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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 9

8 januari 2018

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

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

Beste wensen
Dat het nieuwe jaar begonnen is dat kan 
geen nieuws meer zijn. De eerste week 
is redelijk hectisch verlopen.
We beginnen uiteraard aan een ieder 
de beste wensen voor het nieuwe jaar 
uit te spreken met vooral veel gezond-
heid. Dat is de basis en dan komt de 
rest vanzelf. We mochten op de Nieuw-
jaarsreceptie al veel handen drukken 
met bovenstaande wens, maar voor een 
ieder die ik niet heb gesproken wens ik 
hetzelfde. Laten we hopen dat het een 
sportief mooi jaar mag worden met 
mooie resultaten.

Bovenstaande had ik geschreven voor-
dat ik donderdag de nieuwjaarsspeech 
had gedaan. Op deze dag kreeg ik te 
maken met wat lichamelijk ongemak. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie voelde ik 
me verre van fit en ben na mijn speech 
direct naar huis gegaan, want ik zou 
meegaan op trainingskamp. Dit laatste 
werd het ziekenhuis in Delft waar ik het 
afgelopen weekend gebivakkeerd heb. 
Hier is de verzorging overigens prima 
en zijn de bedden alleen iets anders dan 
aan de Spaanse kust.

Een nieuwjaarsspeech schrijven is een 
mooie opdracht te doen. Je denkt heel 
lang na wat het vorig jaar is gebeurd en 
je informeert bij derden of er nog wat 
spectaculairs te vermelden valt.
Dat hadden we dit jaar zeker te doen. 
Het komt niet vaak voor dat je drie 
mooie berichten mag vertellen in een 
speech.

Pim van der Hoorn nieuwe hoofd- 
trainer in het volgende seizoen.
Vorige week heeft het Bestuur en de 
Technische Commissie een overeen-
komst bereikt met Pim van der Hoorn 
om het komende seizoen aan de slag te 
gaan als hoofdtrainer van v.v. Lyra. Pim 
is een man van de club. Louis van Gaal 
zou zeggen dat de cirkel rond is, maar 
Pim kijkt hier heel nuchter tegenaan 
en ziet dat er heel veel werk te doen is. 

Hij heeft met zijn inbreng in het afgelo-
pen jaar enorm veel betekend voor de 
werkwijze bij de jeugd en zal hier ook 
een sparringpartner blijven het komen-
de seizoen. Hoe of wat? Daar wordt nog 
een invulling aan gegeven.

Vreugdenhil Young Plants
Dat was met toch wel even het mooie 
tweede nieuwtje wat ik mocht aankon-
digen en dat me ook raakte. Verlen-
ging van het hoofdsponsorschap met 
drie jaar, alleen met een nieuwe naam. 
Dit fantastische bedrijf, waarmee je 
nog eens geweldig  kan sparren, is al 
vele jaren onze hoofdsponsor en nauw 
bij de club betrokken. Een bedrijf naar 
ons hart en we zijn ervan overtuigd dat 
de spelers de shirts met hun naam met 
trots zullen dragen.

Holland Heater subsponsor
De volgorde van het mooie nieuws 
berust louter op toeval, maar nadat 
Drukkerij Picom had aangegeven dat 
ze willen stoppen met het subsponsor-
schap zijn er gesprekken geweest met 
directeur Jan van Dijk van Holland Hea-
ter. Een Liers bedrijf met een groot Lyra-
hart en deze heeft aangegeven voor de 
komende jaren achterop het shirt van 
het 1e en het 2e te willen staan. Prach-
tige resultaten waar we als vereniging 
enorm trots op zijn en we zijn dank ver-
schuldigd aan Stichting Steun v.v. Lyra 
voor hun goede werk. Het is in ieder 
geval een behoorlijke zorg minder voor 
het komende seizoen.

Sportkontakt
Tijdens de nieuwjaarspeech heb ik aan-
gegeven dat we zeer binnenkort echt 
gaan stoppen met de papieren uitga-
ve van het Sportkontakt, waarna het 
Sportkontakt in digitale vorm voort-
gezet wordt. Na deze editie verschijnt 
er nog één papieren bewaarnummer 
in kleur, We willen graag weten indien 
men niet in het bezit is van een com-
puter wie er een papieren versie moet 
ontvangen. We zijn een grote vereni-

ging en we proberen hiervoor een pas-
sende oplossing voor te bedenken. Laat 
me dit de komende weken even weten. 
Ik wil namens het gehele bestuur alvast 
alle bezorgers van het Sportkontakt in 
de afgelopen jaren enorm bedanken 
dat zij in alle weersomstandigheden hun 
vrijwillige plicht trouw hebben vervuld. 
Grote hulde voor hen die op deze wijze 
onze leden hebben geïnformeerd.

Winterstop
Alle ballen liggen op dit moment in het 
ballenhok vanwege de winterstop. Som-
mige selectieteams hebben hun trai-
ningskamp erop zitten en gaan het 
komende weekeinde weer langzamer-
hand de draad oppakken voor de twee-
de seizoenshelft. Eerst nog wat oefen-
wedstrijden en daarna het serieuze 
werk. Voor de niet-selectie elftallen is 
het afwachten wat Koning Winter nog 
van plan is met zijn geplande neerslag. 
Laten we hopen dat het meevalt.

