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Bestuur en Commissies
63e jaargang, nr 2

18 september 2017

Accommodatie Sportpark ‘De Zweth’, Veilingweg 26, De Lier Tel.: 0174-513677
Postadres:  v.v. Lyra, Postbus 141, 2678 ZJ  De Lier
Sportkontakt  Verschijnt 20 keer per seizoen, eens per twee weken.
Redactie:  Jan Vink,  0174-515598  redactie@vvLyra.nl
 Herman Hertsenberg,  06-52696469 redactie@vvLyra.nl
Vormgeving en druk: Drukkerij Picom/Vreko De Lier

Samenstelling dagelijks bestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Dick van der Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
   
Samenstelling hoofdbestuur   
Voorzitter Sjaak Scheffers 06-53190426 voorzitter@vvlyra.nl
Financieel manager Dick van der Pijl 06-22904388 penningmeester@vvlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@vvlyra.nl
Technische zaken Frits de Vreeden 06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
Jeugdvoorzitter Hans van der Mark 06-53696648 jeugdvoorzitter@vvlyra.nl
Wedstrijdzaken Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdzaken@vvlyra.nl
Kantinezaken vacant  kantinezaken@vvlyra.nl
Vrijwilligerszaken Herman van Duijn 06-23116106 vrijwilligers@vvlyra.nl
   
Samenstelling jeugdcommissie   
Jeugdvoorzitter Hans van der Mark 06-53696648 jeugdvoorzitter@vvlyra.nl
Vice Jeugdvoorzitter Bonno Harmsen 06-24248284 ledenadministratie@vvlyra.nl
Jeugdsecretaris Colinda Luijendijk 06-14357565 jeugdsecretaris@vvlyra.nl
Algemene wedstrijdzaken Rien de Vos 06-14435393 algemene.zaken.jeugd@vvlyra.nl
Algemene zaken Piet v.d. Ende 06-16966942 algemene.zaken.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO19 en JO17 Richard v.d. Knaap 06-23439430 wedstrijdsecretaris.a.b.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO15 Mark v/d Lugt 06-54245108 wedstrijdsecretaris.c.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO13 Dennis Meijndert 06-46761466 wedstrijdsecretaris.d.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO11 Mark Schuurmans 06-21804331 wedstrijdsecretaris.e.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris JO9 Ina Schouwstra 06-24480286 wedstrijdsecretaris.f.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecretaris mini F Angelique Herrewijnen 06-13191757 wedstrijdsecretaris.minif.jeugd@vvlyra.nl
Wedstrijdsecr. Dames + Meisjes Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdsecretaris.dames@vvlyra.nl
Ondersteund door: Joyce de Reus 06-16294687 wedstrijdsecretaris.meisjes@vvlyra.nl
 Shauni de Ridder 06-47034452 wedstrijdsecretaris.meisjes@vvlyra.nl
Wedstrijdsecr.Onderelftallen Sen. Vincent Roeleveld 06-41428471 wedstrijdzaken@vvlyra.nl
Toernooicommissie Ronald vd Berg 06-23506858 toernooicommissie@vvlyra.nl
Toernooicommissie Marjan Buijs  toernooicommissie@vvlyra.nl
Toernooicommissie Rita Heijdra  toernooicommissie@vvlyra.nl
Scheidsrechters Commissie Remco Broekhuizen 06-30659391 Scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
Scheidsrechters Commissie Johan v.d. Wel 06-11739809 Scheidsrechterscommissie@vvlyra.nl
Penningmeester Esther van der Mark 06-23332314 penningmeester.jeugd@vvlyra.nl
Gastvrouw Fenne Binnendijk 06-24218126 f.binnendijk@hotmail.com
Gastvrouw Tessa Dukker 06-46217195 tessadukker@gmail.com
Gastvrouw Jessica Langerak 06-83142890 
   
Activiteitencommissie   
Algemeen e-mailadres   activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Angelique Herrewijnen 06-13191757 activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Jacqueline Ammerlaan 0174-540569 activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Linda van Houwelingen 06-15084727 activiteitencommissie@vvlyra.nl
Commissielid Roxan Verduyn 06-27150909 activiteitencommissie@vvlyra.nl
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Inleverdata kopij voor Sportkontakt
Kopij voor Sportkontakt moet uiterlijk op zondag 20.00 uur binnen zijn.

E-mailadres: 
redactie@vvLyra.nl 
Let op: 
stuur geen ‘alleen lezen’ bestanden 
en voeg je foto’s bij als apart document (jpg)
(dus niet geïmporteerd in Word of Excel) in hoge resolutie.

Afdeling Futsal   
Contactpersoon Lennard Robbemond 06-27249416 futsal@vvlyra.nl
   
Samenstelling technische commissie   
Voorzitter Frits de Vreeden  06-29587334 technischezaken@vvlyra.nl
TC lid senioren Bart van Wensen  06-24999975 tc.lid.senioren@vvlyra.nl
Hoofd Jeugdopleiding Pim van der Hoorn 06-10120646 hoofd.jeugdopleiding@vvlyra.nl
TC lid dames en meisjesvoetbal William Vincent  06-54386100 tc.lid.damesenmeisjesvoetbal@vvlyra.nl
Lid TC Algemene Zaken Geert van Etten 06-54376476 tc.lid.az@vvlyra.nl
Lid TC Notulist Martin de Bruin  tc.lid.notulist@vvlyra.nl
   
Ledenadministratie Colinda Luijendijk 06-14357565 ledenadministratie@vvlyra.nl
 Bonno Harmsen 06-24248284 ledenadministratie@vvlyra.nl
KNVB Consul Rien de Vos 06-14435393 knvbconsul@vvlyra.nl
Vertrouwenscontactpersonen Hans Wustefeld 06-55357410 
 Susan Paauwe 06-12399444 suuspaauwe@gmail.com 
   
Samenstelling Stichting Steun v.v. Lyra   
Voorzitter Hans Koornneef 06-15908115 voorzitter@stichtingsteunlyra.nl
Secretaris Martin de Bruin 06-53548366 secretaris@stichtingsteunlyra.nl
Penningmeester Tim Jansen 06-23448741 penningmeester@stichtingsteunlyra.nl
Sponsorwerving Wim van Berkel 06-83709107 sponsor@stichtingsteunlyra.nl
Sponsorwerving Suzanne Boekestijn 06-41205819 sponsor@stichtingsteunlyra.nl
Sponsorwerving Bonno Harmsen 06-24248284 
Sponsorwerving Herman Hertsenberg 06-52696469 
Sponsorwerving Hans van Haaren 06-54648891 
Lid/Business Club Kees vd Waal 06-11164569 BC@stichtingsteunlyra.nl
   
Samenstelling Stichting Beheer Sportpark “de Zweth”   
Voorzitter Eric in ‘t Veld 06-29027076 voorzitter@beheerdezweth.nl
Penningmeester Andre Boekestijn 06-27178859 penningmeester@beheerdezweth.nl
Secretaris Alex Stolze 06-12781522 secretaris@beheerdezweth.nl
Operationele zaken Piet Voskamp 06-51120653 operationelezaken@beheerdezweth.nl
   
Samenstelling Kantinecommissie   
Kantine coördinator Fred Barz  06-48154747  kantinezaken@vvlyra.nl
Kantine commissielid Bernadette Dekker 06-17575425 tedendet@planet.nl
Kantine commissielid  Henny Voskamp  06-20863614 jvoskamp@kabelfoon.nl  
  
Website   
Webmaster Laura van der Helm 06-15344728 info@vvlyra.nl
Webmaster Rick Voskamp 06-12885021 info@vvlyra.nl
Website redactie   redactie@vvlyra.nl

Deadline volgende SportKontakt:

  1 oktober
15 oktober
29 oktober  
12 november

26 november
10 december
17 december
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Van de voorzitter

Takkenweer
Voor de tweede keer werden we afgelo-
pen zaterdag op een enorm partij regen 
getrakteerd. Hierdoor waren de consuls 
van de club genoodzaakt om de velden 
af te keuren op natuurgras. Het was de 
laatste zaterdag van de voorbereiding 
voor veel elftallen die letterlijk en figuur-
lijk in het water viel. De natuur heeft ons 
niet helemaal geholpen met de voorbe-
reiding. De meeste teams zijn wel klaar 
voor de competitie, laat het maar begin-
nen.

