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Nummer 9
Paniek in de tent van VALTO zaterdag. Na de tweede gewonnen oefenwedstrijd van het negende, bleek
nummer 9 te ontbreken. Een deel van de spelers was al huiswaarts en het andere deel boog zich over de
vraag waar nu dat shirt was. Het zou toch niet gebeuren dat uitgerekend het team van de voorzitter de
eerste was die een shirt kwijt zou raken? Gelukkig bleek dat nummer 9 helemaal niet op één van de shirts
stond en dat alles goed en wel was.
Over de nieuwe shirts, of beter de nieuwe kleding gesproken, die werd afgelopen zaterdag aan ieder team
uitgereikt in ruil voor de oude kleding en een foto door Aileen. Samen met Ramona, Sandra en Esther van
de kledingcommissie heeft zij de gehele dag in Villa VALTO gebivakkeerd. Een groot compliment dus voor
de dames die alles superstrak hebben geregeld, van het passen tot het uitdelen.
De fotoshoot begon overigens al op donderdag. De selectie had het voorrecht om als eerste de nieuwe
kleding in ontvangst te nemen, maar niet zonder tegenprestatie, want zij hadden een extra foto te nemen.
Een stoere foto, waarmee de banieren in de sporthal gevuld kunnen worden. Ik heb even een sneak preview
gehad en moet zeggen dat de fotografe zich heeft overtroffen. Verder ga ik er niets over zeggen, dat zien
jullie vanzelf wel. Dat wil zeggen, als je in de sporthal komt om de wedstrijden van VALTO te bekijken.
Maar gezien de opkomst van publiek afgelopen zaterdag, denk ik dat dat wel goed komt. En die ‘negende
man’ is wel echt belangrijk. Als die opkomst van zaterdag garant staat voor het spel en de doelpunten dit
weekend, dan gaan we nog wat beleven! De aanwezigen hebben naast de wedstrijden natuurlijk ook de
presentatie van de nieuwe kledinglijn kunnen zien. Niet alleen de teams die ze die dag hebben zien spelen,
maar ieder shirt, broekje, rokje, inschietshirt of trainingspak en tas van ieder team. Van elke ploeg was er
een vertegenwoordiger die kwam oplopen en zo kon het publiek genieten van de complete oranje
textielinventaris. Ik genoot in ieder geval met volle teugen.
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Ik zie het in als een nieuwe mijlpaal binnen de club. Het is namelijk niet zomaar iets dat de gehele club nu in
mooie, nieuwe kleding loopt. Kleding van het merk Adidas, geleverd door sportshop.com. Tot de laatste dag
zijn zij nog bezig geweest om alles op tijd af te krijgen. “Ze konden bij ons even geen oranje meer zien”,
aldus directeur Robert Jan Peters die persoonlijk het feestje mee kwam vieren. Een compliment voor onze
club, want er zijn veel, heel veel shirtjes geleverd. En ieder shirt is voorzien van een sponsor en daar willen
we natuurlijk de sponsors voor bedanken. En al het werk dat Marco, Dennis, Hans en Michiel er in hebben
gestoken.
Al met al, een hele mooie dag, een bijzondere mijlpaal en een van de beste All-Day-VALTO’s ooit. Die krijgt
een dikke 9, misschien wel een 10!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Zaterdag 24 november 2018
18:20

ONDO (M) 1

-
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TOP 4
Nieuwerkerk 3
VALTO 4
VALTO 5
Paal Centraal 4
Avanti 10
NIO 5
Avanti A1
VALTO A2
VALTO A3
VALTO B1
VALTO B2
Achilles B2
Oranje Wit C1
VALTO C2
KCR C2
OZC D1
VALTO D4
VALTO D5
Maassluis E6
VALTO F1
VALTO F2
Excelsior F4

-

VALTO 2
VALTO 3
Avanti 4
Avanti 5
VALTO 6
VALTO 7
VALTO 8
VALTO A1
Avanti A2
Twist A3
Refleks B1
ONDO (G) B2
VALTO B3
VALTO C1
Maassluis C2
VALTO C3
VALTO D2
Achilles (Hg) D3
Die Haghe D3
VALTO E7
Fortuna F1
Korbis F2
VALTO F3