FIFA toernooi op vrijdag 19 januari
Ik sta regelmatig met grote verbazing te 
kijken naar de jeugd hoe zij dit spel spe-
len. Ik heb in ieder begrepen dat je hier 
veel voor moet trainen om er goed in te 
worden. Gelukkig zijn er dat velen op de 
club en die willen graag meedoen aan 
het grote FIFA toernooi, dat op vrijdag 
19 januari wordt georganiseerd in de 
kantine van de club. Inschrijven kan op 
de site en vol is vol. Wil je nu eens zien 
hoe behendig de jeugd hiermee is dan 
is een bezoekje aan de kantine het meer 
dan waard. De aanvang is 18.00 uur.
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Lyralicious op zaterdag 20 januari
De dames geven een feestje en dat kun-
nen ze heel goed organiseren. Op zater-
dag 20 januari zal de kantine worden 
omgetoverd door de dames van VR1 
voor een wel heel gaaf feest. Hier zijn 
nog enige kaarten voor te verkrijgen bij 
de dames selectie en of aan de deur. 
Komt allen is mijn oproep en geniet 
ervan.

Iets korter
Op dit moment liggen er een aantal 
zaken in ruste, vanwege de winterstop. 
Hierdoor is mijn bijdrage ook iets korter. 
Binnenkort start het allemaal weer op 
en zien we elkaar weer langs de velden.

Tot op het sportpark.

Sjaak Scheffers

Als ik de toespraak van de voorzit-
ter nog eens doorblader en ik zie zijn 
opmerking over het Westlands Kam-
pioenschap zaalvoetbal voor de jeugd, 
denk ik met enige weemoed terug aan 
het Bongaardstoernooi, zoals we dat 
jarenlang in de veiling mochten mee-
maken. Een geweldig sfeertje, veel  ver-
enigingen, de lucht van erwtensoep en 
een organisatie die klonk als een klok. 
Menig succes ook voor Lyra. En niet 
alleen dat, maar vooral ook het enthou-
siasme van onze vrijwilligers was een 
lust om te zien. Jammer dat we dat als 
vereniging eigenlijk zijn kwijtgeraakt.  
En dan bedoel ik de organisatie van het 
toernooi. Hoewel, af en toe komt er toch 
wel een opmerking over het gebrek aan 
vrijwilligers en dat is jammer. Maar we 
zijn niet de enige organisatie waar dat 
speelt aldus de voorzitter. Maar goed, 
als ik zie dat ook het vinden van een 
secretaris weer de nodige moeite kost, 
dan denk ik, het zou toch leuk zijn als 
we weer eens iemand uit de jongere 
generatie konden krijgen. Iemand die 
laat zien dat Lyra hem of haar aan het 
hart gaat en zich nog mede verantwoor-
delijk wil maken voor zijn of haar vereni-
ging. Er schijnt wel wat in het vat te zit-
ten en voorlopig zijn we blij met Hans 
Beukema. Afwachten dus.

Elders in dit blad en op de site, vinden 
jullie de nieuwjaarstoespraak van de 
voorzitter. Onze Sjaak, leuk dat we hem 
niet van de gemeente hebben geërfd, 
had heel wat te vertellen. De aanwezi-
gen werden dus wel een beetje op de 
proef gesteld, maar dat werd naderhand 
goed gemaakt. De zes pagina’s tekst 
hebben we getracht op fatsoenlijk wijze 
wat in te korten, het zijn er nu nog twee 
en ik beveel ze graag bij jullie aan. Want, 
het moet worden gezegd dat de belang-
stelling voor de receptie niet groots was.  
Overigens was het best gezellig. In elk 
geval heb je wat gemist.  Met een gerust 
hart, durf ik, ook namens Herman, jullie 
dus nog een mooi, gezond en sportief 
2018 toe te wensen.

Jan Vink 

Nieuwe 
Businessclub 

leden

Het gaat goed met de
Businessclub van v.v. Lyra! 

Onlangs zijn er weer vier nieuwe 
leden bij gekomen:

B
U

SI

NESS CLUB

LYRA
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Namens het bestuur wil ik iedereen van 
harte welkom heten op de nieuwjaarsre-
ceptie van v.v. Lyra.
Speciaal welkom aan de besturen van 
Stichting Steun v.v. Lyra en Stichting 
Beheer Sportpark de Zweth, ereleden 
en sponsoren.
Uiteraard willen we nog eenmaal terug-
denken aan de mensen die ons zijn ont-
vallen en betrokken waren bij de ver-
eniging, op welke wijze dan ook. Deze 
feestdagen zijn dan uitermate verve-
lend om mee te maken, vooral als men 
sinds kort met dit gemis te maken heeft 
gekregen.

Het jubileumjaar stond in het teken van 
50 jaar huisvesting op sportpark de 
Zweth en 85 jaar als voetbalvereniging. 
Dit jubileum viel tezamen met SV De 
Lier.

In het tweede gedeelte van het vorig 
seizoen zijn er een aantal activiteiten 
geweest waarmee dit op bescheiden 
wijze is gevierd. Ludiek was de actie van 
bakker Langerak om op onze verjaar-
dag bij een thuiswedstrijd een speciaal 
Lyragebakje te maken, welke we konden 
trakteren aan iedereen op het sport-
park.

•	 Bij	 de	 Rabobankclubactie	 is	 er	 een	
cheque opgehaald van ruim € 2000,- 
Nog nooit hebben zoveel mensen op 
ons gestemd.

•	 Er	 was	 een	 enquête	 nodig	 om	 een	
besluit te nemen over het Sportkon-
takt. Later meer hierover.

•	 Het	 alcoholbeleid	 werd	 binnen	 de	
vereniging uitvoerig besproken en er 
zijn aanpassingen gedaan.

•	 We	hebben	een	erelid	die	70	jaar	lid	
is van de vereniging. Hulde en blijd-
schap voor Jan van der Plas en wat 
zijn we gelukkig dat hij bij iedere 
thuiswedstrijd nog aanwezig is.

•	 Vrouwen	1	won	wederom	de	Super-
cup. Er werd op het sportpark 
gewonnen van FC ’s-Gravenzande.

Aan het einde van het vorige seizoen 
hebben we als vereniging te maken 
gehad met behoorlijk veel vrijwilligers 
welke zijn gestopt om diverse redenen. 