Speculaaspoppenactie
Had ik het in de vorige alinea over de 
natuur dat deze ons niet helemaal heeft 
geholpen. Afgelopen zaterdag stonden 
we te schuilen onder een paraplu van-
wege de enorme regenbui en lage tem-
peratuur en dacht ik in de eerste helft: 
Nou, een lekker kop koffie met een stuk 
speculaas erbij! Daar was het echt weer 
voor. Laten we dit jaar ook weer de spe-
culaaspoppen actie gaan doen. Voor 
de vereniging een belangrijke actie die 
inmiddels in de begroting is opgeno-

men om extra zaken te organiseren. In 
de afgelopen periode heb ik uitgebreid 
geschreven over de zorg die we heb-
ben over de onder-elftallen bij de jeugd. 
We hebben als vereniging de doel-
stelling om deze jeugd te laten trainen 
en voetballen. Deze keer willen we de 
opbrengst van de speculaaspoppenac-
tie investeren in de jeugdopleiding van 
de niet selectie-elftallen. We zien daarin 
een mooie uitdaging om daar op termijn 
in te investeren. Laten we als Lyra-spe-
lers hier nu eens extra ons best voor 
doen, ook de senioren-elftallen en er 
een daverend succes van maken. Voor 
bedrijven die hun personeel of relaties 
zomaar eens willen verrassen is dit een  

ideale gelegenheid. Bedrijven, die deze 
speculaaspoppen kopen, krijgen een 
factuur waarop de BTW vermeld staat. 
Uitgebreide informatie over deze actie 
staat verderop in het Sportkontakt.

Ledenvergadering
Op maandag 23 oktober zal de jaarlijk-
se ledenvergadering worden gehouden 
in de kantine en zal om 20.00 uur aan-
vangen. Hierbij is de uitnodiging aan alle 
leden en/of ouders. Graag willen we op 
deze avond belangrijke zaken met jullie 
bespreken en tekst en uitleg geven over 
het afgelopen seizoen. Uiteraard hopen 
we op een zo hoog mogelijke opkomst. 
De uitnodiging en agenda staat ver-
derop in het Sportkontakt uitgebreid 
beschreven. Voor het bestuur zijn we op 
zoek naar een vervanger voor Martin de 
Bruin. Hij heeft aangegeven dat zijn ter-
mijn erop zit en wel eens wat anders wil 
gaan doen binnen de vereniging. Uiter-
aard zijn we blij dat hij niet verloren gaat 
voor de club. Wat we echter al jaren 
weten is dat zijn portefeuille binnen de 
vereniging nogal breed en omvattend 
is. Hierdoor is het vinden voor de juis-
te kandidaat een enorme uitdaging. Als 
bestuur hebben we besloten een aan-
tal van deze taken te verdelen, zodat de 
functie een stuk eenvoudiger wordt. We 
willen dan een commissie samenstellen 
die het secretariaat willen gaan doen. 
Graag komen wij in contact met men-
sen die deze taak willen gaan vervullen. 
Indien er interesse is dan gaarne een 
email naar voorzitter@vvlyra.nl . In een 
persoonlijk onderhoud gaan we dan kij-
ken hoe we dit samen het beste kunnen 
invullen. 

G Soccer Academy
Ze zijn inmiddels begonnen op de 
woensdagmiddag en daar zijn we als 
vereniging heel blij mee. De voetbal-
school van Benjamin Gomes en Ted de 
Man verzorgen op de woensdagmiddag 
de trainingen van de niet selectie-elftal-
len van JO9 en JO11. Tevens geven zij 
ook training aan de mini-Fjes van onze 

vereniging. Het bestuur, Jeugdbestuur 
en de Technische Commissie zijn ver-
heugd dat BG Soccer Academy zo snel 
kon schakelen na het gat wat ontstaan 
was op de woensdagmiddag. Ik heb 
me laten informeren dat de heren een 
enorme leuke klik met de kinderen heb-
ben. Plezier staat voorop.

Rabobank Clubkasactie
Vanaf dinsdag 26 september gaat de 
Rabobank Clubkasactie van start. Vorig 
jaar mocht ik de tweede prijs hiervoor 
ophalen en dat willen we uiteraard mini-
maal graag herhalen. Elk Rabobank lid 
kan maximaal twee stemmen uitbren-
gen aan diezelfde vereniging en iedere 
stem is geld waard. Dit is nu een actie 
die niets kost, alleen een beetje moei-
te om naar de website te gaan van de 
Rabobank en op ons te stemmen. De 
bijdrage van de Rabobank kunnen we 
goed gebruiken voor de jeugd.

Het was me een waar genoegen
Ondanks de afgelastingen waren er 
zaterdag toch nog behoorlijke activitei-
ten in de bestuurskamer van v.v. Lyra. 
Ik had de eer om een aantal shirtuitrei-
kingen te mogen doen aan Lyra 11 en 
VR1. Eerstgenoemde werd door maar 
liefst drie sponsoren in het nieuw gesto-
ken. Cymbi Centre, Kwekerij van Adri-
chem en de gebroeders Ewout en Wibo 
Valstar zorgden ervoor dat dit hechte 
vriendenteam op een professionele wij-
ze de velden gaat betreden. Voor VR1 is 
Koornstra en Co de nieuwe hoofdspon-
sor. Een toezegging van een paar jaar 
geleden is dit jaar op papier gezet en 
zal de komende vier de hoofdsponsor 
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Van de redactie

Helaas zit het avontuur van de KNVB-be-
ker er voor Lyra al weer op. De winst-
partij tegen Concordia, het gelijk spel 
tegen Erasmus en deze week het verlies 
van VFC vormen niet het meest ideale 
scenario om de competitie te beginnen. 
Maar men zegt altijd: “een slechte gene-
rale is een goede uitvoering”. Daar moe-
ten we ons dan maar aan vast houden. 
Komend weekend de eerste derby 
tegen Monster kan Lyra zijn tanden laten 
zien. JO 9-4 is dit keer aan de beurt om 
het eerste elftal te begeleiden. Spelertje 
van de week is dit keer Thijs Dukker. Hij 
mag het eerste ‘doelpunt’ van het sei-
zoen maken voor Lyra. Laten we hopen 
dat er nog vele zullen volgen. Aanslui-
tend is er een derde helft met DJ Rob. 
Het zal even wennen zijn, die derde klas-
se. Maar een bijkomend voordeel is wel 
dat de meeste uitwedstrijden gewoon 
op de fiets bezocht kunnen gaan wor-
den. Goed voor de conditie zullen we 
dan maar zeggen. Voor het SportKon- 
takt zijn de dagen geteld. Na 63! jaar-
gangen gaan we na 1 januari over naar 

een digitale versie, die naar alle leden 
gemaild zal gaan worden. Volgens de 
gehouden enquêtte onder de leden is 
het draagvlak voor een papieren versie 
niet echt meer aanwezig. De voordelen 
van een digitale versie zijn dat de kos-
ten flink omlaag gaan, de edities in kleur 
gemaakt gaan worden en wellicht een 
stukje actueler zullen zijn. Ook breken 
er rustiger tijden aan voor de ‘lopers’. Zij 
hebben in weer en wind iedere keer het 
blad bij u in de bus gegooid. Of het een 
verbetering is, zal de toekomst uitwij-
zen. Tot die tijd gaan we er iedere keer 
weer een mooi blad van maken. 
Het emailadres ‘redactiesportkontakt@
vvlyra is inmiddels opgeheven. Uw bij-
drage aan het clubblad kunt u mailen 
naar redactie@vvlyra.nl. De redactie 
van de website en die van het SportKon-
takt hebben daarna overleg over welk 
artikel voor welk medium het meest 
geschikt is, of wellicht voor alle twee.

