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1. Inleiding informatiegids 2019/ 2020 
Welkom bij voetbalvereniging Lyra. Als nieuw lid of als ouders van een nieuw jeugdlid wensen we jou 
allereerst van harte welkom binnen de vereniging. Lyra is een club van ruim 1200 leden waar 
seniorenleden (heren en dames), jeugdleden (jongens en meiden) en een aantal niet spelende leden 
wekelijks op onze accommodatie “De Zweth” hun vrije tijd invullen om hun hobby uit te oefenen. 
Welkom natuurlijk ook voor alle huidige leden of ouders van jeugdleden die ook komend seizoen 
weer met veel plezier naar de vereniging komen.  
 
Vanuit de vereniging Lyra kunnen we ons voorstellen dat niet altijd alles vanzelfsprekend is als je 
(nog vrij) nieuw bent op de club en dat is precies de reden dat we speciaal voor alle leden maar in het 
bijzonder voor de nieuwe leden deze informatiegids hebben samengesteld. In deze gids staat alles 
beschreven wat je binnen Lyra wil weten. Of het nu gaat om de trainingen, de wedstrijddagen of alle 
randzaken die aanwezig  moeten zijn om het onze (jeugd)leden het naar het zin te maken en 
optimaal te kunnen laten voetballen. Onze kinderen hebben gekozen om te voetballen en moeten dit 
vooral met heel veel plezier kunnen doen. Naar mate de kinderen ouder worden gaan ze binnen de 
vereniging ook een belangrijke rol vervullen maar in eerste instantie zien we graag dat ouders en 
andere leden hierin het goede voorbeeld geven.  
 
Deze informatiegids bestaat uit zinvolle informatie, handige tips & trics maar zal ook de nadruk 
leggen op het feit dat wij met z’n allen de vereniging Lyra zijn en hier met elkaar in moeten 
samenwerken om een mooie vereniging te blijven. Er zal dan ook lopende het komende seizoen 
regelmatig een beroep op leden en ouders van jeugdleden gedaan worden om een bepaalde 
vrijwilligersrol in te vullen binnen Lyra. Dit kan een structurele rol zijn (seizoen) in de vorm van een 
bestuursfunctie, een rol in een commissie, of leider/trainer/ coach van een jeugdteam. Maar denk 
vooral ook aan incidentele vrijwilligerstaken zoals; schoonmaken/ onderhoud, bardiensten, thee/ 
limonade diensten, gastvrouw/heer en het fluiten van een wedstrijd.  
 
Het bestuur van Lyra wenst u in ieder geval heel veel plezier met lezen van deze informatiegids. 
Mocht u nog vragen hebben waar deze informatiegids niet direct antwoord op kan geven dan kunt u 
uw vraag mailen naar vrijwilligers@vvlyra.nl en iemand vanuit het bestuur neemt contact met u op. 
 
2. Missie & visie 
Voetbalvereniging Lyra is een vereniging met een veilig sportklimaat voor zowel de jeugd als de 
senioren en niet spelende leden. Binnen onze vereniging is er ruimte voor gezelligheid en recreatief 
voetbal maar zal er extra aandacht en inzet zijn om talentvolle voetballertjes (zowel jongens als 
meiden) beter te laten voetballen en ontwikkelen met als resultaat in elke leeftijdsklasse op het 
hoogst mogelijke niveau de strijd aan te gaan om kampioen te worden. Onze vereniging bestaat 
hoofdzakelijk uit vrijwilligers die met en voor elkaar het mogelijk maken dat er wekelijks plezier 
gemaakt kan worden op ons sportpark. 
 
3. Het bestuur 
Het bestuur van voetbalvereniging Lyra bestaat uit een team van  7 vrijwilligers. Het bestuur bestaat 
uit voorzitter Klaas van der Eijk, secretaris Hans Beukema en penningmeester Dick van der Pijl 
(tevens het dagelijks bestuur). Daarnaast uit Raymond van Hooft (voetbalzaken), Hans van der Mark 
(algemene zaken), Fred Barz (kantine zaken) en Jaco Lemckert (vrijwilligerszaken). Het bestuur komt 
elke tweede maandag van de maand bij elkaar voor een bestuursvergadering en organiseert jaarlijks 
een ledenvergadering waarin het bestuur terug- en vooruit kijkt met de aanwezige leden.  
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4. Trainer/ coach & ouders 
Of je het nu leuk vindt om de jongere voetballers plezier te laten maken of om oudere en fanatieke 
spelers tactische bagage me te geven, er zijn veel teams die gebaat zijn bij een enthousiaste trainer/ 
coach & ouder. Het is bovendien een goede mogelijkheid om betrokken te raken bij je team en bij 
onze gezamenlijke vereniging. Iedereen heeft zo zijn eigen mening over dit prachtige spelletje. Jij 
hebt de kans om jouw ideeën in de praktijk te brengen op het voetbalveld. Als trainer/ coach kun jij 
spelers de fijne kneepjes van het vak bij brengen en als ouder kan je binnen de vereniging een 
belangrijke rol spelen voor vele jeugdspelers, jullie eigen en andermans kinderen. Lyra wil hier ook de 
nodige ondersteuning geven. Ook dit seizoen kan je meedoen met een (gratis) laagdrempelige 
trainerscursus op Lyra van 3 avonden (theorie en praktijk wisselen elkaar af). 
 
5. Rinus App, de online assistent-trainer 
Deze online tool biedt trainers gratis toegang tot honderden oefeningen, kant en klare 
trainingsschema’s en inspireert hen om jeugdvoetballers optimaal te laten genieten van wat zij het 
liefst doen; voetballen. Rinus beantwoordt de vraag van veel beginnende trainers die op zoek zijn 
naar toegankelijke trainingsvormen en biedt zowel losse oefeningen, volledige trainingen en 
programma’s van meerdere weken. De oefeningen zijn gefilterd op leeftijd en gekoppeld aan 
verschillende doelstellingen. Afhankelijk van waar het accent van de training ligt, kan de trainer 
oefeningen samenstellen tot een training. Alle oefenstof wordt op visueel aantrekkelijke wijze 
aangeboden. Download de App op je telefoon en ga er eens mee aan de slag. Erg interessant! 
 
6. De informatiegids 
Deze gids is tot stand gekomen met en door ouders, leiders, trainers en de jeugdcommissie en zal de 
komende jaren door ontwikkeld worden. Graag horen we ook van de lezer of de gids compleet is met 
informatie en of er nog per team, jongens/ meiden en leeftijden aanpassingen in moeten komen. 
Natuurlijk is dit maar een handvat en kan je als trainer/coach en of ouder je eigen invulling geven aan 
het team waar jouw kind of kinderen in voetballen. Graag ontvangen we wel tips hoe er over 
bepaalde onderwerpen wordt gedacht. Alle ouders van de jeugdleden ontvangen deze 
presentatiegids digitaal. We staan open voor feedback. U kunt mailen naar: vrijwilligers@vvlyra.nl 
 
7. Koffie uurtje 
Trainer/ coach en of leider zal als het uitkomt in het begin van  
het seizoen een moment organiseren waarbij alle ouders  
aanwezig zijn en deze informatiegids per team nog even  
bespreekbaar maken. Is alles inmiddels geregeld en duidelijk  
of zijn er in een team nog vraagtekens?  
 