Nieuwjaarstoespraak v.v. Lyra 2018

Het is lastig geweest om dit allemaal in 
te vullen. Opvallend was het aantal trai-
ners en leiders bij de niet selectie-elf-
tallen bij de jeugd om dit in te vullen. 
Op het laatste moment zijn er mensen 
gevonden die hier ons bij willen en kon-
den helpen. Uiteraard heel veel dank 
hiervoor. Ook voor het eerst in de his-
torie van de vereniging hebben we een 
voetbalschool ingehuurd om de jeugd 
op woensdagmiddag te voorzien van 
een trainer. 
Het bestuur vindt het jammer dat de 
vrijwilligers van het toernooicommis-
sie stoppen en zien graag een aantal 
enthousiastelingen opstaan die dit wil-
len op pakken. Zo ligt er bij onze buren 
en competitiegenoten uit Poeldijk ook 
een uitdaging om vrijwilligers te vinden 
voor het WK zaalvoetbaltoernooi voor 
de jeugd. 

Op bestuurlijk niveau is het dage-
lijks bestuur aan wisseling onderhe-
vig geweest. Martin de Bruin gaf al heel 
vroeg in het jaar aan dat hij zijn lidmaat-
schap als bestuurder wilde beëindigen. 
Opvolging  viel in eerste instantie niet 
mee, totdat Hans Beukema aangaf dat 
hij  op ad interim basis hiermee de ver-
eniging wil helpen.

Ik wil in deze speech niemand passe-
ren of vergeten, maar één iemand wil 
ik graag even noemen voor zijn inzet 
in het afgelopen jaar. Maar het werk 
dat Herman van Duin vorig jaar gedaan 
heeft is overweldigend. Kantinezaken, 
vrijwilligerszaken en o.a. vlaggen ophan-
gen bij afwezigheid van Joop Louter en 
overal waar een handje nodig was, daar 
was Herman. Ik dank hem ook voor het 
regelmatig sparren met me. Herman 
hulde voor het vele werk op de achter-
grond.

Middels deze toespraak willen we als 
bestuur onze dank uitspreken aan de 
Activiteitencommissie voor hun inzet in 
het afgelopen jaar. 

Heel veel dank willen we uitspreken aan 
de “wasdames” die er iedere week maar 
weer voor zorgen dat alle selectiekle-
ding weer schoon en opgevouwen in 

de kast komt te liggen. Ik zie regelmatig 
de “pleur maar neer mentaliteit” in het 
washok en vind het dan knap dat ze hier 
orde in kunnen scheppen.

Dank ook aan commissie Lief & Leed. 
Een mooi iniatief waar dankbaar gebruik 
van wordt gemaakt indien er op enige 
wijze een stukje steun vanuit de vereni-
ging nodig is.

Denk ook eens aan alle scheidrech-
ters die iedere zaterdag geheel vrijwillig 
soms meerdere wedstrijden op één dag 
fluiten, omdat we er tekort komen. Hun 
inzet is van groot belang voor de vereni-
ging.

De samenwerking met de anderen enti-
teiten zoals Stichting Beheer Sport-
park de Zweth en Stichting Steun v.v. 
Lyra verlopen zeer voorspoedig en in 
uiterst constructieve vorm. Niet altijd is 
er regelmatig overleg, maar op adhoc 
basis zijn er prima gesprekken. We dan-
ken hen uiteraard voor de positieve 
samenwerking in het afgelopen jaar en 
kijken ernaar uit voor het komende jaar. 
Er zijn nogal wat stappen te maken.

Stichting Beheer sportpark de Zweth is 
vanaf het begin nauw betrokken bij de 
problematiek van de kunstgrasvelden. 
Het enige wat zij hieraan kunnen doen 
is ervoor te zorgen dat zij aangeven wat 
er binnen de vereniging speelt hierom-
trent. De contacten met de Gemeente 
Westland zijn positief, maar wij funge-
ren alleen maar als partij langs de zijkant 
en zijn afhankelijk van derden. Toch lijkt 
er een oplossing te liggen in 2018. Een 
ander problematiek is de parkeergele-
genheid op zaterdag. Door toename van 
verkeer en bezoek aan het sportpark 
ontstaan er regelmatig gevaarlijke situa-
ties op de Veilingweg. Ook op het par-
keerterrein van de vrachtwagens zorgt 
regelmatig voor beide partijen overlast. 
Stichting Beheer is met de gemeente in 
gesprek om hier een passende oplos-
sing voor te vinden. Stichting Beheer 
is ook al enige tijd druk bezig om ons 
complex te voorzien met zonnepane-
len om op deze wijze de energienota te 
laten dalen.
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tract met de hoofdtrainer het volgende 
seizoen niet te verlengen. Het advies is 
om voor het volgende seizoen een ver-
nieuwde weg in te gaan. De voetbalvi-
sie die de Technische Commissie voor 
ogen heeft verder door te ontwikkelen 
en door te voeren, maar met een nieuw 
gezicht voor de groep.  We mogen van-
avond dan ook bekend maken dat met 
ingang van het volgende seizoen Pim 
van den Hoorn als hoofdtrainer van v.v. 
Lyra zal worden aangesteld. De 2e klas-
se, laten we er met elkaar alles aan doen 
om hier terug te keren.

Er is eerder in deze toespraak aangege-
ven dat we nog terug zouden komen op 
de rol van de vrijwilliger. De reden hier-
toe is dat dat mijn boodschap is voor 
het nieuwe jaar. De vrijwilliger en hoe 
vrijwillig is de vrijwilliger. Als vereniging 
moet je trots zijn op iedere persoon die 
geheel vrijwillig iets voor je vereniging 
wil betekenen. Ze zijn vandaag de dag 
moeilijk te vinden. Iedereen heeft het 
druk met werk en het veranderde soci-
ale leven. De moderne vrijwilliger van 
vandaag is minder bereid om zijn gehele 
vrije tijd aan één ding te besteden. 