Tot ziens op de Zweth of ergens anders.
Herman Hertsenberg.

zijn van VR1. In beide toespraken heb ik 
aangegeven dat we als vereniging heel 
erg blij zijn met de sponsoring, omdat 
de kosten hoog zijn binnen de vereni-
ging. Ook heb ik mijn waardering uit-
gesproken naar de samenwerking met 
Stichting Steun en de resultaten die zij 
op dit moment behalen.

Een paar keer laat thuiskomen
Geef het bovenstaande maar even thuis 
aan, want het gaat de komende weken 
gezellig worden bij v.v. Lyra. De zomer is 
voorbij en de competitie start aanstaan-
de zaterdag tegen SC Monster. Onze 
vrienden uit het Westland zorgen op 
23 september voor de eerste derby die 
we gaan beleven op het sportpark. Na 
afloop van de wedstrijd zal er een dave-
rende derde helft aan worden toege-
voegd. Twee weken later komt v.v. Maas-
dijk op bezoek en na afloop van deze 
wedstrijd is er een onvervalste Okto-

berfest. De tafels aan elkaar geschoven, 
lederhozen, pullen bier und naturlich: 
viel spass.

Zijn we er klaar voor?
Het gaat het komende weekend dan 
echt gebeuren. Seizoen 2017-2018 gaat 
van start en we kijken er naar uit. Het is 
de afgelopen jaren nog niet voor geko-
men dat er zoveel veranderingen zijn bij 
de KNVB. Denk hierbij aan de verande-
ring bi het jeugdvoetbal en de digitale 
spelerspas. Deze veranderingen werden 
aan het begin van dit jaar aangekondigd. 
Onze vrijwilligers zijn direct aan de slag 
gegaan om voor uw kind deze verande-
ringen zo goed mogelijk voor te berei-
den. Hiervoor hebben zij van de KNVB 
een prijs gekregen voor de wijze waar-
op ze dit hebben gedaan. Materialen 
zijn besteld, velden zijn uitgezet, infor-
matieavonden bezocht en veel over-
leg gepleegd. Zij zijn er klaar voor. Ik wil 

ze oprecht heel erg bedanken voor de 
megaklus die zij hebben gedaan. Ook 
voor digitale spelerspas zijn er vele vrij-
willigers in de weer geweest om dit 
straks zo soepel mogelijk te laten ver-
lopen. Het is mijn persoonlijke mening 
dat ik vind dat deze mensen op deze wij-
ze eens extra in het zonnetje moeten 
worden gezet. Het zijn er teveel om op 
te noemen, maar denk hierbij aan het 
jeugdbestuur, wedstrijdsecretarissen, 
ledenadministratie, scheidsrechters-
commissie en de Rode Brigade. Diepe 
buiging en hartelijk dank.

Ik wens iedereen een heel mooi seizoen 
toe. Wees sportief, heb respect naar 
de leiding en tegenstander, maar straal 
onoverwinnelijkheid uit. Zorg ervoor 
dat je trots bent om het shirt van Lyra te 
dragen en heb  plezier.
Tot op het sportpark.

Sjaak Scheffers
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Uitnodiging
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
maandag 23 oktober 2017

Het bestuur van de voetbalvereniging LYRA nodigt u uit, de algemene ledenvergadering bij te wonen, 
die zal worden gehouden op  23 oktober 2017 in de kantine op het sportpark ‘De Zweth’. Aanvang 20.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Notulen ledenvergadering 24-10-2016

3. Ingekomen stukken.

4. Mededelingen.

5. Jaarverslagen secretaris, zaterdag, jeugd, zaalvoetbal, kantinecommissie, 
 activiteitencommissie, vrijwilligerszaken en technische commissie.

6. Jaarverslag penningmeester + toelichting Stichtingen

7. Verslag kascontrole commissie.

8. Vaststelling contributie.

9. Verkiezing bestuur.

10. Huldiging jubilarissen.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Toelichting op punt 9 van de agenda: verkiezing bestuur.
Aftredend en niet herkiesbaar is: de heer M. de Bruin

Door de leden kunnen (tegen) kandidaten worden gesteld. De 
kandidaatstelling moet door tenminste 3 leden zijn onderte-
kend (naam en handtekening). De lijst met namen van kandida-
ten dient 7 werkdagen voor de datum van de algemene leden-
vergadering in het bezit te zijn van de secretaris. Een bereidver-
klaring van de kandidaat moet worden bijgevoegd. 

Namens het bestuur,
Martin de Bruin, secretaris
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Maar liefst drie sponsoren voor Lyra 11
Ondanks de afgelasting van de wed-
strijd in- en tegen de Maasdijk was 
iedereen van Lyra 11 stipt op tijd aan-
wezig in de bestuurskamer van v.v. 
Lyra. Ook aanwezig waren de drie 
nieuwe sponsoren van dit inmiddels 
hechte vriendenteam. Hier werden 
zij ontvangen en toegesproken door 
voorzitter Sjaak Scheffers.
De voorzitter benadrukte nogmaals 
het belang van sponsoring en gaf 
aan het veel goede werk van Stich-
ting Steun v.v. Lyra. Doordat de eco-
nomische crisis voorbij is 
zien we een langzame groei 
in de sponsoring bij v.v. 
Lyra. Bedrijven ontdekken 
steeds meer het belang in 
van ontspannen netwer-
ken bij sportverenigingen. 
Dan zijn ze bij v.v. Lyra op 
het juiste adres, want daar 
is altijd wel wat te bespre-
ken.

Namens Kwekerij van Adrichem was 
Stefan van Adrichem aanwezig. Dit 
bedrijf heeft ruim 60 jaar ervaring in het 
kweken van (tros)tomaten en heeft drie 
vestigingen met een totale oppervlakte 
van 40ha. Volgens de voorzitter kun je 
een tomaat van kwekerij van Adrichem 
heel snel herkennen aan de diep rode 
kleur en de stevige bite en smaak.
Wibo Valstar en zijn vrouw waren aan-
wezig namens de Gebroeders Valstar. 
Een paprikakwekerij gevestigd aan 
de Hooflaan in De Lier en met bijna 
36000m2 bedrijfsruimte kweken zij op 

jaarbasis ruim 1,5 mil-
joen kg paprika, welke 
met de hand worden 
geplukt.
Drie prachtige bedrij-
ven en sponsoren voor 
de vereniging welke tot 
aan het seizoen 2020-
2021 aan de club ver-
bonden blijven.
Onder dankzegging voor 
hun bijdrage werden de 
contracten ondertekend 
en werd door de voorzit-
ter de spelers toegespro-
ken dat het ze het shirt 
met trots moeten dragen 
en zich ook realiseren dat 

zij vertegenwoordigers zijn van deze 
drie bedrijven. De voorzitter wenste het 
team veel succes toe dit seizoen.

Lyra 11 heeft drie sponsoren weten te 
strikken:
Cymbi Centre vertegenwoordigd door 
Wim Paauwe, is gevestigd op Sint Aech-
tenland 14 in De Lier. Het bedrijf houdt 
zich actief bezig met het ontwikkelen en 
vermarkten van concepten voor Cym-
bidiums. Sinds 2003 zijn zij hier mee 
actief en leveren onder meer aan lan-
den zoals Frankrijk, Italië, Rusland en de 
Scandinavische landen.
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Veel blije gezichten na sponsoruitreikingen
Op de velden bij Lyra lopen er steeds 
meer blije gezichten rond. Er zijn 
namelijk al meerdere  teams geweest 
die hun nieuwe gesponsorde wed-
strijdtenues in ontvangst hebben 
mogen nemen en hier nu mee mogen 
pronken. Zo ook afgelopen zaterdag.
 