Het koffie uurtje en de informatiegids dragen ook bij aan de binding tussen ouders en de  
vereniging. Het is voor alle ouders belangrijk om kennis te maken met de vereniging, de 
accommodatie en alle taken die wekelijks ingevuld moeten worden met vrijwilligers (o.a. de ouders 
van onze jeugdleden). Zo zijn er een aantal taken (naast het rijden, vlaggen en fluiten) die gedurende 
het seizoen bij de ouders terugkomen. Je kan dan denken aan kantinedienst, barmedewerker, 
invulling theehok, gastvrouw/heer wedstrijdsecretariaat en of schoonmaak op doordeweekse 
momenten!  
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8. Strategie 
Lyra wil heel graag met de eerste jeugdelftallen op een hoog niveau voetballen zodat onze betere 
voetballers en de talenten van de club het kunnen opnemen tegen de beste jeugdspelers van andere 
clubs in de regio. Hier wordt extra aandacht aangegeven door gediplomeerde trainers.  
Door voldoende aandacht te geven aan de gehele jeugdafdeling hopen we te bereiken dat vele 
jeugdleden met plezier kunnen voetballen en hierdoor ook lang lid blijven van de vereniging.  
 
9. Cultuur 
De essentie van een vereniging is “verenigen”. Het samen de schouders eronder zetten! 
Van de jeugdvoorzitter tot de ledenadministratie of wedstrijdsecretaris, van de Rode Brigade 
(vrijwilligers die de hele week het sportpark netjes onderhouden) tot de kantinemedewerkers en 
natuurlijk van de trainer, coach of leider tot de scheidsrechter. Voor de gehele jeugdafdeling zijn vele 
vrijwilligers wekelijks in de weer en op de club te vinden om het mogelijk te maken dat ALLE 
KINDEREN plezier hebben met voetbal, dat alles geregeld wordt en dat ze wat lekkers na de wedstrijd 
kunnen eten of drinken. RESPECT voor iedereen die hier zijn of haar steentje aan bijdraagt of wil 
dragen. Wij zijn met z’n allen Lyra!!! Hoe gaan we binnen de vereniging met elkaar om en weten we 
de juiste weg te bewandelen als er iets net niet goed gaat? Beter nog! Weten we elkaar 
complimenten te geven als er iets wel goed gaat! De kinderen willen graag voetballen en dat vinden 
we fantastisch maar houd er rekening mee dat niet alles vanzelf gaat. Alle hulp, vaak een uurtje per 
week of een paar uurtjes per maand is welkom en wordt waar nodig uitgelegd en ondersteund. Wij 
zijn met z’n allen Lyra!!!  
 
10. Structuur 
Onder dit kopje structuur kunnen we een splitsing maken tussen de organisatie en functies binnen 
Lyra, wie doet wat binnen de club en hoe is dit georganiseerd, de structuur bij trainingen, de 
structuur bij de voetbalzaken gedurende de wedstrijden en de structuur bij overige teamzaken en 
taken van ouders of jeugdleden. 
 
11. Functies Lyra 
Lyra heeft een hoofdbestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Verder bestaat het 
hoofdbestuur uit een bestuurslid voetbalzaken, een bestuurslid vrijwilligerszaken, bestuurslid kantine 
zaken en een bestuurslid algemene zaken. De organisatie rondom het jeugdvoetbal en de inhoud 
rondom de teams wordt dit jaar in de vorm van een pilot op een nieuwe manier georganiseerd. 
Wedstrijdsecretarissen gaan met TC coördinatoren de scouting, trainers en leiders per 
leeftijdscategorie in gesprek om de volledige breedte van een leeftijdscategorie beter te laten 
voetballen. Aan het eind van het seizoen evalueren we deze manier van werken zodat we er 
conclusies uit kunnen trekken met desbetreffende betrokkenen. 
 
Daarnaast wordt er binnen Lyra gewerkt met een aantal verschillende commissies. Dit zijn de 
toernooicommissie, de scoutingscommissie, de kantinecommissie, de redactiecommissie, de 
scheidsrechterscommissie,  de activiteitencommissie, commissie sportiviteit & respect, de commissie 
lief & leed, de kampcommissie, stichting steun Lyra en stichting beheer sportpark “de Zweth”.  
Binnen een aantal commissies zijn er nog wat handjes nodig om leuke activiteiten etc. voor de jeugd 
te organiseren. Ook kan er het een en ander bereikt worden met sponsoring. Vraag hier eens naar..? 
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Alle functies zijn met gegevens van desbetreffende vrijwilligers terug te vinden op de website. Hier 
staan ook de dagelijkse nieuwtjes van de vereniging op. Kijk eens geregeld op  www.vvlyra.nl 
 
12. Hoofd Jeugd Opleiding (HJO) 
De technische commissie ziet in Cor van Hoeven de juiste kandidaat om de volgende stap te zetten 
binnen de jeugdopleiding van vv Lyra. In de gevoerde gesprekken is Cor erg enthousiast geraakt over 
de plannen m.b.t. het verder professionaliseren van onze jeugdopleiding waarbij de lat hoger gelegd 
gaat worden op zowel prestatief als op recreatief vlak.  Cor is de afgelopen jaren als voetbaltrainer 
actief geweest in Amerika. Daarvoor is hij hoofdtrainer geweest bij diverse clubs waaronder RVVH, 
Westlandia en Excelsior`20, tevens is hij bij diverse verenigingen Hoofd jeugdopleidingen geweest. 
Wij zijn er trots op dat iemand met zoveel ervaring zich aan onze vereniging wil verbinden. De 
intentie is er van beide kanten om meerdere jaren met elkaar aan de slag te gaan 
 
13. Wedstrijdsecretaris 
De wedstrijdsecretaris is het aanspreekpunt voor de leiders, algemene zaken binnen de teams, 
spelers / ouders bij calamiteiten, wedstrijdzaken, andere verenigingen betreffende 
(oefen)wedstrijden en de KNVB. De wedstrijdsecretaris communiceert via WhatsApp groepen en/of 
email met trainers en leiders over de volgende aandachtspunten: 
 