Ik wil iedereen die hier aanwezig is 
bedanken voor zijn aandacht en een 
prachtig, spetterend, sportief, maar 
vooral een gezond 2018 toewensen.

Zoals eerder aangegeven was er vorig 
jaar	 een	 enquête	 nodig	 om	 een	 wijs	
besluit te nemen over de voortgang 
van een papieren versie van het club-
blad. Iedereen weet inmiddels wel dat 
we hier mee gaan stoppen en verschijnt 
er op 22 januari een bewaarnummer 
in kleur. Dit is mede mogelijk gemaakt 
door Drukkerij Picom, waar we hen zeer 
erkentelijk voor zijn. Er zijn voor deze 
gelegenheid een groot aantal “gastre-
dacteuren” aangeschreven die hier hun 
bijdrage aan gaan leveren. 

Als bestuur hebben we vorig jaar goed 
geluisterd naar de senioren van onze 
vereniging. We hebben getracht zoveel 
mogelijk wensen van hen in te vullen. 
Bestuurslid wedstrijdzaken, Vincent 
Roeleveld, heeft waar mogelijk voor een 
oplossing gezorgd. Denk hierbij aan 
beter o.a. beter materiaal. Uiteraard zijn 
er nog plooien die glad gestreken moe-
ten worden, maar hier is vooruitgang.

Wat heeft de zomer van 2017 een boost 
gegeven aan de bekendheid en ima-
go van het vrouwenvoetbal. Een bete-
re reclame voor deze groeiende tak van 
sport kun je als vereniging niet heb-
ben. We zijn als vereniging trots op deze 
afdeling. Onze VR1 heeft vorig seizoen 
net het kampioenschap gemist, maar 
staan nu wel aan kop met een periodeti-
tel inmiddels in de pocket. Goede hoop 
is dat de dames onder leiding van Vin-
cent Williams dit jaar wel de gehoopte 
kampioenschap weet binnen  te slepen.

Wat hadden wij het afgelopen jaar een 
dreun te verwerken.. Kwam het onver-
wacht? Niet helemaal.  Degraderen doe 
je niet in één wedstrijd, maar over het 
gehele seizoen. Het hele seizoen kwa-
men we kwaliteit tekort. Dat is wel de 
conclusie geweest. We voetballen nu 
in de fietspoule. De derde klasse een 
competitie met veel Westlandse tegen-
standers. Op dit moment met een der-
de plaats en een periodetitel op zak 
gaan we de tweede seizoenshelft in.  
We zijn trots op de trouwe supporters-
schare die iedere week, zowel thuis 
als uit, aanwezig is. Ik zie geen enke-
le club waar zoveel supporters aanwe-
zig zijn bij een uitwedstrijd. Inmiddels is 
er een evaluatie geweest en hebben we 
ons laten adviseren door de Technische 
Commissie. We hebben de moeilijke 
beslissing moeten nemen om het con-

Kosten onderhoud van het sportpark 
lopen al enige tijd op door een vorm 
van vandalisme en slijtage. De inzet van 
de Rode Brigade hieromtrent is buiten 
proportioneel.  Het bestuur wil ze hierbij 
bedanken en laten weten dat we enorm 
trots op hen zijn op hun ongelooflijke 
arbeid.

Stichting Steun v.v. Lyra heeft een 
indrukwekkend jaar achter de rug. Uit-
breiding en reorganisatie van de organi-
satie zorgt voor nog meer daad- en slag-
kracht. Een andere verdeling van taken 
waarbij er gekeken wordt naar visie voor 
de komende jaren en een betere com-
merciële invulling.
Zo is er een spectaculaire groei van de 
Businessclub te zien, waarbij men bij-
na 60 leden in het bestand heeft staan. 
Gezien de huidige economische conjec-
tuur is het weer interessant voor bedrij-
ven om te investeren in het moder-
ne netwerken wat een Businessclub is. 
Kees de Waal en John Vreugdenhil zijn 
hierbij de voortrekkers.

Er zijn meerdere overeenkomsten 
gesloten met bord- en shirtsponsors. 
Ik heb een overzicht mogen ontvangen 
van voorzitter Hans Koornneef en deze 
is indrukwekkend.
Na het seizoen gaan we afscheid nemen 
van de subsponsor Drukkerij Picom op 
de shirts van het 1e en 2e elftal. Her-
man Hertsenberg heeft aangegeven om 
voor zijn bedrijf een andere rol te zien 
in de vereniging. We danken hem en 
zijn vrouw voor het vertrouwen in onze 
club en dat we de naam van hun bedrijf 
mochten dragen op het shirt.
Met trots mogen we vanavond een 
naam bekend maken die vanaf volgend 
jaar als subsponsor op de shirts komt te 
staan bij 1e en 2e elftal. Een echt Liers 
bedrijf dat al 40 jaar ervaring heeft in 
agrarische- en tuinbouwverwarming en 
ventilatie. Het bedrijf levert de zelfont-
wikkelde en geproduceerde apparaten 
wereldwijd. We zijn trots dat Jan van Dijk 
met Holland Heater voor de komen-
de jaren verbonden is aan de club als 
subsponsor.