LYRA JO11-1
De dag begon vroeg en de bestuurska-
mer zat om half 8 al vol met de mannen 
van JO11-1 in afwachting van hun nieu-
we tenues van Pellikaan Hovenier.
Bas Pellikaan is dit seizoen  terugge-
keerd bij Lyra na een aantal jaren elders 
ervaring opgedaan te hebben en staat 
nu voor deze groep. Bas is een enthou-
siaste  hovenier die vorig jaar zijn eigen 
bedrijf is gestart. Hij verzorgt de com-
plete aanleg van voor- en achtertuinen, 
maar kan ook het jaarlijkse onderhoud 
voor u regelen. We waren uiteraard zeer 
verheugd toen Bas aangaf niet alleen 
trainer te willen zijn van JO11-1, maar 
ook hun sponsor. De tenues zijn schitte-
rend geworden. Quizvraag: hoe heet de 
plant die Bas als logo op de shirts heeft 
staan?

MO15-1
Om 09.00uur stroomde de bestuurska-
mer vervolgens vol met de meiden van 
MO15-1. Een enthousiaste club meiden 
die al een paar jaar samen voetballen en 
het hartstikke leuk doen. Ook dit team 
gaat er de komende seizoenen prachtig 
bijlopen. Zij worden namelijk gespon-
sord door Prominent, zoals algemeen 
bekend een samenwerkingsverband 
van tomatenkwekers die hun producten 
onder het merk Prominent verkopen. 

Van twee kwekers uit de Prominent 
groep voetballen de dochters in dit 
team. Daarom waren Marcel en Berna-
dette van den Berg van kwekerij Marcel 
van der Berg en Jack Groenewegen van 
kwekerij Greenway aanwezig bij deze 
sponsoruitreiking.  Ook zij werden har-
telijk bedankt voor hun sponsorbijdrage 
aan dit team, waardoor de meiden van 
MO15-1 er weer prachtig bijlopen.

VR1
Als laatste elftal van deze zaterdag 
waren de vrouwen 1 aan de beurt. Een 
behoorlijk grote selectie. De bestuurs-
kamer van v.v. Lyra zat dan ook overvol . 
Namens Koornstra en Co was Alex Prins 
(directeur) aanwezig en zij werden ont-
vangen door voorzitter Sjaak Scheffers.
In een meer dan gezellige samen-
zijn gaf de voorzitter aan dat de dames 
wel degelijk kunnen voetballen en dat 
een vergelijking met herenvoetbal niet 
opgaat. Hij gaf ook aan dat de opdracht 
aan de KNVB is om nu door te pakken 
en niet te gaan versloffen na de Euro-
pese titel voor het Nederlandse dames-
team. De voorzitter gaf ook aan dat 
vrouwenvoetbal bij v.v. Lyra al jarenlang 
hoog in het vaandel staat en roemde 
hierbij de technische staf van VR1 voor 
hun werkzaamheden.

De nieuwe sponsor Koornstra en Co is 
een exportbedrijf van groente en fruit 
en is gevestigd in Maasland. De afzet 
van het bedrijf is gericht op groothan-
del en supermarkten. Tevens bevoor-
raden zij cruiseschepen over de gehele 
wereld. De kracht van het bedrijf is het 
complete assortiment, eigen vervoer en 
snel en flexibel werken.
Na de ondertekening van de contracten 
nam directeur Alex Prins het woord en 
dankte de vereniging en de technische 
staf en wenste de dames veel succes 
toe. Dat deze woorden niet aan dove-
mans oren was gericht bleek later uit de 
gewonnen wedstrijd in Alphen aan de 
Rijn. Daar werd met 0-7 gewonnen. De 
shirtjes passen goed.
Ten slotte wil Stichting Steun Lyra deze 
sponsors nogmaals ontzettend bedan-
ken voor hun sponsorbijdrage aan deze 
teams!

MO19-1 
Op 9 september was de bestuurskamer 
bomvol. De 18 meiden van MO19-1 
mochten nieuwe gesponsorde tenues in 
ontvangst nemen van Teun Dekker van 
TeDe Administraties. 

Dit elftal voetbalt al jaren met TeDe 
Administraties op het shirt, maar de 
tenues waren duidelijk aan vervan-
ging toe. Leider, trainer en vader Teun 
werd tijdens de uitreiking van de shirts 
bedankt door Hans Koornneef, voor-
zitter van Stichting Steun Lyra,  voor 
zijn bijdrage aan de vereniging die aan-
gaf dat Lyra trots mag zijn op mensen 
als Teun en zijn vrouw Bernadette, die 
naast deze sponsoring als vrijwilligers 
veel voor Lyra betekenen.
Als kers op de taart bedankte aan-
voerdster Floor Huisman haar sponsor 
namens het hele efltal voor alles wat 
Teun voor hen in de afgelopen jaren 
betekend heeft. 
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De zon schijnt heerlijk, de dauw ligt op 
de velden en de ganzen vliegen lang-
zaam aan richting het zuiden. Vandaag 
Zondag 17 September lijkt een lekkere 
nazomers dag te worden. Hoe anders 
was dat de afgelopen twee weken. Veel 
heel veel regen is er gevallen waardoor 
de velden op v.v. Lyra volledig verzadigd 
zijn geraakt. 

Het is 06.15uur als ik op zaterdag mor-
gen (15 september) mijn telefoon hoort 
brommen op mijn nachtkastje. Rien op 
de app, Hans zullen we nog gaan keu-
ren op Lyra?  Het heeft niet geregend de 
afgelopen nacht en de velden lagen er 
goed bij op vrijdag middag. Volgens ons 
valt het wel mee en we besluiten geza-
menlijk om het keuren achter wegen te 
laten Ik drink snel ff een bakkie koffie, 
stop de laatste dingen in mijn tas en hop 
op de fiets richting de club.

Als mijn fiets in de fietsenstalling staat 
loop ik toch maar even over veld 5 rich-
ting het clubgebouw. Gelukkig de gras-
mat is goed en er staan geen plassen 
water op het veld. We kunnen lekker 
gaan voetballen vandaag. Met een tevre-
den gevoel loop ik de jeugdcommissie 
kamer binnen. Bonno is reeds aanwezig 
en samen drinken we ons eerste bak-
kie koffie. Na een paar minuten voegt 
ook Jan v/d Bos zich aan de commissie 

Van de jeugdvoorzitter

tafel. Jan was net niet droog overgeko-
men, het was begonnen met regen bui-
ten. Toen het buiten nog harder begon 
te regen ( zeg maar plenzen ) en de 
regen om 07.45uur nog niet was gestopt 
besloten Jan en ik toch maar een rondje 
over de velden te maken. Kaplaarzen en 
een regenjack werden aan gedaan om 
aansluitend buiten te gaan kijken. Veld 
1 en Veld 2 werden als eerste gekeurd. 
De doelgebieden stonden reeds blank 
en de rest van het veld leek wel een 
spons. Dat word niets vanmorgen. Hier 
kan niet op worden gevoetbald. Veld 
4 en Veld 5 vertoonden ook het zelf-
de beeld. Snel werd er geschakeld. De 
reeds aanwezigen verenigingen wer-
den op de hoogte gesteld van de situ-
atie en de scheidsrechters werden afge-
beld. Om 10.00uur word er wederom 
gekeurd. Al snel werd duidelijk dat de 
regen niet zou stoppen deze morgen. 
de velden werden er niet beter op en de 
beslissing om een algehele afkeur op de 
grasvelden werd om 10.00uur gemaakt. 
Helaas ook vandaag kon er alleen wor-
den gevoetbald op de kunstgras vel-
den ( dat was afgelopen week ook al het 
geval ).  Zoveel afkeur aan het begin van 
het seizoen is niet vaak voorgekomen. 
Het lijkt er wel op dat de natuur echt aan 
het veranderen is. Hopelijk kunnen we 
volgende week als de competities gaan 
beginnen wel allemaal voetballen. 