▪ Introductieavond aan het begin van het seizoen/ Informatieboekje verstrekken / advies geven 
▪ Uitleg geven gebruik digitale wedstrijdformulier 
▪ Regelen van het verplaatsen competitie- en bekerwedstrijden (b-categorie) altijd in overleg met 

leider en tegenstander. Eén baaldag inzetten is mogelijk. Alles in overleg met veldencoördinator   
▪ Regelen van oefenwedstrijden op verzoek van trainer in overleg met veldencoördinator  
▪ Doorgeven definitieve vaststelling oefenwedstrijd aan veldencoördinator, 

scheidsrechterscommissie en kantinecommissie (bij thuiswedstrijden) 
▪ Overleggen over gebruik van velden, kleedkamers en aanvangstijden wedstrijden na overleg met 

veldencoördinator 
▪ Wedstrijdwijzigingen communiceren naar leider 
▪ Afgelastingen wedstrijden communiceren naar leider 
▪ Afgelastingen trainingen gaat via WhatsAppgroep trainers 
▪ Bij tuchtzaken (gestaakte wedstrijden / rode kaarten) dient de trainer/leider binnen 24 uur een 

schriftelijke verklaring af te geven bij de wedstrijdsecretaris 
▪ Data bar- en theehokbezetting doorgeven aan leider 
▪ Materiaaluitgifte aan het begin van het seizoen en inname aan het einde van het seizoen in 

overleg met jeugdcommissie / materiaalbeheer (ballen, waterzak en evt sponsorkleding/ tassen) 
▪ Tussentijds overleg met trainers en leiders, evaluatie eerste seizoenshelft, voortgang 

ontwikkeling spelers en indeling voorjaarscompetitie 
▪ 1 april ia de leiders inventariseren welke spelers wel/niet doorgaan volgend seizoen 
▪ 1 mei definitieve lijsten van trainers/leiders ontvangen over alle spelers 
▪ Evaluatie bijeenkomst aan het einde van het seizoen met leiders en trainers (enquête & 

groepsgesprek), trainers en leiders benaderen voor nieuwe seizoen 
▪ Elftalindelingen samenstellen in overleg met scoutingscommissie, trainers en leiders 
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14. TC coördinatoren 
Sinds dit seizoen werken we met 3 TC coördinatoren (JO19 t/m JO17, JO15 t/m JO12 en JO11 t/m 
mini F) die op het gebied van voetbalzaken iets gaan betekenen voor de hele jeugd. Het is een 
nieuwe functie die zich nog moet ontwikkelen maar een bijdrage levert aan alle trainers (ouders) en 
de wedstrijdsecretarissen ontlast van bepaalde taken.  Door het creëren van deze functie zal er vaker 
per leeftijdscategorie een ‘horizontaal’ overleg zijn met wedstrijdsecretaris, trainers/ leiders en de 
interne scouting. De ontwikkeling van alle voetballertjes staat hierbij centraal. Voor de meiden van 
MO11, MO13, MO15, MO17, MO19 zijn we nog op zoek naar een coördinator. Voorlopig zal hier een 
overleg plaatsvinden met alle begeleiders (trainers/ leiders) van de 5 desbetreffende meidenteams 
Het gaat ook hier wel over de ontwikkelingen bij de meiden. De TC coördinator houd zich bezig met 
de onderstaande taken: 
 
▪ Begeleidt de niet-selectie jeugdtrainers tijdens het seizoen 
▪ Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd. 
▪ Zorgt voor een goede overgang van de junioren naar de senioren. 
▪ Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie. 
▪ Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per 

categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie (bij gelijke belangen is een 
combinatie van meer categorieën wenselijk). 

▪ Overlegt regelmatig met hoofdtrainers (gestructureerde vergaderingen). 
▪ Maakt in overleg met de desbetreffende  wedstrijdsecretaris de teamindeling voor het nieuwe 

seizoen. 
▪ Verzorgt de communicatie naar ouders m.b.t. voetbaltechnische zaken in de betreffende 

leeftijdscategorie 
 

15. Interne scouting 
Lyra heeft een goed georganiseerde interne scoutingscommissie bestaande uit een 7 tal scouts. 
Zeven vrijwilligers met een groot voetbalhart die geregeld onopvallend op zaterdag langs de velden 
aanwezig zijn waar de jeugd tegen een balletje trapt. De scoutingscommissie bekijkt vooral de teams 
waarin jeugdspelertjes voetballen die nog niet in aanmerking komen voor een selectieteam maar wel 
enigszins voetbaltalent bezitten. De Lyra scouts krijgen via verschillende wegen signalen van een nog 
onbekend talent, vaak wordt er vanuit trainers of leiders aangegeven dat er een jeugdspelertje 
positief opvalt en een reden is om eens te komen kijken. Wanneer een jeugdspeler is bekeken en hij 
of zij bezit het voetbaltalent wat verder ontwikkeld kan worden zal de scoutingscommissie vaker 
terugkeren om een complete analyse van desbetreffende jeugdspeler te maken. Bij een positieve 
analyse geeft de scoutingscommissie een positief advies aan de selectietrainers om deze jeugdspeler 
mogelijk in de toekomst op te nemen in de selectie. Het is vervolgens aan de selectietrainers om dit 
advies te volgen. Naast deze concrete adviesfunctie wordt de scoutingscommissie actief betrokken 
bij het overleg over de talentvolle jeugdvoetballertjes. Dit overleg is structureel met de trainers/ 
leiders, wedstrijdsecretarissen en hoofd jeugd opleidingen (HJO).  Met dit overleg probeert Lyra een 
zo’n breed mogelijke kijk te creëren over alle jeugdspelers waarin we oog hebben voor aanstormend 
talent. Hierin zijn de vrijwilligers binnen de scoutingscommissie de ogen en oren van de vereniging. 
Overigens hopen we natuurlijk wel dat alle andere jeugdleden die misschien wat minder talent 
hebben dit heel erg compenseren met plezier maken en lol hebben. Voetbal doe je vooral omdat je 
het leuk vindt.  
 
16. Trainingen 
Elk jeugdlid kan minimaal één keer per week trainen en vaak is er nog een mogelijkheid om een 
tweede keer te trainen. We doen hierbij wel een beroep op de ouders van de desbetreffende 
jeugdleden van een desbetreffend team. De trainer krijgt het veld en een tijdstip toegewezen en de 
benodigde materialen  zoals ballen, hesjes en pionnen worden beschikbaar gesteld. Er kan gebruikt 
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gemaakt worden van de Rinus App maar ook van ondersteuning van de gediplomeerde trainers. Lyra 
organiseert ook dit seizoen weer een trainerscursus waarin alle trainers gratis aan mee kunnen doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. De trainer 
De trainer verzorgt de training en zorgt ervoor dat er altijd materiaal is, zoals trainingsballen, hesjes 
en pionnen. De trainer zorgt dat de verlichting aan- uitgezet word en beheerd de sleutel van het 
ballenhok. De trainer zorgt ervoor dat de kleedkamer opgeruimd is na afloop van de trainingen en 
geeft afgelastingen door aan spelers/ ouders. De trainer zorgt ervoor dat het elftal zich binnen en 
buiten het veld gedraagt en spreekt spelers/ ouders aan bij wangedrag. 
 
