lagere competities aange-
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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

Vrijdag 15 december:
Kerstklaverjassen

Zaterdag 16 december  
Kerstgala seniorenselectieteams.

Zaterdag 23 december
15-19 uur Flessenfeest met DJ

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     

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
24 mrt JO17-5
31 mrt JO15-1

Mocht het zo zijn dat u na het draaien van een dienst denkt 
dat u dit wel vaker zou willen doen? 

Laat het weten aan Fred Barz,  kantinezaken@vvlyra.nl 
of bel 06-48154747

Er zijn nog “gaten” in het rooster, 
zowel door de weeks als op zaterdag. 

Meld je aan voor bardiensten!
Fred Barz,  

kantinezaken@vvlyra.nl 
of bel 06-48154747

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  -  Bram Wennekers
Door Johan Voskamp.
Geboren:  De Lier
Woonplaats:  De Lier
Partner:  Geen
Familie:  Vader Fred, Moeder Elza, broer Stef en zus Sascha 
Opleiding:  Junior accountmanager   
Beroep:  Zonnepanelen (Solar construct Nederland) 
Hobby’s:  Voetbal en bier drinken  
Sport:  Voetbal 
Clubs:  V.v. Lyra
Functie bij de club:  Speler Lyra Selectie
Merk tenue:  Klupp

nationale club:  Ajax Amsterdam
internationale club: Barcelona
Mooiste wedstrijd:  Nederland maakte Spanje af met 5-1
Mooiste doelpunt: 
Sportaccommodatie: V.v. Lyra prachtig gebouw.
Slechtste sportaccommodatie: varkenoord, daar lopen alle-

maal kakkerlakken door de kantine heen.
Idool:  Lionel Messi
Auto:  Geen
Krant:  Ik lees niet graag alleen als er bekende of 

interessante dingen in staan. 
Weekblad:  Geen
Boek:  Mijn voetbal (Johan Cruijff)
Radio:  Radio 538
Radiopresentator:  Giel Beelen 
Televisie:  Penoza, Wie is de mol? En in het week-

end Fox sports.
TVpresentator:  Humberto Tan
Analyticus:  Kenneth Perez hij heeft het spelletje wel 

goed door vindt ik.
Zanger:  ik vind de zanger van Bløf Pascal Jacobs 

wel een goede zanger.
Zangeres:  Zara Larson 
Band:  acoon
Acteur:  Kevin Hart grappige gozer.
Actrice:  Angela Schijf door der rol in flikken Maas-

tricht  
Film:  Colombiana keek hem voor het eerst tij-

dens voetbaluitje met de E1 .
Eten:  Kapsalon of Pizza
Niet te eten:  zuurkool 
Drank:  Heineken pils of een lekker mix drankje.
Niet te drinken:  Tonic
Uitgaan:  Naar een hok.
Beste eigenschap:  Behulpzaam
Slechtste eigenschap: Alles op het laatste moment doen.
Karakter:  Vriendelijk 
Bewondering voor: Mensen met een beperking die toch over-

al 100% voor gaan.
ontroerd van:  Mensen die oudere of mindervalide men-

sen beroven etc.
Trots op:  Mijn familie en vrienden, dat ze er altijd 

voor me zijn.                                        
Hekel aan:  Mensen die denken dat ze het slecht heb-

ben, maar in anderen landen heerst oor-

Merk schoenen:  Nike
Trainers:  Ramon Hageraats Cris Jansen 
Beste trainer:  Denver Wittenaar en Jeroen Verkade
Positie:  Linker- of rechter vleugel aanvaller
Sterke punten:  Snelheid en Techniek
Zwakke punten:  Omschakeling
Hoogtepunt:  Debuut Lyra 1 waarin ik de winnende 

maak en we na een lange tijd weer een 
periode pakken.

Dieptepunt:  Degradatie met Lyra B1
Mooiste wedstrijd:  Mijn debuut bij Lyra 1
Mooiste doelpunt:  In mijn debuut voor Lyra 2 waarin ik een 

hattrick maakte in de 3-3 gelijk gespeel-
de wedstrijd tegen UVS. Ik kreeg de bal 
op eigen helft ingespeeld nam hem ach-
ter mijn standbeen mee langs mijn direc-
te tegenstander die me nog probeerde 
te tackelen maar ik bleef op de been en 
begon aan een lange weg naar de goal 
maar was snel genoeg en kwam bij de 16 
meter nog een verdediger tegen. Ik  tik-
te de bal tegen ze been aan waardoor die 
opstuitte en nam hem in een keer en hij 
vloog hard en hoog in de lange hoek.