In mijn vorige stukje heb ik 
geschreven dat we druk bezig zijn met 
het invullen van de posities van trai-
ners en leiders bij de diverse lettergroe-
pen. Gelukkig is daar de afgelopen twee 
weken een positieve verbetering in 
opgetreden. Alle elftallen hebben reeds 
getraind en hebben een leider(s). Ik wil 
een ieder bedanken voor het meeden-
ken en het invullen van deze taken. Zon-
der een algemene inzet was de situatie 
anders dan gewenst. Dit houd niet in 
dat wij nu niets meer doen. De jeugd-
commissie blijft kijken en zoeken naar 
verbeteringen welke ervoor gaan zor-
gen dat we het nog beter naar ons zin 
krijgen. Het optimaliseren van de situa-
tie blijft boven aan onze lijst staan. 

Ook de voetbalschool op woensdag 
middag is gestart. Benjamin en Ted zijn 
op een zeer positieve manier begon-
nen aan de trainingen. De eerste mid-
dag was misschien nog wel een beet-
je zenuwachtig en rommelig maar ik 
ben ervan overtuigd dat dit de aanko-
mende periode alleen maar beter zal 
gaan worden. De reacties welke wij als 
jeugdcommissie hebben ontvangen 
van diverse ouders waren zeer positief. 
Dit geeft ons en de voetbalschool nog 
meer stimulans om er nog harder tegen 
aan te gaan.  Helaas viel de training van 
afgelopen woensdag ( storm en regen 
maakten trainen niet mogelijk ) af, 
maar als de weergoden het goed met 
ons voor hebben word er aanstaande 
woensdagmiddag weer lekker getraind. 

Als laatste wil ik de sponsors bedan-
ken. Afgelopen weken zijn er een groot 
aantal elftallen in het nieuw gestoken 
door jullie bijdragen. Ik zie dit als een 
zeer goede ontwikkeling voor de club. 
Niet alleen de elftallen maar ook de 
club word hiermee een warm hart toe-
gedragen en dat doet de club goed. Wij 
hopen dat deze ontwikkeling zich voort-
zet waardoor wij als vereniging  een nog 
grotere stabiele basis kunnen krijgen 
voor de toekomst. 
Ik zie jullie weer op de velden bij Lyra,

Hans van der Mark

Voetbalvereniging Lyra 
zoekt ambitieuze scheidsrechters
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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

vv Lyra schakelt heel snel naar voetbalschool 
BG Soccer Academy
Na nu pas bekend is geworden 
heeft v.v. Lyra heel snel een opvol-
ger gevonden na het afketsen van de 
samenwerking  met de voetbalschool 
van Ton Jenner.
Op zaterdag 2 september heeft het 
bestuur, jeugdcommissie en techni-
sche commissie een overeenkomst 
gesloten voor één jaar met voetbal-
school BG Soccer Academy van Ben-
jamin Gomes. Deze ex profvoetballer 
(van o.a. ADO Den Haag) is met zijn 
voetbalschool gericht op de fysieke 
en voetbalspecifieke ontwikkeling van 
jeugdvoetballers.  Hij gaat samen met 

Ted de Man (Fortuna Sittard en HBS) 
op woensdagmiddag de niet selec-
tie-elftallen van JO9 en JO11 trainen. 
Ook zal hij de Mini-F gaan begeleiden 
en trainen. 
v.v. Lyra was vooral verheugd door 
de snelle schakeling van de voetbal-
school en dat zij bereid waren om 
de agenda aan te passen, zodat men 
vorige week al kon aanvangen met de 
trainingen. Tijdens het komende sei-
zoen zal er gekeken worden naar de 
vorderingen en eventuele uitbreiding 
van de samenwerking tussen beide 
partijen.

Laten we als ouderen 
het goede voorbeeld geven

Als ik gedurende de trainingsavonden het sportpark betreed, bekruipt mij een 
naar gevoel als ik naar ons mooie clubgebouw loop. Fietsen, brommers, scoo-
ters staan her en der tegen het clubgebouw geparkeerd. 
Wij als pupillentrainers leren de jongste spelers van onze club om de fietsen in 
de fietsenstalling bij de ingang van ons mooie sportpark  te zetten. 
Deze stalling is gemaakt om fietsen in te stallen. Ik vind dan ook dat je als trainer 
het voorbeeld moet geven en mag van de spelers uit je team eisen de tweewie-
lers in de fietsenstalling te parkeren.
Laten we als ouderen onze F-jeugd het goede voorbeeld geven.

Groeten
Trainer F-selectie

Ger van der Meer
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Van de Activiteitencommissie

Schema meelopen met Lyra 1

23 september 2017 jo9-4   sc Monster
7 oktober 2017   jo9-5   Maasdijk
28 oktober 2017   jo9-6   Velo
18 november 2017 Jo9-1   naaldwijk
25 november 2017 jo9-7   Duindorp
9 december 2017   jo9-2   KMD
27 januari 2018   jo9-3   Verburch
10 februari 2018   jo8-1   GDA
10 maart 2018   jo8-2   MVV’27
24 maart 2018   jo8-3   MSV”71
7 april 2018   jo8-4   Schipluiden
21 april 2018   jo8-5   Ariston ‘80
19 mei 2018   miniF   Quick steps 

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.
Met vriendelijke groeten,

De activiteitencommissie

Activiteiten:
Sinterklaas 29 novemberKlaverjassen 15 december 

Hardlopen 30 decemberFamilieweekend 15/16 juni

We gaan weer beginnen!
Zaterdag 23 september gaat de compe-
titie weer van start. De eerste wedstrijd 
voor Lyra in de Westlandse ‘fietspoule’. 
De eerste wedstrijd van het seizoen is 
dan ook gelijk een derby tegen Monster. 
Voorafgaand aan deze wedstrijd speelt 
het 2e elftal ook thuis tegen Monster. 
Alle reden dus voor een goede Derde 
Helft!
Na het laatste fluitsignaal wordt de dans-
vloer vrij gemaakt. DJ Rob van Veen zal 
er voor zorgen dat de voetjes van de 
vloer komen.

12.00uur LYRA 2 – Monster 2
14.30uur LYRA 1 – Monster 1
Kom allemaal de elftallen supporten!
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Lyra zaal begint seizoen met ruime overwinning 
Lyra 1 – Exact 1 (beker) 15-2
Dit seizoen heeft Lyra nog één zaalteam 
uitkomend in de 4e klasse. Dit jaar met 
de luxe van een selectie van 10 spelers. 
De 1e wedstrijd waren wij bijna com-
pleet alleen Roy ontbrak door vakantie 
en Raymond door een blessure.
We traden voor de beker aan tegen 
Exact 1 dat een klasse lager speelt. 
Vorig jaar wonnen wij nog nipt van hen 
met penalty’s na een 5-5 eindstand. Dit 
jaar hadden wij minder moeite met dit 
team. De spelers van de tegenstander 
waren ‘ iets’ ouder als ons en begon-
nen zonder wissel. Omdat wij 3 wis-
sels en meer conditie hadden besloten 
wij met hoge druk te starten. Dit lever-
de direct veel gevaar op, maar het duur-
de tot de 3e minuut tot Sander de sco-
re opende 1-0. Lyra had weinig te duch-
ten van Exact en liep voor rust uit naar 
een 6-0 voorsprong. Doelpunten vielen 
o.a. door een solo van Jim, een solo van 
eigen helft van Sander, een mooie aan-
val tussen Martijn en Robin die de laat-
ste afrondde en een schot van eigen 
helft langs de meevoetballende keeper 
van Assaf.
De tegenstander had ondertussen een 
wissel en benutte de rust om alle irrita-
ties over het spel uit te spreken. Dit leid-
de niet tot verbetering want binnen 10 
minuten in de 2e helft stond de 10-0 
op het scorebord. Martijn leverde twee 
assisten (op Sander en Jim) en tekende 
zelf na een solo voor de 10-0. Het grote 
hopen op het houden van de 0 begon 
weer, maar Jim verstoorde dit feest-
je door een Exact speler te vloeren op 
de rand van het strafschopgebied. Exact 
kon uit deze vrije trap de 10-1 aanteke-
nen maar kon wel verder zonder wissel. 
Door doelpunten van Fla, Sander (2 x), 
Assaf (2 x) en nog een onoplettendheid 
achterin bij Lyra werd de eindstand op 
15-2 bepaald. 
Doelpuntenmakers: Sander 7 x, Assaf 3 
x (hij staat weer op de shortlist voor de 
bondscoach van Israël), Robin en Jim 2 
x en Martijn en Fla 1 x.