Om structuur voor, tijdens en na de training mee te geven aan onze jeugdleden kunnen de volgende 
punten als handvat gebruikt worden. 
 
▪ Maak als trainer een WhatsAppgroep met ouders en eventueel spelers 
▪ Geef aan de spelers/ ouders door hoe laat de trainingen beginnen 
▪ Geef aan de spelers door welk veld ze trainen en in welke kleedkamer ze om moeten kleden 
▪ Geef eventuele afgelastingen of wijzigingen door aan spelers/ ouders 
▪ Spreek met de spelers/ ouders af hoe laat de spelers in de kleedkamer moeten zijn 
▪ Spreek met de spelers/ouders af hoe laat de spelers op het veld moeten staan 
▪ Elke training heeft een bepaald doel (bepaal van te voren welk doel bij jouw spelers past) 
▪ Begin de training met een goede warming up 
▪ Verzin één of twee oefenvormen 
▪ Sluit af met een partijvorm 
▪ Train voetbal echt, wat wil zeggen er moet minimaal sprake zijn van een bal, 2 teams, beide teams 

moeten kunnen scoren en doelpunten voorkomen, een afgebakende ruimte, richting en spelregels  
▪ Train met veel prikkels en plezier 
▪ Probeer door coaching en organisatie de spelers bij elke trainingsvorm in een situatie te 

manoeuvreren waarin ze vaak toekomen aan het doel wat je voor ogen hebt 
▪ Stem je training af op leeftijd, niveau en beleving 
▪ Houd de vaste structuur van een training aan - w-up, oefenvorm(en) en partijvorm 
▪ Check tijdens de oefening of de spelers de bedoeling snappen 
▪ Hebben de spelers allemaal voldoende balcontacten 
▪ Is de vorm goed afgesteld? Kan het moeilijker of moet het makkelijker? 
▪ Stilleggen van het spel? Gebruik ‘plaatje, praatje, daadje’ 
▪ Denk er over na hoe je keeperstraining kan organiseren 
▪ Sluit de training gezamenlijk af met het verzamelen en opruimen van het materiaal 
▪ Geef aan de spelers/ ouders door dat er verplicht gedoucht moet worden 
▪ Maak het team verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de kleedkamer 
▪ Check de kleedkamers nog even voor de zekerheid 
▪ Neem nog even een lekker (gratis) bakkie koffie in de jeugdbestuurskamer! 



 
9 

 

18. De leider/ coach en voetbalzaken rondom wedstrijden  
De voetbalzaken op zaterdag worden geregeld en georganiseerd door de leider/ coach. In bijna alle 
gevallen is de leider/ coach een enthousiaste ouder die het leuk vind om deze taak op zich te nemen. 
Maar wat komt hier allemaal bij kijken? We verdelen de wedstrijddag in een aantal delen.  
 
▪ Voor de wedstrijd 
▪ Tijdens de wedstrijd 
▪ In de rust 
▪ Na de wedstrijd  
 
19. De leider/ coach voor de wedstrijd 
Een leider/ coach heeft geregeld contact met de trainer van zijn/ haar team om met elkaar te 
bespreken wat er goed gaat op de training/ wedstrijd en waar nog verbetering in zit of op getraind 
moet worden. Daarnaast is het van belang dat ouders/ spelers op tijd meekrijgen hoe laat de 
wedstrijd op de wedstrijddag wordt gespeeld (thuis of uit) en hoe laat er verzameld wordt! De leider 
verwerkt afmeldingen en zorgt dat er voldoende auto’s beschikbaar zijn met een uitwedstrijd (maak 
hier evt. een poule voor met alle ouders zodat iedereen weet wanneer hij/ zij aan de beurt is). Ook 
moet er bij wedstrijden op groot veld een grensrechter (vlagger) aanwezig zijn vanuit de ouders. 
 
▪ Zorg dat je materiaal (ballen, waterzak, bidons, tenues) op orde is (reserveshirts wanneer nodig) 
▪ Verzamel op afgesproken tijd en bespreek met spelers/ ouders als iemand (vaker) te laat komt 
▪ Laat je spelers in alle rust in de kleedkamer om zich om te kleden (spreek een tijd af of blijf erbij) 
▪ Vul het digitale wedstrijdformulier compleet in (uitleg via wedstrijdsecretaris/ jeugdcommissie) 
▪ Bespreek voor de wedstrijd het doel van de wedstrijd, de opstelling, posities en wissels 
▪ Overspoel spelers vlak voor de wedstrijd niet met allerlei instructies (gebruik een aantal basistaken) 
▪ Maak sfeer, begin de voorbespreking met een enthousiast compliment aan het team! 
▪ Bepaal samen één of twee doelen binnen aanvallen en verdedigen (herkenbaar, herhalen) 
▪ Maak de opstelling niet op het laatste moment, neem er de tijd voor (structuur 1-2-1, 1-3-3, 1-4-3-3) 
▪ Visualiseer. Teken de opstelling (de spelers zien en begrijpen dan hun plek en rol beter) 
▪ Bespreek met je spelers op welke positie iedereen graag staat (houd hier zoveel mogelijk rekening mee) 
▪ Betrek je de spelers bij het verdelen van de posities, krijg je een opstelling waarin iedereen zich prettig 

voelt. Houd individueel en teambelang wel in balans 
▪ Laat spelers tot ongeveer ‘onder 15 jaar’ op verschillende posities spelen voor een betere 

voetbalontwikkeling. Rouleer dus in je team! 
▪ Benoem altijd een van je spelers tot aanvoerder! Rouleren kan zodat iedereen bekend raakt met deze 

nog symbolische functie. Vanaf de ‘onder 13 jaar’ kan je met de spelers een vaste aanvoerder kiezen 
▪ Het team kan beginnen met een gezamenlijke warming-up (ingestudeerd op trainingen) 
▪ Keeper in laten schieten door een of twee wisselspeler(s) 
▪ De aanvoerder kan naar de scheidsrechter/ tos en je team gaat aftrappen of mag de veldhelft kiezen 
▪ Laatste aanmoedigingen en de wedstrijd kan beginnen 
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20. De Leider/ coach tijdens de wedstrijd 
Laat je tijdens de wedstrijd niet beïnvloeden door de stand of gebrul van mensen langs de lijn. Volg de 
wedstrijd in stilte, concentreer je op de voetbalhandelingen van je spelers. Coach alleen de spelers die de bal 
NIET hebben en de wisselspelers naast je langs de lijn. Stel je zelf op langs de zijlijn en observeer zo lang 
mogelijk in STILTE. Onthoud de hoofdzaken die je opvallen in het aanvallen en verdedigen. Eventueel 
uitgewerkt in het opbouwen, scoren, storen en doelpunten voorkomen. Dat valt niet mee, je raakt al gauw 
verstrikt in wat je allemaal ziet en wat je tegen ze zou willen zeggen. Teveel voor de spelers en het effect van 
wat je roept is nihil. Laat spelers aan de bal zelf hun keuze maken, ga het niet voorzeggen! Hoe moeilijk dit 
ook is. Als je het niet eens bent met de gemaakte keuze kan je hier later op terugkomen door te vragen of er 
een andere optie was. Jeugdspelertjes moeten hier zelf achter komen.  En ze leren heel veel door fouten te 
maken. Fouten maken mag dus!  
 