Gisterenavond is er bekend geworden 
dat Vreugdenhil Young Plants monde-
ling heeft aangegeven dat zij het hoofd-
sponsorschap, welke zij al vele jaren 
doen, met nog eens drie jaar verlengen. 
Heel veel dank hiervoor.
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Activiteitencommissie

Activiteiten:FIFA tournement 19 januari
Familieweekend 15/16 juni

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
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Oliebollenloop
Gelukkig waren de weergoden met ons 
en was het droog op de laatste zaterdag 
van 2017. Er stonden 200 mensen te 
trappelen om hun  conditie te checken. 
Na het start- sein, gegeven door Sjaak 
Scheffers, kon er gelopen worden. De 
tuk tuk van de Tuinderij reed voorop 
zodat de route duidelijk was. Na 11.06 
minuten kwam Robin van Pruisken als 
eerste over de finish. Bij de dames was 
dit Quinty van Veldhoven in een tijd van 
11.55. Ze heeft haar titel van vorig jaar 
goed verdedigd. Toen op voor de 5 en 
10 kilometer.  Langs het kanaal met de 
wind in de rug was prettig. Maar daar-
na de bocht om bij de bowling. Deze 
was pittig. Maarten Baker mocht zich de 
winnaar noemen met een tijd van 17.13. 
Dit was hij vorig jaar ook. Bij de dames 
was dit Sandra Bol met een tijd van 
23.23. De 10 kilometer mocht het rond-
je nog een keer doen en na 35.30 minu-
ten was er ook daar een winnaar, name-
lijk Arco Poot. Ook dezelfde als vorig 
jaar. Bij de dames was dit Wietske van 
der Lans in 45.38 minuten. Volgens ons 
is het weer geslaagd en we willen hier-
bij alle verkeersregelaars en vrijwilligers 
bedanken, want zonder hun hulp kon-
den we dit niet mogelijk maken. 
Meer foto’s en de uitslagen staan op de 
lyrasite. 
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Velo 3 – Lyra 1 (zaal) 6-3 

Lyra blijft lang 
in het spoor 
van de koploper
Vandaag een late wedstrijd (21.30u) 
tegen de ongeslagen koploper. Door 
drukke werkzaamheden ontbraken Fla, 
Sander en Martijn. Zij werden vervan-
gen door Dennis en Ruben.
Gezien de samenstelling van het team 
en de tegenstander hadden wij afge-
sproken laag te staan, kKort op de 
tegenstander te zitten en er dan uit te 
counteren met snelle jongens voor-

Lyra 1 (zaal) – WIA 20, 

Lyra boekt ruime 
overwinning: 8-2
Vandaag geen invallers en alleen Assaf 
ontbrak (naast Dave en Robin) wij 
begonnen dus met 7 man aan de wed-
strijd. Raymond speelde hierdoor voort 
het 1e na zijn blessure weer een hele 
wedstrijd.
Lyra kwam goed uit de startblokken en 
kreeg goede kansen via Martijn en San-
der. Ook WIA kreeg een grote kans 
door een slippertje achterin, maar 
deze bal  verdween in het zijnet. In de 
6e minuut was het Sander die de score 
opende, een zacht schot op doel werd 
door de keeper niet goed verwerkt: 1-0. 
Drie minuten later werd de score ver-
dubbeld door een een-twee tussen Fla 
en Martijn, die Fla afrondde: 2-0.  Die-
zelfde minuut nog stonden deze twee 
spelers weer aan de basis voor de 3-0, 
alleen nu legde Fla af op Martijn. Zowel 
Lyra als WIA kregen nog enkele kan-
sen, maar Roy wilde vandaag zijn doel 
schoon houden. Vijf minuten voor rust 
leek Martijn het vierde doelpunt aan 
te tekenen maar een indrukwekken-
de sprint waar hij op kracht en snelheid 
enkele WIA-spelers afschudde leidde 
niet tot een goal. Zijn schot belande op 
de paal. Een minuut later leek hij met 
een keihard schot wederom te scoren 
maar een no-look save van de keeper 
voorkwam een goal. Stiekem dachten 
wij  al aan h et houden van de 0 van-
daag, maar 3 minuten voor rust ver-
stoorde WIA deze droom door de 3-1 
aan te tekenen. Het slotakkoord van de 
1e helft was voor aanvoerder Pieter die 
bijna zijn 1e goal van het seizoen maakt, 
maar zijn schot belande op de paal.
De 2e helft was net begonnen toen Mar-
tijn met een houdbaar schot al de 4-1 
aantekende. Twee minuten na  rust de 
mooiste goal van de avond. WIA besloot 
luidkeels druk te zetten. Een simpel 
instappen van Lyra was voldoende om 
met drie man op de goal van WIA af te 
kunnen en via (wederom) Martijn de 
5-1 aan te tekenen. Lyra kreeg daar-
na nog vijf goede kansen (o.a. een pun-
ter van Sander, een bal op de lat van Jim 
en Raymond die alleen voor de keeper 
opdook), maar het duurde tot de 36e 
minuut tot Martijn zijn hattrick, via een 