ZVV Den Haag 14 – Lyra 1 (zaal), 2-8
11 September stond de 1e competitie-
wedstrijd op het programma. Gelijk een 
in de middernachtcompetitie om 22.00 
uur in Zuidhaeghe (Den Haag). Pieter 

en Roy waren op vakantie daarentegen 
was Raymond er weer bij (al speelde hij 
geen minuut) en viel Ruben in.
Alle ingrediënten voor een vervelen-
de avond leken vooraf van de partij: wij 
speelde laat, er was geen scheidsrech-
ter en de beste speler van de tegen-
stander was een vrouw. Niets was ech-
ter minder waar. Het bleek een spor-
tieve pot tegen een leuke tegenstan-
der met een technisch en tactisch goe-
de vrouw in de ploeg. Ondanks dat wij 
zonder scheidsrechter speelde kregen 
wij na 5 minuten toch een vrije trap op 
de rand van het strafschopgebied die 
door Fla snoeihard werd ingeschoten 
0-1. Daarna kregen beide teams kansen 
maar het was Lyra dat in de 17e minuut 
de 0-2 aantekende. Jim gaf de bal eigen-
lijk iets te laat maar kreeg via Fla de bal 
weer terug en schot de 0-2 binnen. Vier 
minuten later vertrok Martijn van eigen 
helft in een sprint. Hij werd pas weer 
achterhaald door ZVV toen hij de bal 
uit het netje had gehaald: 0-3. Het slo-
takkoord van de 1e helft was voor ZVV 
die in de laatste minuut de bal via de lat 
geheel vrijstaand voor de goal konden 
intikken 1-3.
De 2e helft kregen beide ploegen kan-
sen. Dave redde een paar keer goed en 
het was afwachten of de aansluitings-
treffer zou vallen of Lyra verder zou 

uitlopen. Het was het tweede. In 32e 
minuut bracht Ruben de stand op 1-4 
met een kiezelhard afstandsschot. Dave 
pakte nog een paar goede ballen waar-
onder een via zijn hoofd en de paal. 
Daarna kreeg onze razende reporter Jim 
het op zijn heupen. Zijn radioshow werd 
dan wel niet verkozen tot beste middag-
show van Nederland, voetballend was 
hij in topvorm. In de 36e minuut teken-
de hij voor 1-5 na een mooie pass van 
Fla en in de 41e minuut een herhaling 
van zetten: Fla op Jim 1-6. ZVV schoot 
nog een keer in het zijnet en Assaf 
schoof een bal net naast zijn eigen goal, 
waarna Jim in de 47e minuut zijn hat-
trick mocht voltooien door een schitte-
rende aanval buitenkantvoet in de goal 
te tikken 1-7. In de 48e minuut gingen 
wij met drie man op de keeper af, maar 
wisten niet te scoren. In de kluts kon Jim 
in diezelfde minuut alsnog zijn vijfde en 
Lyra’s achtste binnentikken 1-8. Het slo-
takkoord was net als in de 1e helft voor 
ZVV: in de laatste minuut tekende zijn 
voor de 2-8.
Al met al een prima start van de com-
petitie. Volgende week een van de laat-
ste thuiswedstrijden in Vreeloo tegen 
MVV’27 3 op een vriendelijker tijdstip: 
20.30 uur.
Voor Lyra scoorden vandaag Jim 5 x, 
Martijn, Fla (+ 3 assists) en Ruben 1 x.
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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     
23-sep JO9-4
30-sep JO9-5
  7-okt JO9-6
14-okt JO9-7
21-okt JO8-1 
28-okt JO8-2
  4-nov JO8-3
11-nov JO8-4

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 18-nov JO19-1

25-nov JO19-1
  2-dec JO19-2
  9-dec JO19-2
16-dec JO19-3
27 jan JO19-3

Altijd je 

‘eigen’ 

bar willen 

hebben?
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Speculaaspoppenactie 2017

Wat goed is moet je niet veranderen. Dit 
geldt ook voor de LYRA speculaaspop-

penactie. Gezien de resultaten van 
voorgaande jaren willen wij graag op 
dit succes voortborduren en starten 
wij in de maand oktober weer met 
deze superleuke LYRA-actie. 

Wij gaan ervan uit dat alle 
leden van LYRA weer net 
zo enthousiast meedoen 
aan deze actie als eerdere 
jaren!

Net als vorig jaar ontvangt 
iedereen voor eind sep-
tember via leiders/aan-

voerders uitleg en verkoop-
formulieren. Houdt verder 
het Sportkontakt of de web-
site goed in de gaten voor 
meer informatie.

Met jullie inzet hopen we er 
ook dit jaar weer een gigan-
tisch succes van te maken!

Contactpersonen:
Patrick Alsemgeest 
514381 / 06-22415772

speculaaspop@stichtingsteunLYRA.nl

Stichting Steun LYRA
Hans Koornneef
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Persoonlijk  -  Boyd Rijnenberg
                                                                                                                                     
Door Johan Voskamp.
Geboren:  19-05-1990
Woonplaats:  Rijswijk 
Partner:       samenwonen met mijn vriendin
Familie:  Grote familie, die bijna allemaal in Noord-Brabant wonen.   

Fred, mijn vader is trainer bij Loosduinen 2.
Opleiding:    Sport en Bewegen & Pedagogisch Medewerker
Beroep:  Commercieel Medewerker bij BE Fresh Produce in De Lier 
Hobby’s:  Veld en Strand voetbal en Vechtsporten
Sport:  Voetbal, Beachsoccer
Clubs:  Excelsior Maassluis, Westlandia Za en Zo, Maasdijk en Lyra

Tatoeage:  nog niet, vind het wel mooi maar dan zou 
ik graag iets willen met een betekenis en 
niet zomaar iets.

Clubman/vrouw:  Iedereen die zich in zet voor de club, 
vooral vrijwilligers, Jorran van de Meijs 
en Johnny Vermeer mijn collega’s die mij 
overtuigd hebben bij v.v. Lyra te komen 
voetballen.

LYRA speler:  Ritchie de Vreeden
westlandse speler: Ruud Bijl 
nationale speler:   Quincy Promes en  Georginio Wijnaldum
internationaal: Zlatan Ibrahimovic
regio club:  Natuurlijk v.v Lyra
nationale club:  Sparta Rottedam
internationale club:  Barcelona en Arsenal 
Mooiste  wedstrijd: Barcelona – Paris Saint Germain Kwart 

Finale Champions Leaque 2016/2017 
Mooiste doelpunt:  Messi Barcelona – Arsenal 2e ronde 

Champions Leaque 10/11 
Sportaccommodatie: Sparta trainingscomplex Nieuw Ter-

bregge en Sportpark de Zweth
Slechtste sportaccommodatie: Kan er behoorlijk wat opnoe-

men waar een verfkwastje geen kwaad 
kan..

Idool:  Ronaldinho, wat een wereld voetballer. 
Hij speelde altijd met zoveel plezier.