Andere sporten:  Tennis
Mooiste overwinning: De 1-0 gewonnen wedstrijd tegen 

Naaldwijk met Lyra 1
Grootste teleurstelling: Dat ik in mijn eerste jaar bij de B’tjes 

ineens in de B2 werd gezet. Gelukkig 
mocht ik na 1 wedstrijd bij de B2 te heb-
ben gespeeld over naar de B1.

Ambities:  Om misschien nog bij een profclub te 
komen.

Tatoeage:  Geen
Clubman/vrouw:  Peter van der Plas
LYRA speler:  Jack Binnendijk hele balvaste spits waar ik 

nog veel van kan leren.
westlandse speler: Johan Voskamp daar heb ik ook nog wel 

eens mee gevoetbald in de voetbalkooi in 
de muziekbuurt.

nationale speler:  Arjen Robben heeft veel gedaan voor het 
Nederlands elftal deze Jaren.

internationale speler: Lionel Messi de beste voetballer ooit 
samen met Johan Cruijff.

regio club:  V.v. Lyra
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log en hongersnood. 
Bijgeloof:  heb ik niet.
Ergernis: Aan Cristiano Ronaldo, hij kan onwijs 

goed voetballen maar vind hem wel 
een egoïstische arrogante gozer.

Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: Ik zou 
Robben weleens willen ontmoeten 
omdat ik dan lekker over voetbal kan 
lullen.

Vakantie:  ik ga ieder jaar 2 keer naar Gran Cana-
ria. Daar kom ik heerlijk tot rust en 
word ik lekker bruin.

Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: Dat 
Noord-Korea zegt dat een oorlog 
onvermijdelijk is.

Dit wil ik nog kwijt: Ik hoop nog vele mooie wedstrijden 
mee te maken met de Lyra selectie en 
we gaan volle moed voor het kampi-
oenschap dit jaar.       

Juventus bij v.v. Lyra 
met exclusieve Jonger Oranje Masterclass
Op zondag 29 april 2018 heet Jonger 
Oranje de trainers van Juventus van 
harte welkom bij v.v. Lyra. De Italiaan-
se grootmacht op voetbal komt een 
exclusieve Masterclass geven in De 
Lier. De ideale kans voor de jeugd om 
een fantastische voetbaldag te bele-
ven met unieke trainingen van echte 
grootmeesters.

De Jonger Oranje Masterclass met 
Juventus is voor jongens en meisjes van 
de leeftijdsjaren 2002 t/m 2012. Met 
meerdere trainers en een keeperstrai-

ner komt de Oude Dame op deze zon-
dag naar v.v. Lyra om deze dag 85 spe-
lers en 15 keepers te trainen. En dat 
doen ze met veel plezier! Vanuit het 
gehele land komen spelers deze dag 
naar De Lier om dit mee te maken.

Tijdens deze geweldige voetbaldag - van 
10.00 tot 16.00 uur - krijgen de deel-
nemers 2x 75 minuten training. Naast 
de waanzinnig leuke trainingen wordt 
een 4 tegen 4 toernooi à la de Serie A 
gespeeld. Tevens ontvangen de deel-
nemers een overheerlijke Italiaanse 

lunch, want elke speler wil natuurlijk net 
zo sterk en goed worden als Paul Pog-
ba, Giorgio Chiellini en Gianluigi Buffon! 
Uiteraard is er ook tijd om een handte-
kening van de trainers te scoren en krij-
gen alle deelnemers een herinnerings-
certificaat van Juventus.

Een ware happening, niet alleen voor de 
voetballertjes! Al vanaf 2001 werkt Jon-
ger Oranje succesvol samen met Juven-
tus en zullen ook dit jaar weer trot-
se ouders langs de zijlijn staan om hun 
kind(eren) te zien genieten.