Peter Geschiere
(Juryvoorzitter) Robert
Heiningen (sr)
Afgeschermd
Arno Diederik

Peter van Putten
Melvin de Groot
Rob de Ruiter
Bas Vermaat
Kees Verkade
Ricardo Minderman
Thijs Dijkstra
Jordi Schipper
Romeo Kortekaas
Mandy Boeters
Floris Prins
Ivar van der Stok

De Sprong

Hal 1

De Korf
De Kleine Vink Hal
Vreeloo
Vreeloo
Sporthal TU Delft
Emerald
Wilgenring
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Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Vreeloo
Campus Zuiderpark
Oranje Withal
Vreeloo
De Fakkel
De Enk
Vreeloo
Vreeloo
Olympia
Vreeloo
Vreeloo
Kerkpolder

Veld 1
Veld 1
Hal 1
Hal 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Veld 1
Hal 1
Hal 2
Hal 2
Hal 2
Breedtehal A
Hal 1
Hal 2
Veld 1
Veld 1
Hal 2
Hal 2
Veld 1 4k
Hal 2 4k 1
Hal 2 4k 2
Veld 1

Ware clubheld – stem GJ
Het grote VALTO feest staat voor de deur en komende winter een verbouwing. Twee bewijzen dat GJ een
ware clubheld is en dat al jaren is. Laten we allemaal stemmen op GJ en met VALTO 10.000 euro winnen. Is
de verbouwing ook gelijk dubbel en dwars betaald!
Stem nu ook op jouw favoriete Clubheld via www.clubheldvanhetjaar.nl #clubheld
Stem Gert-Jan Stolk; CKV VALTO; De Lier!
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Opstellingen zaterdag 24 november
VALTO 1 en 2: opstellingen in overleg
VALTO 3, 16.40 uur uit, vertrek 15.30 uur
Simon, Floris, Steven, Thomas en Ruben K
Joyce, Rosalie, Fleur en Romy, res: Marleen B
VALTO 4, 18.25 uur thuis, aanwezig 17.45 uur
Rob, Luuk en Frank, speler: Michiel C, res: V5
Lisa, Laura, Kitty en Petra, res: V5
VALTO 5, 19.35 uur thuis, aanwezig 19.00 uur
Marco, Mark, Dennis, Twan, Hans en Frank
Anna, Ilse, Esther, Mellanie, Annemieke en Hellen
VALTO 6, 16.20 uur uit, vertrek 15.15 uur
Vincent, Laurens, Daniël, Bart, Jesper en Nick
Ryanne, Mandy, Nanne en Lysanne, res: Marja
VALTO 7, 17.20 uur uit, vertrek 16.15 uur
Twan, Jelle, Rinze, Ruud en Wouter
Petra, Gerda, Nathalie en Marije, res: Inge D
VALTO 8, 17.20 uur uit, vertrek 16.15 uur
Martin, Arie, Peter en Marco, res: Sjors
Jolanda, Marleen, Fiona, Leonie en Rosanne
VALTO 9, vrij

Mee met VALTO 1 naar Middelburg!
Op 24 november vertrekt er een bus naar Middelburg. We spelen die dag namelijk met VALTO 1 onze eerste
competitie wedstrijd en gelijk een hele belangrijke. We kunnen dus alle supporters goed gebruiken. De
busreis is gratis voor alle VALTO supporters meereizend vanuit De Lier dus meld je zo snel mogelijk aan!
Aanwezig: 14:45 zodat we om 15:00 uiterlijk weg kunnen.
Terugkomst in De Lier: 21:30
JA, we zijn dus zeker op tijd voor het VALTO Schuurfeest!
Er zijn een beperkt aantal plekken dus meld je snel aan!
Aanmelden kan bij Vera van der Eijk via vera.van.der.eijk@ckv-valto.nl
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Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

Nieuws van de Technische Commissie

Ware clubheld – stem GJ
Het grote VALTO feest staat voor de deur en komende winter een verbouwing. Twee bewijzen dat GJ een
ware clubheld is en dat al jaren is. Laten we allemaal stemmen op GJ en met VALTO 10.000 euro winnen. Is
de verbouwing ook gelijk dubbel en dwars betaald!
Stem nu ook op jouw favoriete Clubheld via www.clubheldvanhetjaar.nl #clubheld
Stem Gert-Jan Stolk; CKV VALTO; De Lier!

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.