▪ Geef iedereen evenveel speeltijd. Je mag net zoveel wisselen als je wilt. Niet steeds dezelfde wissels  

langs de kant houden en wissel niet een zwakkere speler om een overwinning veilig te stellen 
▪ Stel jezelf 4 vragen over het aanvallen 

Scoren; Als een speler in een kansrijke positie de bal krijgt, lukt het hem dan om te scoren? 
Kansen creëren; Als we de bal op de helft van de tegenstander hebben, lukt het dan om kansen te creëren? 
Naar voren spelen; Als we de bal op eigen helft hebben, lukt het dan om een speler op de helft van de 
tegenstander aan te spelen? 
Bal houden; Als een van mijn spelers de bal heeft, lukt het ons dan om de bal in de ploeg te houden of 
schieten we de bal zomaar weg? 

 
▪ Stel jezelf 4 vragen over het verdedigen 

Doelpunten voorkomen; Als een tegenspeler in kansrijke positie de bal krijgt, lukt het dan om een 
doelpunt te voorkomen? 
Storen; Als we op eigen helft verdedigen, lukt het dan te voorkomen dat de tegenpartij kansen krijgt? 
Druk zetten; Als we verdedigen op de helft van de tegenstander, lukt het dan om te voorkomen dat ze 
een speler kunnen aanspelen op onze helft? 
Bal afpakken; Als een speler van de tegenpartij de bal heeft, lukt het ons dan de bal af te pakken? 

 
▪ Zet de antwoorden van deze vragen voor jezelf op een rij, bedenk wat er goed gaat en wat er volgende 

keer beter zou kunnen. Heb hierbij ook oog voor de tegenpartij (zijn ze goed of niet)? 
▪ Coachen op aanvallen (groot maken, diepte, bal in bezit houden en posities houden/ veldbezetting) 
▪ Coachen op verdedigen (klein maken, naar de bal toe, scherp dekken, geef rugdekking aan elkaar en doe 

weer mee) 
▪ Bewaak de sfeer (positieve uitstraling, ontspannen indruk) 
▪ Bedenk wat je gaat doen bij ongewenst gedrag van je spelers (wisselen/ time out) 
▪ Horen, zien en zwijgen. Observeer en concentreer je op de voetbalhandelingen van je spelers 
▪ Laat je spelers zelf beslissen. Nadrukkelijk en veelvoudig voorzeggen kan op korte termijn leiden tot 

gewonnen wedstrijden maar spelers beleven er minder plezier aan en leren uiteindelijk het spel minder 
goed te spelen. Wil je een bijdrage leveren? Coach dan vooral de spelers die de bal niet hebben, laat de 
spelers aan de bal in elk geval zelf beslissen 

▪ Bevorder gewenst gedrag! Zie gewenst gedrag (sportiviteit en goede acties) niet als iets 
vanzelfsprekends. Benoem het en complimenteer ze er voor, dan gaan ze het vaker vertonen. Negeer de 
mindere goede acties. Bewaar het als aandachtspunt voor later. Geeft niks! Goed geprobeerd! 
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21. De leider/ coach In de rust 
Roep je spelers bij elkaar of ga de kleedkamer in. Wacht even met praten tot iedereen limonade/ thee heeft 
en jij als coach alle aandacht van je team hebt. Check vervolgens het volgende! Kies twee positieve punten 
en twee aandachtspunten voor de tweede helft 
 
▪ Wat ging goed in het aanvallen? 
▪ Wat kan beter in het aanvallen? 
▪ Wat gaat goed in het verdedigen? 
▪ Wat kan beter in het verdedigen? 
 
22. De leider/ coach na de wedstrijd 
Als het laatste fluitsignaal gaat dan is de wedstrijd voorbij en kan je met je team juichen of de teleurstelling 
snel vergeten. Belangrijk is nog wel dat het hele team denkt aan; 
 
▪ Iedereen een handje geven 
▪ Zorg dat jezelf nog even contact hebt met de begeleiding van de tegenpartij! 
▪ Korte nabespreking met je team Benoem de positieve punten, relativeer mindere punten 
▪ Verplicht douchen en de kleedkamer netjes achterlaten, evt. zorg voor de wastas (sponsorkleding) 
▪ Geef akkoord op het wedstrijdformulier 
▪ Uitzoeken en regelen van betaling eventueel getrokken gele kaarten (afspraken binnen de club) 
▪ Begeef je waar kan onder de ouders of schrijf een wedstrijdverslag voor de ouders (binding en beleving) 

 
23. Wedstrijdvormen 6 tegen 6 en 8 tegen 8 
Door op kleinere velden en in kleinere teams te spelen komen kinderen vaker aan de bal en gaan ze meer 
dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Het spelen op een kleiner veld sluit bovendien beter aan op de 
belevingswereld van deze kinderen. Dit alles draagt bij aan het uiteindelijke doel: het vergroten van het 
spelplezier en de ontwikkeling van deze pupillen.  
 
De leeftijd onder 8, 9 en 10 speelt “6 tegen 6”. Ze spelen competitie maar er is geen ranglijst. De rol van de 
coach als de ouders is positief stimulerend langs de zijlijn. De spelbegeleider (leider of ouder van het team) 
bewaakt de voortgang van het spel. Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Een 
terugspeelbal naar de keeper mag niet meer gepakt worden. En bij een spelhervatting moet de tegenstander 
minimaal op 5 meter afstand staan. 
 
▪ Spelduur onder 8 en 9 is 2 x 20 minuten. Time-out na 10 en 30 minuten en rust na 20 minuten 
▪ Spelduur onder 10 is 2 x 25 minuten. Time-out na 12,5 en 37,5 minuten en rust na 25 minuten 
 
De leeftijd onder 11 en 12 speelt “8 tegen 8”. Ze spelen competitie en er is een ranglijst. De rol van de coach 
als de ouders is positief stimulerend langs de zijlijn. De wedstrijd staat onder leiding van een 
pupillenscheidsrechter.  Bij een uitbal wordt het spel hervat door in te dribbelen. Een terugspeelbal naar de 
keeper mag niet meer gepakt worden. En bij een spelhervatting moet de tegenstander minimaal op 5 meter 
afstand staan. 
 