in (Dennis, Jim en Ruben). Dit ging 
goed. Velo kreeg weinig kansen en er 
leek niets aan de hand. Na een goe-
de onderschepping van Assaf in de 3e 
minuut speelde hij de bal terug op Roy, 
die onfortuinlijk de bal onder zijn voet 
door liet rollen 1-0. Velo had het balbe-
zit, maar Lyra kreeg genoeg kansen. Een 
punter van Dennis en een schitterende 
diepe bal van Ruben die door Raymond 
werd naast getikt leverde nog geen 
doelpunt op. In de 11e minuut zorgde 
een punter van Dennis in de rebound 
echter alsnog voor de 1-1. Een minuut 
later was het vanuit de omschakeling 
echter al weer 2-1 voor Velo. Pieter tikte 
in de 17e minuut in de eigen cirkel nog 
op schitterende wijze een bal van de 
voet van een Velo speler. Twee minuten 
later had een voorzet van Raymond op 
Ruben meer verdient, maar het slotak-
koord was voor Velo: 3-1. 
De eerste kans van de tweede helft was 
voor Lyra maar een drie op twee situ-
atie werd niet goed uitgespeeld. Velo 
besliste daarna de wedstrijd door in 
twee minuten twee keer te scoren: 5-1. 
Lyra herpakte zich en kreeg enkele goe-
de kansen maar o.a. met een sliding 
(?) op Dennis kon de keeper zijn goal 
schoon houden. In de 33e minuut kwam 
Lyra toch nog dichterbij door een schot 
van de zijkant van Dennis: 5-2. In de 
39e minuut werd het zelfs 5-3 door dat 
Ruben een rebound benutte. Roy hield 
ons vervolgens in de wedstrijd met 
enkele goede reddingen. Zeven minu-
ten voor tijd belande een punter van 
Dennis op de keeper en een een-twee 
tussen Dennis en Jim belande naast de 
goal. Een schot van Velo belande ver-
volgens nog op de buitenkant van de 
paal. Zeven minuten kreeg Lyra een vrije 
trap die Ruben keihard op doel schoot. 
Helaas stond Assaf in de baan van het 
schot en heeft hij nu een mooi balafdruk 
op zijn lichaam. Doordat wij veel risi-
co namen kon Velo in de laatste minuut 
uit de omschakeling nog de 6-3 aante-
kenen en was de wedstrijd gespeeld. 
Geen slechte wedstrijd van onze kant, 
maar helaas wel een nederlaag. Nu tijd 
voor een korte winterstop. Op 8 janua-
ri spelen wij weer in de gezellig Wethou-
der Smithal tegen MSV’71.
Voor Lyra scoorden Dennis 2 x en 
Ruben 1 x. 

individuele actie, kon afronden: 5-2. 
Diezelfde minuut belande een solo van 
diezelfde Martijn op de paal. WIA mocht 
ook nog een keer scoren de 2e helft. In 
de 39e minuut ronde zijn een counter, 
waarbij Lyra met (te) veel mensen voor 
de bal stond, af: 6-2. Lyra raakte daar-
na een periode enigszins in paniek en 
maakte het zichzelf lastig door onrustig 
te spelen en slordig met balbezit om te 
gaan. Roy sleepte ons echter door deze 
periode heen met enkele goede reddin-
gen. De rust keerde terug en vijf minu-
ten voor tijd werd de marge alsnog uit-
gebreid. Een een-twee tussen Mar-
tijn en Sander leverde de 7-2 op.  Vier 
minuten voor tijd leverde een snelle 
uitbraak van Sander bijna een goal op, 
maar de bal belande naast de goal. Een 
minuut voor tijd zorgde Sander alsnog 
voor zijn derde en Lyra’s achtste goal, 
na wederom een assist van Martijn (hij 
was bij alle goals betrokken) tekende hij 
voor de 8-2. Al met al een ruime over-
winning goed voor het doelsaldo en 
zelfvertrouwen. Volgende week wacht 
koploper Velo.
Voor Lyra scoorden Martijn 4 x (en 4 
assists), Sander 3 x en Fla 1 x.

Lyra 1 (zaal)
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Stichting Steun blikt terug op 2017: 
Wat een fantastisch jaar!!
Zo aan het eind van het jaar, zittend bij de kerstboom, is het 
altijd een mooi moment om eens terug te kijken op het afge-
lopen jaar. Met de bril op van Stichting Steun Lyra, keek ik 
ook eens terug op 2017 en kwam er achter wat een fantas-
tisch jaar we met deze sponsorgroep hebben gehad. En dat 
uiteraard allemaal dankzij de geweldige bedrijven die Lyra 
financieel willen blijven steunen of zijn gaan steunen.   
We proudly present het jaaroverzicht van Stichting Steun:

Januari
*  Nieuwjaarsreceptie v.v. Lyra voor onder andere alle spon-

sors van v.v. Lyra
*   80 winterjassen aangeschaft die leiders kunnen gebrui-

ken in het seizoen

Februari
*  JUMBO actie: (punten sparen voor je club): 
*  24 februari: BC excursie visafslag Scheveningen

Maart
*  Gebr. Koole wordt lid van de Business Club
*  Weterings Mechanisatie wordt lid van de Business Club

April
*  v.d. Slot Transportbedrijf wordt reclamebord sponsor
*  Thi Bouw wordt reclamebord sponsor

Mei
*  Lyra 3: Jarini en Optiplug verlengen kleding sponsorcon-

tract
*  Lyra 4: van der Marel’s Loonbedrijf verlengt kleding 

sponsorcontract
*  Lyra 5: van der Waal Infra en Voskamp tomatenkwekerij 

verlengen kleding sponsorcontract
*  Lyra 11: Fa. van Adrichem & Zn, Cymbi Centre en Gebr. 

E. & W. Valstar worden nieuwe kleding  sponsoren
*  Lyra 14: D&D Slagers wordt nieuwe kledingsponsor
*  Lyra VR1: Koornstra & Co. wordt nieuwe kledingsponsor
*  Lyra MO19-1: TeDe Administraties wordt nieuwe kleding 

sponsor 
*  Lyra MO15-1: Prominent (kwekerij v.d. Berg en kwekerij 

Groenewegen ) wordt nieuwe kledingsponsor
*  Lyra JO-15-1: Lagerwerf Wonen verlengt kleding sponsor-

contract
*  Lyra JO11-1: Hoveniersbedrijf Pellikaan wordt nieuwe kle-

dingsponsor 

Juni
*  21 juni: Ham & Haringparty voor alle sponsors van Lyra 

i.s.m. Lierse Club van Bedrijven
*  Luiten Greenhouses wordt reclamebord sponsor
*  ING verlengt sponsor contract (reclameborden, lidmaat-

schap Business Club en website reclame)
*  Online van Start wordt reclamebord sponsor
*  Purple Lily verlengt sponsoring op intern TV kanaal

*  Rijk Zwaan wordt sponsor op intern TV kanaal
*  Boekestijn Administratiekantoor wordt lid van de Business 