Auto:  Ford Fiesta
Krant:  AD
Weekblad:   Ik lees geen weekbladen
Boek: Ik, Zlatan! Haagse Penoze
Radio:  Radio 538, FunX 
Radiopresentator:   Edwin Evers
Televisie:  Series/films kijken op Netflix & FoxSports 

voetbal en UFC
TVpresentator:  Johnny de Mol
Analyticus:  Alan Shearer
Zanger/ Zangeres:   geen favoriete zanger of zangeres
Band:  ColdPlay en U2
Acteur:  Johnny Depp
Actrice:             Scarlett Johansson
Film:  Intouchables
Eten:  Spinazie pasta    
Niet te eten:  Bloemkool 
Drank:  Bacardi Cola Of Mojito 

Functie bij de club:  Selectie speler
Merk tenue:  Klupp
Merk schoenen:  Adidas en Nike, voorkeur voor Nike.
Trainers:  Te veel om op te noemen maar in de seni-

oren: Patrick Fieret, Henk Boon, Mai-
kel Renfurm, Willem den Besten en nu 
Ramon Hageraats.

Beste trainer:   Eric Gudde, veel van geleerd in de jeugd. 
Positie:  Aanvallende middenvelder 
Sterke punten:   Voor de goal komen en nog wel is een 

doelpunt maken, graag de bal willen heb-
ben, inzicht. 

Zwakke punten:  Moeilijke oplossingen zoeken in plaats 
van simpel spelen. 

Hoogtepunt:  Ongeslagen kampioen worden met West-
landia Zaterdag en dat jaar topscoorder 
worden met 28 goals.  

Dieptepunt:  Degraderen met Excelsior M, in de jeugd. 
2x tegen degradatie gevoetbald in de 
senioren

Mooiste wedstrijd:  De Kampioenswedstrijd met Westlandia 
zaterdag, het was een mooie wedstrijd 
om te spelen en scoorde een goal maar 
de ontlading na 90 min als ongeslagen 
kampioen op het veld te staan was één 
van de mooiste momenten tot nu toe.

Mooiste doelpunt:  KMD thuis met Westlandia zaterdag, 4-3 
winnen, 3x scoren (waarvan er 2 wel lek-
ker in zaten) en een assist, spannen-
de wedstrijd, wij kwamen steeds voor en 
zij maakte weer gelijk, paar min voor tijd 
maakte ik de winnende treffer.

Andere sporten: Vechtsporten, kickboksen, Krav Maga en 
MMA.  

Mooiste overwinning: Dan ga ik toch weer voor die tegen 
KMD met Westlandia zaterdag waar ik 
eerder over schreef, die wedstijd is me 
altijd bijgebleven in gedachten en op 
beeld

Teleurstelling:   Degraderen in de jeugd, het is nooit leuk 
om heel veel te verliezen.

Ambities:  Fit worden en dan fit blijven en dan zien 
we wel weer verder. Uiteraard dit jaar pro-
moveren met Lyra naar de 2e klasse!
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Niet te drinken:  Appelsap
Uitgaan:  Naar leuke clubs en zomers natuurlijk de 

strandfeesten 
Beste eigenschap:  behulpzaam
Slechtste eigenschap:  soms wat humeurig en slecht 

tegen me verlies kunnen
Karakter:   sociaal, beschermend, sportief 

eigenwijs 
Bewondering voor:  Mijn vriendin dat ze het met me uithoud.
Ontroerd van:  kan niet iets bedenken waar ik ontroerd 

van raak, op dit moment
Trots op:      Mijn Familie en vrienden                                      
Hekel aan:  Irritant gedrag 
Bijgeloof:  Vroeger deed ik alles eerst rechts, eerst 

rechter sok, schoen scheenbeschermer, 
met rechts als eerst het veld op maar dat 
is een jaar of 8 geleden dat ik dat voor het 
laatst deed. Nu geen bijgeloof meer, of ik 
het wel of niet doe ik ging er niet beter 
door voetballen.

Ergernis:  aan niemand specifiek, alleen aan: niet 
alle maar veel keukenverkopers.

Wie zou je weleens willen ontmoeten, en waarom: Zlatan, zijn 
interviews zijn hilarisch. Hij staat 100% 
achter zijn eigen kunnen en ik interesseer 
me voor hoe hij aan de top is gekomen. 

Vakantie:  lekker op een resort bij komen en genie-
ten van het weer en de rust.

 Ook vind ik het leuk om mooie plekken te 
bezoeken in het buitenland.

Meest opmerkelijke nieuws van de laatste tijd: 
 Het ongelofelijke slechte weer in de voor-

bereiding en dat v.v. Lyra geen regenjacks 
heeft om in te trainen.

Dit wil ik nog kwijt:  Dit jaar hoop ik met v.v. Lyra een mooi sei-
zoen er van te maken met leuk aanvallend 
voetbal en dat we promoveren naar de 2e 
klasse via het kampioenschap of PD.

          

JO13-6 
Vlnr achter: Ruben Paauwe, Lars Boone-
kamp, Gijs van Dijk, Ruben van der
Meer, Sophie Reissenweber, Erben Trom-
mel
Vlnr voor: Ben van Vliet, Finn Bouwmees-
ter, Ross van Mil, Rowan van Rijn,
Tijn Reissenweber, Mark van Oosten

links de trainers John van Mil 
en Ferdinand van Oosten 

en rechts leider Hans Paauwe

JO9-6
Dit leuke en gezellige team bestaat uit

Mandy Olivia Lindey Sam 
Jonas Menno Micha Kenji
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Wedstrijdprogramma

Junioren     
Den Hoorn JO17-4  LYRA JO17-4 20:00 19.00  
TOGB JO15-1  LYRA JO15-1 19.00 Via Trainer  
 
Senioren     
LYRA 1  Sportclub Monster 1 14:30   D. Broeckaert
LYRA 2  Sportclub Monster 2 12:00   S. Isri
LYRA 3  MVV ‘27 3 14:30   
VELO 4  LYRA 4 14:30 13.30  
Sportclub Monster 4 LYRA 5 14:30 13.30  
Westlandia 8  LYRA 6 12:30 11.30  
LYRA 7  Quintus 4 12:30   
Verburch 5  LYRA 8 14:30 13.30  
LYRA 9  FC ‘s-Gravenzande 15 12:30   
LYRA 10  FC ‘s-Gravenzande 16 14:30   
LYRA 11  Leonidas 5 14:30   
Westlandia 11  LYRA 12 14:30 13.30  
LYRA 13  Honselersdijk 10 14:30   
LYRA 14  Verburch 7 14:30   
      
Vrouwen      
RKAVV VR1  LYRA VR1 14.30 Via Trainer  
Maasdijk VR2  LYRA VR2 14:30 13.30  
LYRA MO19-1  Naaldwijk MO19-1 12:30   
LYRA MO17-1  FC ‘s-Gravenz. MO17-3 10:30   
HVC’10 MO15-1  LYRA MO15-1 09:30 8.30  
Poortugaal  MO15-1 LYRA MO15-2 13:45 12.45  
LYRA MO13-1  Gr.WII VAC MO13-2 09:00   Speler Lyra 2
      
LYRA JO19      
KMD JO19-1  LYRA JO19-1 14.30 Via Trainer  
Honselersdijk JO19-2 LYRA JO19-2 12:30 11.30  
LYRA JO19-3  DUNO JO19-2 10:30   
LYRA JO19-4  MVV ‘27 JO19-3 12:30   
      
LYRA JO17      
LYRA JO17-1  Zwaluwen JO17-1 12:00   
FC ‘s-Gravenz. JO17-3 LYRA JO17-2 12:45 11.45  
PPSC JO17-2  LYRA JO17-4 10:00 9.00  
LYRA JO17-5  VUC JO17-3 10:30   Speler Lyra 11
      
LYRA JO15      
Honselersdijk JO15-1 LYRA JO15-1 10:15 Via Trainer  
FC ‘s-Gravenz. JO15-2 LYRA JO15-2 09:00 8.00  
Rotterdam Un JO15-2 LYRA JO15-3 `16.40 15.40  
Westlandia JO15-4  LYRA JO15-4 10:30 9.30  
LYRA JO15-5  VELO JO15-5 10:00   Speler Lyra 3
LYRA JO15-6  MVV ‘27 JO15-3 08:45   Speler Lyra 9
Quintus JO15-2  LYRA JO15-7 09:30 8.30  
 