▪ Spelduur onder 11 en 12 is 2 x 30 minuten. Time-out na 15 en 45 minuten en rust na 30 minuten 
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24. Blessures 
VV Lyra vindt het belangrijk dat er voor al onze spelende leden medische begeleiding is bij voetbal 
gerelateerde blessures. Daarom heeft Maurice van Veldhooven (Medisch Coördinator) samen met de 
TC een schema (hangt op het prikbord in de gang) gemaakt om hier op de juiste manier invulling aan 
te geven. Voor alle selectie elftallen jeugd, selectie elftallen senioren en alle overige spelende leden 
zijn er vaste momenten waarbij de medische staf geblesseerde spelers kan begeleiden naar een 
spoedig herstel. Om dit allemaal in goede banen te leiden zijn een aantal afspraken noodzakelijk. Op 
de avonden dat onze selectie elftallen senioren trainen is er altijd verzorging aanwezig. Op deze 
avonden is het voor de selectie elftallen jeugd alleen mogelijk om kleine handelingen te laten doen, 
zoals tapen voor de training.  
 
Behandeling van blessures voor de selectie elftallen jeugd zijn mogelijk op afspraak op maandag en 
woensdag in de daarvoor bestemde Sportspreekuren en/of in overleg met de Medisch Staf op 
dinsdag/donderdag. Voor jeugdspelers van niet selectie elftallen is er ook een mogelijkheid van de 
sportspreekuren gebruik te maken. Voor spelers van selectie elftallen junioren en senioren is er op 
dinsdag en donderdag van 19.00u – 20.30 de mogelijkheid om je te laten behandelen (let op, altijd 
een afspraak maken via de blessurelijn) Het 3e en 4e elftal senioren kan op donderdagavond ook 
terecht voor het tapen i.v.m. de training. Tevens is er een blessurelijn in het leven geroepen  
06 41 82 77 73 (7 dagen per week bereikbaar van 8.00 – 21.00 dus ook in het weekend). Middels dit 
telefoonnummer kunnen de niet selectiespelers jeugd en senioren een afspraak maken voor de 
spreekuren. Selectiespelers jeugd en senioren kunnen middels dit telefoonnummer een blessure 
melden en worden in overleg met de medische staf dan zo snel geholpen. Het is erg belangrijk dat 
iedereen zich houdt aan de afspraken zoals hierboven en in het schema vermeldt. We hebben de 
verzorgers de opdracht gegeven om spelers die zich melden op de verkeerde tijdstippen of zonder 
afspraak, niet te behandelen. 
 
25. Overige teamzaken/ taken ouders/ spelers 
Er zijn nog een aantal taken die opgepakt moeten worden door de ouders/ spelers.  
Hieronder geven we nog even specifiek aandacht voor de verschillende taken. 
 
26. Communicatie team 
Er zijn teams die hebben binnen de groep ouders, een of twee ouders benoemd die alle informatie die de 
ouders/ spelers aangaat uitzetten. Zij hebben dan contact met de leider, wedstrijdsecretaris of andere 
commissies van Lyra. Dit is voornamelijk om de taken wat meer te verdelen zodat een leider/ coach of trainer 
dit niet erbij hoeft te doen. Per team kunnen de ouders onderling regelen hoe dit georganiseerd wordt.  
 
27. Vervoer/ rijschema 
Bij uitwedstrijden wordt er van ouders verwacht dat ze de spelers met de auto vervoeren naar de 
desbetreffende voetbalvereniging. De leider zal in eerste instantie de regie nemen in het organiseren van 
deze organisatie. Je kan hier denken aan het maken van een poule waarin iedereen met rijden aan de beurt 
komt.  
 
28. Vlaggen 
Bij wedstrijden op groot veld is het noodzakelijk om een grensrechter voor het team beschikbaar te hebben. 
Als grensrechter sta je aan de zijkant en let je op buitenspel en of de bal buiten het veld komt. De leider zal in 
eerste instantie de regie nemen in het organiseren van deze organisatie. Je kan hier denken aan het maken 
van een poule waarin diverse ouders met vlaggen aan de beurt komen. 
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29. Kantinedienst 
Als ouder van een jeugdlid wordt je per team eens in de zoveel tijd ingeroosterd om een bardienst te 
draaien. Het gaat dan om een dagdeel van max 3 uur onder begeleiding van een barmedewerker die je alles 
uit kan leggen en incidentele inzet van ouders ondersteund. De bar en de kassa bij Lyra is voor deze situaties 
gebruiksvriendelijk gemaakt. Iedereen kan hier na een korte uitleg zo meedraaien. Sterker nog als je ziet wat 
een voldoening het geeft ga je het als barmedewerker nog leuk vinden. In het clubblad (digitaal) staat het 
rooster met de naam van het desbetreffende team genoemd. Vaak komt de vraag via de leider ook nog eens 
bij de ouders binnen. Er zijn ook teams die van te voren een poule maken van ouders die bardienst draaien. 
Als barmedewerker sta je altijd met meerdere ouders en een vast aanspreekpunt achter de bar. De Lyra 
ouders/ leden en tegenstanders die op zaterdag een bakkie willen drinken kunnen dit zeer waarderen!  
 
De kantine commissie is overigens nog wel op zoek naar een uitbreiding van vaste vrijwilligers 1x per maand 
op zaterdag tussen 10.00 – 13.00 uur achter de bar en in de keuken.  Hiervoor staan nog een aantal 
vacatures open. Bij veel meer vrijwilligers kan dit 1x per twee maanden worden. Je wordt dan het vaste 
gezicht en kan de ouders die zo nu en dan achter de bar worden ingeroosterd wegwijs brengen en 
ondersteunen. Wanneer een nieuw groepje van start gaat volgt er een uitgebreide uitleg vanuit de 
kantinecommissie. Ga jij de uitdaging aan om de vacature ‘vaste gezicht achter de bar’ in te vullen kan je een 
mail sturen naar kantinezaken@vvlyra.nl  (graag niet denken……dat doet een ander wel)!! 
 
30. Bezetting theehoek 
Het theehoek bij de ingang van de kleedkamers heeft op de zaterdag meerdere functies. Alle leiders van alle 
spelende teams melden zich daar aan en krijgen de sleutel van hun kleedkamer (deze moet weer worden 
ingeleverd). Ook kunnen de spelende teams in de rust of na de wedstrijd een kan thee of limonade ophalen. 
Het thuisspelende Lyra team kan dit ook voor de tegenstander regelen. De theehoek wordt wekelijks 
bemand door ouders/ jeugdspelers. In het clubblad (digitaal) staat het rooster met de naam van het 
desbetreffende team genoemd. Vaak komt de vraag via de leider ook nog eens bij de ouders binnen. Er zijn 
ook teams die van te voren een poule maken van ouders/ jeugdspelers die de theehoek bemannen. Op het 
moment dat je hier aan de slag gaat krijg je ook nog eens de juiste uitleg.  
 