Afgelopen zaterdag
Bij VALTO thuis
Afgelopen zaterdag was het all-day VALTO oefenprogramma in de eigen zaal waar
veel van onze scheidsrechters in actie zijn gekomen.
Zo floot Jan VALTO A1 en later ook nog VALTO 2, Pierre S3, Ruben C1 en Thijs B1
Wedstrijdsport buiten VALTO
Van de wedstrijdsport is de korfballeague alweer toe aan ronde 2.
Mochten Rick en Alex vorige week nog helemaal naar Friesland. Voor Rick was het nu een thuiswedstrijd
(en voor Alex toch nog wat verder).
De topper Fortuna – PKC mochten ze begeleiden.
Rick meldt: “
“Afgelopen zaterdag floten Alex en ik de wedstrijd in de tweede speelronde van de Cashback World Korfbal
League tussen Fortuna/Delta Logistiek en PKC/SWKGroep.
Vorig seizoen stonden beide ploegen in de play-offs tegenover elkaar en die ontmoetingen gingen niet
zonder slag of stoot voorbij.
Dan de wedstrijd, Fortuna kwam niet bepaald lekker uit de startblokken en kwam op een 0-4 achterstand. Na
een time-out ging het iets beter en wisten zij zelfs bij PKC langszij te komen. Na een ruststand van 8-8 liep
Fortuna de tweede helft uit en kwamen zij eigenlijk niet meer in gevaar. Uiteindelijk wonnen ze met 18-14,
zeer weinig goals voor Korfbal League-begrippen.
De wedstrijd is terug te zien via: https://youtu.be/TpZq_Gyr5XI “
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen!
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Komende week
Aantal aanwijziging is beperkt. Zie dat Jan en Cock aangewezen zijn. In ieder geval niet ver weg.
Scheidsrechter
15:55 Maassluis 3 IJsselvogels 3 Cock Matthijsse
19:10 DES 1

Telstar 1

Jan Korteland

Rick en Alex
Nog geen aanwijzing van Rick en Alex maar dit gebeurt meestal pas in de loop van de week. Ook aparte
aanwijzingen van Alex zijn niet zichtbaar voor mij.
Succes mannen!!
Gastheercoördinator Peter

Ware clubheld – stem GJ
Het grote VALTO feest staat voor de deur en komende winter een verbouwing. Twee bewijzen dat GJ een
ware clubheld is en dat al jaren is. Laten we allemaal stemmen op GJ en met VALTO 10.000 euro winnen. Is
de verbouwing ook gelijk dubbel en dwars betaald!
Stem nu ook op jouw favoriete Clubheld via www.clubheldvanhetjaar.nl #clubheld
Stem Gert-Jan Stolk; CKV VALTO; De Lier!