     

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Woensdag

20 september 2017

Zaterdag
23 september 2017
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LYRA JO13      
LYRA JO13-1  Laakkwart. JO13-1 10:00   A.J. Nijhuis
LYRA JO13-2  FC ‘s-Gravenz. JO13-2 08:30   Speler Lyra 13
MSV ‘71 JO13-2  LYRA JO13-3 10:15 9.15  
Houtwijk sv JO13-1  LYRA JO13-4 10.00 9.00  
Quintus JO13-2  LYRA JO13-5 09:30 8.30  
LYRA JO13-6  Hercules JO13-3 10:30   Speler Lyra 7
Excelsior M JO13-4  LYRA JO13-7 10.45 9.45  
      
LYRA JO11      
LYRA JO11-1  GDA JO11-1 08:30   
LYRA JO11-2  KMD JO11-2 09.30   Speler Lyra 1
Den Hoorn JO11-4  LYRA JO11-3 09:30 8.30  
HVC’10 JO11-2  LYRA JO11-4 08:30 7.30  
VELO JO11-7  LYRA JO11-5 11:00 10.00  
LYRA JO11-6  Kethel Spaland JO11-5 08:30   Speler Jo19-3
Maasdijk JO11-3  LYRA JO11-7 08:45 7.45  
Vitesse Delft JO11-3 LYRA JO11-8 11.00 10.00  
VELO JO11-9  LYRA JO11-9M 11:00 10.00  
FC ‘s-Gravenz. JO11-12  LYRA JO11-10 09:30 8.30  
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1  Den Hoorn JO9-1 09:30   
LYRA JO9-2  Erasmus JO9-1 08:30   
LYRA JO9-3  Hercules JO9-2 09:30   
Verburch JO9-4  LYRA JO9-4 10:00 9.00  
Verburch JO9-5  LYRA JO9-5 09:00 8.00  
LYRA JO9-6  Nootdorp JO9-6 08:30   
KMD JO9-7  LYRA JO9-7 08:30 7.30  
      
LYRA JO8      
LYRA JO8-1  Quick JO8-2 09:30   
LYRA JO8-2  DHL JO8-1 08:30   
LYRA JO8-3  MSV ‘71 JO8-1 09:30   
LYRA JO8-4  Wat Veld GONA JO8-1 08:30   
      
Minipupillen      
vv LYRA   Naaldwijk 09.30

Senioren Zaal     
DVO ‘32 1  LYRA 1 20:00 Westwijkhal  (Vlaardingen) 
LYRA VR1  Delft VR1 19:00 Zuidhaghe (Den Haag) 

Senioren      
Concordia O23  LYRA O23 20.30 Via Trainer  
        
Senioren Zaal     
LYRA VR2  SEP VR1 20:00 Schilp, de  (Rijswijk) 
      
Senioren     
Schipluiden 1  LYRA 1 14:30 Via Trainer  
ARC 2  LYRA 2 12:15 Via Trainer  
FC ‘s-Gravenzande 5 LYRA 3 12:45 11.45  
LYRA 4  Naaldwijk 3 14:30   
LYRA 5  Houtwijk sv 2 14:30   
LYRA 6  Schipluiden 4 14:30   
Semper Altius 5  LYRA 7 12:30 11.30  

Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter

Maandag
25 september 2017

Zaterdag
23 september 2017

Dinsdag
26 september 2017

Woensdag
27 september 2017

Zaterdag
30 september 2017
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Wedstrijden                               Aanvang   Vertrek    Scheidsrechter
Zaterdag

30 september 2017
Senioren
LYRA 8  FC ‘s-Gravenzande 13 12:30   
Zwaluwen 8  LYRA 9 13:00 12.00  
Forum Sport 9  LYRA 10 13:00 12.00  
FC ‘s-Gravenzande 17 LYRA 11 14:45 13.45  
LYRA 12  DVO ‘32 6 14:30   
Wilhelmus 6  LYRA 13 15:45 14.45  
Wilhelmus 4  LYRA 14 15:45 14.45  
      
Vrouwen      
LYRA VR1  Jodan Boys VR1 14:30   
LYRA VR2  HPSV VR1 12:30   
Berkel MO19-1  LYRA MO19-1 15:00 14.00  
Zwaluwen MO17-2  LYRA MO17-1 11:00 10.00  
LYRA MO15-1  SVH MO15-1 09:30   
LYRA MO15-2  Zwaluwen MO15-2 11:00   
VELO MO13-1  LYRA MO13-1 10:45 9.45  
      
LYRA JO19      
LYRA JO19-1  VELO JO19-2 14:30   
LYRA JO19-2  DVO ‘32 JO19-1 12:30   
ODB JO19-1  LYRA JO19-3 14:45 13.45  
FC ‘s-Gravenz. JO19-4 LYRA JO19-4 12:45 11.45  
      
LYRA JO17      
Excelsior M JO17-2  LYRA JO17-1 09:05 Via Trainer  
LYRA JO17-2  Victoria’04 JO17-2 10:30   
LYRA JO17-3  Westlandia JO17-4 12:30   
LYRA JO17-4  Capelle JO17-4 12:30   
Verburch JO17-3  LYRA JO17-5 11:15 10.15  
      
LYRA JO15      
LYRA JO15-1  VELO JO15-2 10:30   
LYRA JO15-2  VELO JO15-3 12:30   
LYRA JO15-3  Blijdorp JO15-3 11:00   
LYRA JO15-4  Hercules JO15-3 10:00   
DUNO JO15-4  LYRA JO15-5 13:00 12.00  
CWO JO15-3  LYRA JO15-6 11:30 10.30  
LYRA JO15-7  Verburch JO15-5 10:30   
      
LYRA JO13      
Oliveo JO13-1  LYRA JO13-1 10:15 Via Trainer  
Loosduinen JO13-1  LYRA JO13-2 10:00 Via Trainer  
LYRA JO13-3  Kethel Spaland JO13-2 09:30   
LYRA JO13-4  Die Haghe JO13-4 08:45   
LYRA JO13-5  Schipluiden JO13-2 08:30   
Verburch JO13-3  LYRA JO13-6 08:30 7.30  
LYRA JO13-7  HVC’10 JO13-3 08:30   
      
LYRA JO11      
FC ‘s-Gravenz. JO11-1 LYRA JO11-1 09:00 Via Trainer  
MSV ‘71 JO11-1  LYRA JO11-2 10:00 9.00  
LYRA JO11-3  BMT JO11-1 09:30   
LYRA JO11-4  Quintus JO11-2 08:30   
LYRA JO11-5  MSV ‘71 JO11-3 08:30   
CWO JO11-2  LYRA JO11-6 10:45 9.45  
LYRA JO11-7  Naaldwijk JO11-3 08:30   
LYRA JO11-8  SEP JO11-5 08:30   
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Zaterdag

30 september 2017
LYRA JO11-9  WIK JO11-4 08:30   
LYRA JO11-10M  MVV ‘27 JO11-4 08:30   
      
LYRA JO9      
LYRA JO9-1        
Die Haghe JO9-2  LYRA JO9-2 09:30   
VCS JO9-2  LYRA JO9-3 09:00 8.00  
LYRA JO9-4  Quintus JO9-2 09:30   
LYRA JO9-5  Hercules JO9-4 09:30   
FC ‘s-Gravenz. JO9-12 LYRA JO9-6 09:30 8.30  
LYRA JO9-7  Schipluiden JO9-4 10:30   
      
LYRA JO8      
HBS JO8-2  LYRA JO8-2 08:30 7.30  
Naaldwijk JO8-1  LYRA JO8-3 10:00 9.00  
Quick JO8-5  LYRA JO8-4 08:30 7.30  
      
Minipupillen      
VDL  vv LYRA 8.30 7.30     
  