De inschrijving is inmiddels begonnen 
(vol is vol)
De deelname is € 49,95 inclusief lunch 
en herinneringscertificaat. Bij inschrij-
ving vermelden de naam van de deelne-
mer, adres, postcode, woonplaats, tele-
foonnummer, geboortedatum, voetbal-
vereniging en of deze keeper of speler 
is. 
Meer informatie en inschrijven: 
juventus@vvlyra.nl of jongeroranje.nl. 

  Heboplant & Zuidkoop 

  bedankt!  

  Dankzij jullie weer 

  een frisgroen atrium.
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Wedstrijdprogramma

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

13 december 2017

Zaterdag
16 december 2017

Senioren Zaal     
LYRA VR2  VUC VR2 21:00 Zuidhaghe  (Den Haag) 
      
Senioren     
Quick Steps 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
FC ‘s-Gravenzande 2  LYRA 2 11:15 Via Trainer  
CION 2  LYRA 5 12:00 11.00  
Schipluiden 3  LYRA 6 14:00 13.00  
LYRA 7  Zwaluwen 6 12:30    
LYRA 9  Vitesse Delft 5 12:30    
LYRA 10  WIK 2 14:30    
LYRA 11  FC ‘s-Gravenzande 18 14:30    
DVO ‘32 4  LYRA 12 14:00 12.00  
Maasdijk 4  LYRA 12 14:30 13.30  
LYRA 14  Westlandia 11 12:30    
      
Vrouwen      
LYRA MO15-1  Zuidland MO15-1 10:00    Speler Lyra 7
      
LYRA JO19      
LYRA JO19-3  RKAVV JO19-3 12:30    
         
LYRA JO17      
Honselersdijk JO17-2 LYRA JO17-2 10:30 9.30  
VFC JO17-5  LYRA JO17-3 12:25 11.25  
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  Verburch JO15-1 10:30   J.H.M.  Ton 
LYRA JO15-3  FC ‘s-Gravenzande JO15-3 10:00    Speler Lyra 10
LYRA JO15-4  Concordia JO15-3 11:00    Speler Lyra 9
LYRA JO15-7  Westlandia JO15-6 10.30   Speler Lyra 8
      
LYRA JO13      
Forum Sport JO13-6  LYRA JO13-6 08:30 7.30  
Westlandia JO13-4  LYRA JO13-7 09:30 8.30  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-8  TAC’90 Jo11-3 10.00   Speler JO19-3
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-2  VELO JO9-3 08:30    
LYRA JO9-4  Westlandia JO9-5 08:30    
      
LYRA JO8      
Westlandia JO8-1  LYRA JO8-1 09:45 Via Trainer  
FC ‘s-Gravenz. JO8-2  LYRA JO8-3 09:00 8.00  
XerxesDZB JO8-7  LYRA JO8-4 10:00 9.00  
Naaldwijk JO8-2  LYRA JO8-5 10:00 9.00  
       
Minipupillen      
KMD  vv LYRA  8.30 7.30  
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Die Haghe 1  LYRA 1 14.30 Via Trainer  
      
      
LYRA 1  SVC’08 1 14.30   
LYRA 2  SVC’08 2 12.00   
LYRA 3  Die Haghe 2 12.00   

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

13 januari 2018

Oefenwedstrijden januari 2018 

Zaterdag
20 januari 2018

Vier jeugdelftallen naar Denemarken:
Aalborg here we come!

We hebben een primeur bij vv Lyra.
Komend jaar rond Hemelvaart gaan 
er namelijk 4 jeugdelftallen naar 
Denemarken.
De JO-13-1/JO-13-2/JO-15-1 en de 
JO-15-2 spelen dan een internationaal 
toernooi in Aalborg.
De jongens zijn hard bezig om voor dit 
toernooi geld bijeen te sprokkelen.
Een van de activiteiten die de jongens 
gaan doen is op 30 december de olie-
bollen loop  bij Lyra lopen.
De jongens hebben afgelopen zaterdag 
al geoefend omdat de wedstrijden afge-
keurd waren (zie foto)
De jongens hebben een sponsorformu-
lier dus iedereen kan door middel van 
een kleine bijdrage de jongens stimule-
ren voor deze loop.
Aanstaande zaterdag zullen de jongens 
Lyra 1 aanmoedigen, tegen klein maar 
dapper.
U kunt onze klein-maar-dappere jon-
gens steunen voor de loop op 30 
december door een kleine bijdrage te 
leveren.
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