Wedstrijdverslagen
VALTO speelt in nieuwe tenue de sterren van de hemel

Sponsor: Martin Slolze B.V.
Traditie getrouw is het in laatste weekend voor de zaalcompetitie begint tijd voor all day VALTO. Vandaag
was het ook nog eens een speciale all day VALTO, want de hele vereniging werd vandaag in het nieuwe
tenue gehesen. Er werd al lang over gesproken en het mag gezegd, het ziet er gelikt uit mensen. Terecht
merkte onze voorzitter op dat het resultaat gezien mag worden en mede mogelijk gemaakt is door onze
sponsoren en dankzij de inzet van de mensen die zich hiervoor ingezet hebben. Nieuwe tenues betekend
natuurlijk nieuwe foto’s van de spelers en teamfoto’s. Een hele klus voor Aileen Willemse van Studio Lien,
maar ook dit resultaat mag er weer zijn. Na alle officiële handelingen en de foto shoot van de mensen in het
nieuwe tenue was het weer tijd voor een wedstrijd van VALTO 2. Tegenstander was vanavond KVA 2, wat
vorig seizoen degradeerde uit de reserve overgangsklasse in de zaal. Op het veld spelen zij nog wel reserve
overgangsklasse, dus een mooie sparringspartner voor ons gepromoveerde tweede. Onder leiding van Jan
Korteland, die zijn tweede wedstrijd voor zijn rekening nam, gingen de ploegen op jacht naar het eerste
doelpunt. Ron zou de score openen vanaf de strafworpstip, maar in de volgende aanval van KVA ging ook
de bal op de stip en was het weer gelijk. Met twee doelpunten op rij wist VALTO het eerste gaatje zou slaan
naar 3-1. Tot de 5-4 tussenstand in de zesde minuut zouden de gasten uit Amstelveen aan het lijntje blijven,
maar in de volgende vier minuten zou VALTO met zes doelpunten op rij een marge van 10-4 op het
scorebord zetten. Halverwege de eerste helft nam de coach van KVA bij de 11-6 tussenstand een time-out
om zijn ploeg nog wat tips mee te geven om VALTO aan banden te leggen. Dit had echter weinig effect,
want na de 11-7 liep VALTO met drie treffers op rij weer uit naar 14-7. Toen de spelers de gang naar de
kleedkamers maakten was het verschil al opgelopen tot 18-8 en was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.
Na de rust was de eerste aanval van KVA niet echt overtuigend en kon VALTO de bal onderscheppen.
Ruben benutte een kort kansje en maakte het verschil elf.
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De tweede helft was pas drie minuten oud toen Ruben van dichtbij ons al op 21-10 zette. De doelpunten
vielen als rijpe appeltje en het publiek vroeg zich af waar dit zou eindigen. Als het zo gemakkelijk gaat slaat
vaak de nonchalance toe en dat was vanavond niet anders. De voorsprong werd kleiner door drie
doelpunten op rij, maar Ruben herstelde de marge weer naar tien met twee mooie doelpunten. Na
vijfendertig minuten zuivere speeltijd stond VALTO al op 26 treffers, waar KVA er maar 15 tegenover konden
zetten. VALTO ging dus free weelend naar het einde met nog een paar mooie doelpunten om het publiek te
e
e
vermaken. Ron maakte de 31 voor VALTO met een one hander en niet veel later maakte hij ook de 32 met
een fade away. Of het door de ruime voorsprong van VALTO kwam of dat er iets aan mijn aandacht ontglipt
is weet ik niet, maar met nog drie minuten op de klok werd het een Amstelveense dame even te veel. Lotte
moest het ontgelden, hoewel zij zich van geen kwaad bewust was. Deze dame wilde niet meer verder en
aangezien de wedstrijd wel gespeeld was besloot Jan een eind aan de wedstrijd te maken. De 33-16
eindstand werd opgetekend, wat een prima resultaat is voor onze reserves. De voorbereiding zit er nu op en
gaan we ons opmaken voor de zaalcompetitie die volgende week start voor VALTO 2 in Sassenheim tegen
TOP 4. Pas om 21:00 uur, uitloop niet meegerekend, zal deze wedstrijd starten. Helaas voor Leon zonder
Bart, want hij is door Eric aan zijn keurkorps toegevoegd voor het zaalseizoen. Gezien de resultaten in de
voorbereiding heb ik er echter alle vertrouwen in dat het jonge heren kwartet het prima zal gaan doen in de
zaal.
Ook de tegenstander van VALTO 1 kwam uit Amstelveen. KVA 1 is als koploper in de overgangsklasse C de
zaal ingegaan en heeft het vorige veldseizoen in de beslissingswedstrijd tegen KVS/Maritiem 1 behoud in de
overgangsklasse afgedwongen. Op het oog een ploeg met veel routine en waarschijnlijk al wat jaar samen
speelt. Een mooie testcase voor VALTO, wat graag ook in de zaal om de bovenste plaats wil gaan strijden
dit zaalseizoen. De ploeg uit Amstelveen zou de score openen, maar Bart schoot in de volgende aanval de
gelijkmaker al binnen. Na de 2-2 tussenstand zou KVA een gaatje slaan naar 2-5, maar Laurens zorgde
ervoor dat we aan het elastiek bleven hangen. Dit verschil van 2 á 3 doelpunten bleef door doelpunten van
Bart en Romee, die vanavond zeer verdienstelijk inviel voor de niet fitte Nikki. Bart zorgde bij 6-7 weer voor
de aansluitingstreffer, maar helaas wist het geroutineerde KVA in de volgende minuten weg te lopen naar
een 6-10 tussenstand. Tijd voor een time-out vond Eric zeer terecht. Vijf minuten later was zorgde Bart met
zijn vijfde treffer vanavond voor de aansluiting bij 10-11. De gelijkmaker zou echter pas drie minuten later
door Mees gescoord worden toen het 12-12 werd. Tot de rust zouden de ploegen om en om scoren, maar
bleef KVA nog wel steeds aan de goede kant van de score. De gang naar de kleedkamers werd gemaakt
met een minimale achterstand voor het keurkorps van Eric.
Deze achterstand werd direct bij aanvang van het tweede deel door Mees naar een 16-16 gelijk getild. Met
al een paar dames doelpunten in de eerste helft van Romeé en Maaike zorgde Zané met twee treffer op rij
voor de eerste voorsprong voor VALTO bij de 18-16 tussenstand. Door twee strafworpen wist KVA deze
achterstand weg te werken, maar VALTO rook nu hun kansen. KVA herstelde zich nog één keer en wist toch
weer op voorsprong te komen bij 20-22 en 22-24 halverwege de tweede helft. Toen werd er door VALTO
een 5-0 run neer gezet en wist met doelpunten van Romeé, Zané, Maaike, Thom en Laurens een gaatje te
slaan naar 27-24. Na een tegentreffer van KVA weer een 4-0 score voor VALTO van Zané, Naomi, Thom en
Mees en stond er een 31-25 tussenstand op het bord. Acht minuten zuivere speeltijd zijn echter nog lang in
de zaal en kan er nog van alles gebeuren. Koppies erbij houden dus, maar VALTO had de wedstrijd prima
onder controle. De wedstrijd die onder leiding stond van Bert Pelikaan met assistent werd uiteindelijk
afgefloten bij een 36-29 eindstand. Hiermee sluit het keurkorps van Eric Geitenbeek hun oefen campagne af
en staan we op scherp voor het begin van de competitie. Een zaalcompetitie die er om zal gaan spannen
met drie ploegen die als koploper op het veld de zaal zijn ingegaan. Excelsior, ONDO (M) en ZKV (Z) mogen
zich herbstmeister noemen en zijn geduchte tegenstanders voor VALTO. Volgende week treft VALTO direct
één van deze ploegen in Middelburg. Om 18:20 uur mogen zij aantreden in een treffen met een oude
bekende uit het veldseizoen 15-16, ONDO waar in een beslissingswedstrijd de promotie op het veld tegen
werd afgedwongen. De spelers van ons vlaggenschip zullen dus pas later op het VALTO schuurfeest
aankomen, maar hopelijk zorgen zij wel voor het verhogen van de feestvreugde door de punten mee naar
De Lier te nemen. Steun kunnen zij zeker gebruiken bij deze wedstrijd die, zoals gezegd om 18:20 uur zal
starten in sporthal “de Sprong” in Middelburg.
Mocht u tijd en zin hebben, dan zien we u graag op de tribune in Middelburg.
Alvast bedankt voor uw steun namens de selectie, Arno van Leeuwen.
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AL MEER DAN
100 JAAR
UITSTEKEND
TIMMERWERK
Jan van de Laarweg 10 De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655
E ljmvadri@kabelfoon.nl