Club
*  Westflex wordt lid van de Business Club
*  Floricultura wordt lid van de Business Club

Juli
Even op vakantie allemaal

Augustus
*  Nieuwe sponsorbrochure gereed. Interesse? Vraag ‘m aan 

via voorzitter@stichtingsteunlyra.nl
*  JO8-04: van der Sar Betonwerken en v.d. Ende Aluminium 

constructies worden nieuwe 
   shirtsponsor
*  JO15-2: van der Windt wordt nieuwe shirtsponsor
*  Ruitenburg Adviseurs & Accountants wordt reclamebord 

sponsor
*  D & D slagers wordt sponsor op intern TV kanaal 
*  Kwekerij Bergcamp B.V. wordt reclamebord sponsor
*  JO19-4:  JOVA Plant wordt nieuwe shirtsponsor

September 
*  Optiplug: overeenkomst voor bedrijfslogo op koffiebeker-

tjes 

Oktober
*  26 oktober: Bedrijfsexcursie Business Club naar “Het 

Paleis” in Schiedam
*  Lyra mag maar liefst € 2011,- in ontvangst nemen dankzij 

de Rabobank Clubkas Campagne

November
*  Speculaaspoppen actie: meer dan 4000 speculaaspoppen 

door onze jeugdleden verkocht!
*  van Spelden Tekenbureau wordt zowel lid van de Business 

Club als reclamebord sponsor
*  23 november: Bedrijfsexcursie Business Club naar World 

Horti Centre en een afsluitende BBQ  bij Business Club lid 
SV.CO

*  Transport People wordt lid van de Business Club
*  Woonhave wordt lid van de Business Club
*  van der Windt wordt lid van de Business Club
*  Bandenservice Klaas van der Eijk wordt lid van de Business 

S
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LYRA
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Vv Lyra JO9-1 wint 
het Westlands kampioenschap zaalvoetbal
De jongens van vv Lyra JO9-1 hebben 
het Westlands kamioenschap zaal-
voetbal gewonnen en mogen de Cup 
met de grote oren 1 jaar lang in hun 
bezit houden.
 
Zondag 24 december j.l. was het dan 
zover. De kerels hadden hier al weken 
naar uitgekeken. In de sporthal van Ver-
burch in Poeldijk moesten de jongens 
het in de poulefase opnemen tegen Ver-
burch. Na een spannend begin werd 
deze wedstrijd met 3-1 gewonnen.
                           
De volgende wedstrijd tegen HVC’10 
werd eenvoudig met 4-0 gewonnen. 
Ondanks het uitzicht op de volgen-
de ronde, wilden onze jongens de laat-
ste poulewedstrijd graag winnen tegen 
Schipluiden. Deze wedstrijd werd zon-
der tegendoelpunten met 2-0 gewon-
nen.                    
Als nummer 1 in Poule D moest Lyra het 
opnemen tegen GDA. Met veel energie 
wist Lyra ook deze wedstrijd te winnen 
en met een 4-0 zege was een plaats in 
de halve finale een feit. In de halve fina-
le was Klein Maar Dapper de tegenstan-
der. 

Op het veld hadden we  in de competi-
tie van dit team gewonnen en ook deze 

Club
*  Dutch Cinema Constructions wordt lid van de Busi-

ness Club
*  Rijk Zwaan besluit om het jeugdtoernooi van v.v. Lyra 

voor 3 jaar te sponsoren

December
*  Lyra 1 en 2: Vreugdenhil Young Plants verlengt 

hoofdsponsor contract
*  Lyra 1 en 2: Holland Heater wordt nieuwe subspon-

sor
*  Kees van der Does Loonbedrijf en MKR Uitzendbu-

reau worden reclamebord sponsor
*  Koornneef De Lier  wordt lid van de Business Club

Organisatie Stichting Steun
Het afgelopen jaar zijn Michel Boekestijn en Frans van 
der Lugt gestopt bij Stichting Steun, na bergen werk ver-
zet te hebben bij deze club. 

Daarvoor in de plaats zijn er ook nieuwe mensen bij gekomen om 
deze sponsorgroep te versterken:
-  Suzanne Boekestijn leidt inmiddels de groep van mensen die 

actief het contact met onze  (kandidaat)sponsors onderhou-
den.

-  Wim van Berkel en Hans van Haaren zijn twee contactpersonen  
die het contact onderhouden met   deze (kandidaat) sponsors.

-  Claudia Eilers zal bij officiële kleding sponsor uitreikingen de 
organisatie voor haar rekening nemen

-  Marielle van Bommel zal alle administratieve werkzaamheden 
gaan uitvoeren en de contacten onderhouden met de leveran-
ciers van de reclameborden en met kledingleverancier Klupp 
over kleding sponsoring van de diverse teams.

-  Laura van der Helm zal de coördinatie op haar nemen voor de 
website en het interne TV kanaal.

Hans Koornneef, voorzitter Stichting Steun Lyra

wedstrijd was Lyra de betere. 3-1 winst 
en de laatste tegenstander was Ver-
burch, die zich na een spannende halve 
finale tegen Velo via strafschoppen had 
weten te plaatsen voor de finale. 
 
Ondanks de winst in de poulefase tegen 
Verburch was de finale een wedstrijd op 
zich. Na een 1-0 voorsprong werd er 
slecht uitverdedigd door Lyra, die een 
tegentreffer van Verburch opleverde. 

Binnen 5 minuten scoorde Lyra de 2-1 
en wist deze voorsprong vast te houden 
en de toernooiwinst was binnen.
Als ‘kers’ op de taart werd Dave Zwin-
kels uitgeroepen tot beste speler van 
het toernooi.
 
Rens, Sem, Dave, Jens, Daan Fr., Daan 
B. en Lenn van harte gefeliciteerd met 
deze mooie teamprestatie.  