31. Scheidsrechter(s) 
De scheidsrechterscommissie is verantwoordelijk voor het inzetten van scheidsrechters voor alle teams in de 
jeugd en voor elke type wedstrijd. Deze verantwoordelijkheid kan alleen worden genomen bij voldoende 
kader. Bij onvoldoende kader en/ of scheidsrechter ligt de verantwoordelijkheid bij het team zelf om voor 
een scheidsrechter te zorgen. Onze jeugdleden van JO15 t/m JO19 zijn verplicht om wedstrijden te fluiten/ 
begeleiden. Hiervoor krijgen ze via de leider een oproep als ze aan de beurt zijn. De scheidsrechters bij 
jeugdwedstrijden van Lyra zijn (bijna) allemaal mensen van onze club die ook hun vrijetijd invullen voor onze 
kinderen. Dit verdiend respect! Het heeft helemaal geen enkele zin om vanaf de kant als leider of als ouder 
boos te worden op een scheidsrechter. Helemaal niet in het bijzijn van onze kinderen. Laat de scheidsrechter 
zijn werk doen en als er in de ogen van iemand toch een foute beslissing gemaakt wordt; denk dan…..maak ik 
nooit fouten? Tel tot 10 en vervolg de wedstrijd met een glimlach. Als ouder langs de kant ben je er om 
aanmoedigingen te geven aan de spelers. Motiveer en stimuleer de spelers maar ga niet lopen schreeuwen 
dat het fout gaat als het niet lekker loopt.   
 
32. Gastvrouw/heer wedstrijdsecretariaat 
Iedere zaterdagochtend van 08.00-12.00uur zorgt de gastvrouw/heer voor een warm ontvangst in de 

jeugdcommissie (JC) kamer. De leiders van de tegenstanders komen zich melden en die krijgen hun 

veld en kleedkamernummer te horen. Onze clubscheidsrechters en knvb scheidsrechters komen zich 

ook melden in de JC ook deze krijgen alle wedstrijd info. Na afloop van de wedstrijden worden de 

uitslagen samen met de scheidsrechters ingevoerd. Daarnaast zorgt de gastvrouw/ heer voor koffie/ 
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thee of fris en vult hiervan de voorraad aan. Verder is de gastvrouw/ heer een aanspreekpunt voor 

iedereen die binnen komt en ondersteunend in de kledingshop als dat nodig is. 

33. Team-activiteit 
Elk jeugdteam van Lyra heeft recht op een vergoeding van 50 euro (t/m onder 12) en 75 euro (oudere jeugd) 
voor een leuke team-activiteit Vaak wordt dit aan het eind van het seizoen gebruikt om met het team nog 
wat leuks te gaan doen. Ook wordt er wel de tenthuur tijdens de overnachting met familiedag mee betaald. 
Mocht jullie team juist in het begin van het seizoen wat leuks willen doen om elkaar bijvoorbeeld beter te 
leren kennen dan is dat ook oké! Het is aan het team en de begeleiding om hier invulling aan te geven. Het 
team/ de leider betaald zelf de rekening en de leider levert de rekening van het uitje met naam, IBAN en 
team in bij de jeugdpenningmeester. Gegevens hiervan zijn op de website te vinden.  
 
34. Familiedag 
Aan het einde van het seizoen als alle wedstrijden en toernooien voorbij zijn maakt de activiteitencommissie 
er nog een keer op Lyra een groot feest van. Er wordt voor alle jeugdleden een programma samengesteld 
waarin elk team aan kan meedoen en waar wellicht nog een beroep wordt gedaan op de leiders/ ouders om 
in de uitvoering te helpen. Zo is er jaarlijks het slaapfeest met allerlei leuke activiteiten voor de jeugdleden 
van MO11 en jonger. Voor alle jeugdteams de “penaltybokaal” jaarlijks gehouden met één speler uit elk 
team en speelt elk jeugdteam de belangrijkste wedstrijd van het jaar tegen de ouders! Informatie hierover 
wordt in de loop van het seizoen gepresenteerd via de gebruikelijke wegen. 
 
35. Schoonmaak (einde seizoen) 
Aan het einde van het seizoen is er altijd een grote schoonmaak. We maken met vele ouders dan het 
gehele clubgebouw schoon en ook het buitenterrein wordt waar nodig onderhanden genomen. Dit 
om ons mooie clubgebouw en park mooi te houden! Meestal zijn dit drie avonden in de week na de 
familiedag. Dit doen we met z’n allen en hebben daarbij de hulp nodig vanuit de senioren teams  en 
van de ouders van de jeugdteams. De jeugd van MO&JO19 en MO&JO17 is natuurlijk ook van harte 
welkom ! Als ieder team één avondje komt is het zo gepiept ; immers, vele handen maken licht werk! 
Tegen die tijd komt er een oproep via de website, e-mail of WhatsApp. Met z’n allen de handjes uit 
de mouwen, alleen dan kunnen we ons clubgebouw mooi houden! Er zijn inmiddels ook ideeën om 
het gehele seizoen wat meer en vaker schoon te maken. Hiervoor willen we een WhatssApp groep 
aanmaken met ouders die flexibel inzetbaar zijn. Hierin worden zo nu en dan schoonmaakklusjes 
geplaatst en onderling kan via de app afgestemd worden wanneer deze worden gedaan. Iedereen 
kan zich hiervoor aanmelden via 06-53529192 (Jaco). 
 
36. Teams volgend seizoen 
Als het seizoen voorbij is dan wordt er al weer druk gespeculeerd voor het volgende seizoen. En logisch ook 
want alle spelers en ouders willen graag duidelijkheid en weten waar ze volgend jaar aan toe zijn. Wordt de 
selectie weer gehaald? Spelen we met vriendjes of vriendinnetjes? Komend seizoen maken we hier een 
speerpunt van. Het doel is om aan het eind van de competitie alle nieuwe teams met begeleiding goed in 
beeld te hebben zodat dit gecommuniceerd kan worden naar ouders. Met alle leiders/ trainers zal er 
gesproken worden hoe dit met elkaar op te pakken. Een uitnodiging hiervoor volgt in de loop van het 
seizoen. 
 
37. Sociale Media 
Allereerst willen we nogmaals benadrukken dat Lyra een hele uitgebreide website heeft waarop je als ouder 
alle informatie van de vereniging terug kan vinden. Ook staan er veel contactgegevens op van de diverse 
commissies en besturen. Naast deze informatie is het voor de jeugdleden, ouders, leiders en/ of trainers 
mogelijk om een stukje te schrijven over alle leuke belevenissen die op de zaterdag of op trainingsmomenten 
plaatsvinden. Alle stukjes, eventueel met foto’s zijn digitaal aan te leveren via redactie@vvlyra.nl 
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Er zijn een aantal teams die een Facebookpagina bijhouden. Mocht dit voor jullie team ook een leuk idee zijn, 
geef dat dan aan zodat deze ook gekoppeld wordt aan de informatie op de website. Zo bestaan er ook een 
aantal Twitter-accounts. Wellicht leuk om te volgen of er zelf een te maken. Voor filmpjes kan je terecht op 
het filmkanaal van Lyra op YouTube.  Het zou leuk zijn als jij hierin een rol kan spelen en de mooie momenten 
van onze lyra jeugd vastlegt en deelt.  
 