VALTO C4 - Avanti C6
Vandaag de eerste wedstrijd van het zaalseizoen. Eerst allemaal naar de Villa voor de foto met het nieuwe
tenue. Met dank aan Marleen die via de app ons van alles op de hoogte houd, zodat we steeds duidelijk
weten wat we gaan doen en waar we moeten zijn. Na de foto naar de sporthal, vandaag een thuiswedstrijd
tegen Avanti. Helaas kon Niek er niet bij zijn en was Jennifer geblesseerd en kon niet mee spelen. We
hadden er zin in, helaas nam Avanti snel de leiding en maakte in de eerste 10 minuten al twee doelpunten.
Gelukkig maakte Roald een doelpunt voor VALTO. Dat gaf weer nieuwe moed. Helaas lukte het ons niet
meer om nog meer doelpunten te maken. We verloren de wedstrijd met 1 – 6. Over twee weer nieuwe
kansen met de wedstrijd tegen Oranje Wit uit Dordrecht.
Van Lucas
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VALTOFEEST zaterdag 24 november !
We zijn nog opzoek naar mensen die mee willen helpen op het mooie VALTO feest.
We zoeken nog mensen voor:
- achter de bar ( inschenken van fris en wijn, en het uitserveren van drank bij de bar)
- mensen voor achter de garderobe
- mensen voor achter de muntenverkoop
- mensen voor bij de deur controle op legitimatie
Lijkt je het wat, geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com
Ps: als je kom helpen heb je geen toegangskaartje nodig.
En na afloop een gezellige afther party, minimale leeftijd om te helpen is 16 jaar.
Groetjes, het feestcomité
Ps: kaartjes zijn ook nog te koop bij : Ben van Duijn, Ruben Hoogebrugge, Martijn Dijkstra, Sharon Prins,
GJ Stolk, café de Dommerick.
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complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