Groeten van een trotse trainer.
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Bardienstrooster 2018

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     

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
7 apr 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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Persoonlijk  -  Fred Barz
Door Johan Voskamp.
Geboren:  4 maart 1967  
Woonplaats:  De Lier
Partner:  Jolanda                                                                                                                                                                  
Familie:  2 dochters Tessa(17) Lisa (13)en zoon Leroy(12)
Opleiding:   LTS
Beroep:  Dakdekker/Loodgieter  
Hobby’s:  Koken/darten/ bowlen   
Sport:  probeer elke avond te wandelen
Clubs:  Lyra
Functie bij de club: kantine coördinator
Merk tenue:  geen

Acteur:  Bruce Willis
Actrice:    Michelle Rodriguez         
Film: Die Hard
Eten:  Kip
Niet te eten:  Spruiten
Drank:  Bier
Niet te drinken:  Jenever
Uitgaan:  af  en toe met vrienden in de kroeg 
Beste eigenschap:  behulpzaam
Slechtste eigenschap: snel boos
Karakter:  heet gebakerd
Bewondering voor:  mijn vrouw omdat ze altijd voor me 
 klaar staat
Ontroerd van:  de  geboorte van mijn kinderen
Trots op:   mijn kinderen                                         
Hekel aan:  iedereen die zit te zeuren en zelf beter 
 weten maar zelf niks doen
Bijgeloof:  geen
Ergernis:  de regering: we helpen iedereen en 
 vergeten onszelf
Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: 
 Raymond van Barneveld omdat ik daar al  
 25 jaar naar kijk
Vakantie:   Spanje
Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd:  
 Dat de trainer van het eerste volgend 
 seizoen niet terug komt
Dit wil ik nog kwijt:  dat ik blij en trots  ben op  de vrijwilligers  
 die mij helpen in de kantine en als er 
 problemen zijn, het altijd opgelost wordt 
 onder elkaar zonder morren!!! Bedankt!

       

Merk schoenen:   vroeger toen ik nog voetbalde adidas
Trainers:  weet ik niet meer
Beste trainer:   geen
Positie:  rechts buiten
Sterke punten:   inzicht
Zwakke punten:  te veel overtredingen
Hoogtepunt:  kampioen welpen 6 (ca 1979)
Dieptepunt:  stoppen met bowlen
Mooiste wedstrijd:  kampioen worden van zuid-holland  
 met bowlen in scheveningen
Mooiste doelpunt:  geen
Andere sporten:  darten
Mooiste overwinning:  voor de 2e keer kampioen   
 Zuid-Holland in De Lier
Grootste teleurstelling: te moeten stoppen met bowlen 
 i.v.m. blesuren aan arm 
Ambities:  gezond blijven
Tatoeage:  geen
Clubman/vrouw:  elke vrijwilliger
LYRA speler:  Coen van Mil 
Westlandse speler:  geen
Nationale speler:   Klaas Jan Huntelaar
Internationale speler: Ronaldo
Regio club:  Lyra
Nationale club:   Ado Den Haag
Internationale club: Bayern Munchen
Mooiste wedstrijd: alle keren dat Ado gewonnen heeft 
 van Ajax en Feyenoord
Mooiste doelpunt:  Omhaal van Marco van Basten 
 (Den Bosch 1986)
Mooiste sportaccommodatie:  Lyra
Slechtste sportaccommodatie:  excelsior Maassluis
Idool:  geen
Auto:  Peugeot
Krant:  AD
Weekblad:   Donald Duck
Boek:  De Heineken Ontvoering
Radio:  Radio 10
Radiopresentator:   Rob van Someren
Televisie:  Films en Darten
TVpresentator:  Wilfred Genee
Analyticus:  Ronald de Boer
Zanger:  Johnny Cash
Zangeres:  Janis Joplin
Band:  Led Zeppelin 
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Wedstrijdprogramma

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

20 januari 2018
LYRA 1  SVC’08 1 14.30
LYRA 2  SVC’08 2 12.00
LYRA 3  Die Haghe 2 12.00
   
LYRA MO19  VDL MO19 12.30
      
LYRA JO17-1  ??? 12.00
LYRA JO15-4  LYRA JO15-5 11.00
LYRA JO13-1  Honselersdijk JO13-1 10.00
LYRA JO11-1  Nootdorp JO11-1 10.00
LYRA JO11-2  Nootdorp JO11-2 10.00

LYRA 1  Verburch 1 14.30
LYRA 2  Voorschoten 2 12.00
LYRA 8  SC Monster 11 14.30
   
LYRA MO19-1  Spirit VR 1 13.00
   
LYRA JO19-1  Spirit JO19-1 14.30
LYRA JO19-3  Spirit Jo19-3 12.00
LYRA JO19-4  Spirit JO19-4 14.30

LYRA JO15-1   12.00
LYRA JO15-2  Spirit JO15-2 10.00
LYRA JO15-3  Spirit JO15-3 9.00
LYRA JO15-4  Spirit JO15-4 9.00
LYRA JO15-5  Spirit JO15-5 11.00
LYRA JO15-6  Spirit JO15-6 11.00
LYRA JO15-7  Spirit JO15-7 13.00

LYRA JO11-10m  Spirit MO11-1 10.00

LYRA JO9-1  Spirit JO9-1 10.00
LYRA JO9-2  Spirit JO9-2 10.00
LYRA JO9-3  Spirit JO9-3 9.00
LYRA JO9-4  Spirit JO9-4 9.00
LYRA JO9-7  Spirit JO9-7m 11.00

LYRA JO8-5  Spirit JO9-6 11.00
LYRA JO8-1  Spirit JO8-1 12.00
LYRA JO8-3  Spirit JO8-2 12.00   

Zaterdag
27 januari 2018
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