38. Rode Brigade 
De rode brigade is een geweldige club vrijwilligers die wekelijks een of meerdere keren aanwezig is 
op ons prachtige sportpark met als doel het sportpark prachtig te houden. Van maandag t/m vrijdag 
zijn deze mensen in de weer om alles op orde te krijgen zodat iedereen zaterdag en op 
trainingsavonden gebruik kan maken van een mooie, goed verzorgde en nette accommodatie. Deze 
vrijwilligers zijn te herkennen aan hun rode jassen, waardoor ze de rode brigade genoemd worden. 
Kom je deze mensen toevallig tegen, geef ze dan zomaar eens een compliment! Ze verdienen het!! 
 
39. Algemene regels 
Om alles wat netjes is netjes te houden en om wat af te stemmen over het gezamenlijk gebruik van ons 
sportpark en accommodatie zijn de volgende algemene regels opgesteld.  
 
▪ Fietsen, bromfietsen of scooters moeten in de daarvoor bestemde vakken en rekken worden geplaatst 
▪ Bij entrée van het sportpark gaat men akkoord met de huisregels en de reglementen zoals aangegeven 

op de borden bij de hoofdingang en kantine 
▪ Alle aanwijzingen van de vv Lyra medewerkers, die verband houden met de huisregels en de 

reglementen, dienen direct te worden opgevolgd 
▪ Bij het geen medewerking verlenen bij eventuele controles bij de toegang, wordt de toegang geweigerd 

of zal uitzetting volgen 
▪ Alcoholische dranken worden alleen verkocht aan personen van 18 jaar en ouder 
▪ Alcoholische dranken worden uitsluitend gebruikt in het clubgebouw  en aangrenzend bordes 
▪ Wanneer men gevraagd wordt om legitimatie (bij toegang en alcoholverstrekking), is men verplicht die te 

tonen 
▪ De vv Lyra is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade en diefstal- en/of  schade van/aan goederen 
 
Het is verboden: 
 
▪ Hard-en softdrugs te bezitten, te gebruiken en te verhandelen 
▪ Alcoholhoudende dranken van buitenaf mee te brengen/nuttigen op het terrein van vv Lyra 
▪ Overmatig alcohol te gebruiken 
▪ Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in het bezit te hebben.  
▪ Zo ook het bezit en/of afsteken van vuurwerk 
▪ Diefstal en vernielingen te plegen 
▪ Goederen te verhandelen of te helen 
▪ Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen 
▪ Zich discriminerend uit te laten 
▪ Andere gasten lastig te vallen 
▪ Glazen en bekers van het terrein mee naar buiten te nemen 
▪ Op plaatsen te komen binnen het terrein die niet bedoeld zijn voor publiek 
▪ Nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak 

▪ De doorgang bij de nooduitgangen te belemmeren 
 
Bij overtreding van de huisregels en reglementen volgt uitzetting  
Bij overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie  
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40. Huisregels 
▪ Graag tassen en bijbehorende attributen in het tassenrek 
▪ Het is niet toegestaan de trappen en de gehele eerste verdieping op voetbalschoenen te betreden 
▪ In heel ons clubgebouw wordt NIET gerookt. Ook NIET op de velden 
▪ Muziek in de kleedkamer is prima, maar veroorzaak geen geluidsoverlast 
▪ Het betreden van de velden zonder toestemming van het bestuur is niet toegestaan 
▪ Een gebruikte kleedkamer dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk na 45 minuten, schoon te worden 

opgeleverd 
▪ Gebruik de afvalbakken waarvoor ze zijn bedoeld en breng  glaswerk/serviesgoed terug naar de bar 
▪ Voor, tijdens en direct na afloop van de wedstrijd is glaswerk buiten de kantine niet toegestaan 
▪ VV Lyra  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of diefstal van persoonlijke eigendommen 
▪ Bij ons geldt het Nederlands als voertaal 
▪ Er is respect voor iedereen ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht 
▪ Bezoekers vormen geen bedreiging – in woorden, gebaren of daden – voor anderen 
▪ Het is niet toegestaan alcohol of drugs mee te nemen op het complex 
▪ Bezoekers gaan zich niet te buiten aan overmatig gebruik van alcohol 
▪ Denk om de omwonenden als U vertrekt. Geen onnodige herrie, claxonneren etc… 
 
De bezoekers en aanwezigen op het complex zich dienen te houden aan de aanwijzingen die door de 
vertegenwoordigers van VV Lyra worden gegeven. Bij het betreden van het complex conformeren bezoekers 
zich aan onze richtlijnen. Personen die zich hier willens en wetens niet aan houden, worden gemaand het 
complex te verlaten en zijn hier niet meer welkom.   
 
Het is natuurlijk fijn als iedereen zich netjes aan alle regeltjes houd maar het is ook aan alle volwassenen om 
het goede voorbeeld te geven naar onze jeugd. Dank voor u begrip en medewerking. VVLyra wenst u een 
prettig verblijf toe op ons complex. 
 
41. Kledingshop 
De kledingshop van Lyra is elke zaterdag van 8.00 – 12.00 uur open en er kan met pin betaald worden! 
Shirts, broekjes, trainingspakken, tassen, sokken, keepershandschoenen en vele andere artikelen kunnen hier 
worden gekocht. Inmiddels is bijna het hele Lyra assortiment van Klupp beschikbaar in de Lyra winkel. In de 
webshop kunt u een overzicht van het assortiment vinden. Veel van deze producten zijn aanwezig in de 
winkel, mocht dit onverhoopt toch niet zo zijn dan wordt dit product besteld en kunt u deze 2 weken later 
ophalen. U kunt ook uw bestelling plaatsen in de webshop. Voor info stuur een mail naar shop@vvlyra.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Afsluiting 
We hopen dat deze informatiegids compleet is en dat iedereen er wat aan heeft. We benadrukken nogmaals 
dat niet meer dan een handvat is om wegwijs te worden binnen onze mooie vereniging. Het gaat om jullie en 
onze kinderen. En iedereen die hierbij betrokken is, kan daar een positieve invulling aangeven. Graag blijven 
we tips en feedback ontvangen via vrijwilligers@vvlyra.nl over hoe bepaalde onderwerpen gezien worden.  
Check ook: https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w (back to basic KNVB). 

https://www.vvlyra.nl/390/webshop-vv-lyra/
mailto:shop@vvlyra.nl
mailto:vrijwilligers@vvlyra.nl
https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w

