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Passie voor tradities
Het afgelopen jaar was eigenlijk in vele opzichten hetzelfde als de jaren er voor. Heel veel gaat namelijk op
de automatische piloot en de indeling van een week is voor veel mensen hetzelfde. Natuurlijk verandert er
wel iets, gelukkig maar. Waar zouden we zijn zonder vernieuwing? Maar we zijn tegelijkertijd ook van de
tradities. Iets dat een succes is en blijft, houden we er graag in en maken dat zo mogelijk, nog beter.
Neem de VALTO-a-gogo pubquiz. We lopen inmiddels tegen de grenzen van onze accommodatie aan, want
de limiet van 18 teams werd licht overschreden naar 19 en het paste nét. Nieuwbouw wordt ook op deze
manier weer relevanter. De gewoonte is dat het winnende team van het ene jaar, de quiz bedenkt voor het
jaar er op. Vorig jaar waren de ISW docenten de nummer één en dus aan hen de opdracht om een nóg
betere versie te maken dan de afgelopen jaren. Het blijft natuurlijk altijd lastig vergelijken, maar ik durf wel te
zeggen dat ze er heel dicht bij in de buurt zijn gekomen. Een leuke afwisseling van genres, tijdvakken en
opdrachten geënt op het thema ’school’, dus met rekenen, talen en scheikunde. Een hele fijne traditie die we
graag in stand houden, dit jaar gemaakt door mensen met passie voor studie en muziek. En met winnaars uit
de Ardennen. Volgend jaar de eer aan Peter, Michiel, Emiel en Pieter om weer een topquiz neer te zetten.
Van harte!
Een andere traditie binnen onze sport is de jaarafsluiting in de vorm van de Korfbal Challenge. Een
evenement in de Topsporthallen naast de Rotterdamse Kuip, waar verschillende activiteiten plaatsvinden en
als hoofdinvulling het toernooi met de topploegen uit de Korfbal League, samen met de internationale top
qua landen. Helaas kon ik er alsnog niet bij zijn, dus ik heb Tim, Sanne, Renske, Mieke (U13) en
Romeo (U15) in hun talententeams moeten missen. RTC U15 Den Haag met Romeo heeft in poule A de 2e
plaats behaald en op het moment van schrijven is RTC U13 Den Haag met Tim, Sanne, Renske en Mieke
nog bezig. De afgelopen jaren zijn we met VALTO al vaker actief geweest in RTC teams en zo’n toernooi is
een leuke afsluiter van het jaar. Op het hoofdtoernooi waren er een aantal verrassingen. Zo speelt
TOP/SolarCompleet in de finale tegen Fortuna/Delta Logistiek en dus niet TeamNL oftewel het Nederlands
team. Dat speelt tegen de eigen beloften in de troostfinale om plaats 3.
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Tenslotte is ook Rick als scheidsrechter actief geweest. Hij floot, samen met een andere scheidsrechter, de
wedstrijd tussen de Diamonds (het Belgische nationale team) tegen de talenten van TeamNL. Twee
scheidsrechters dus in plaats van een duo scheidsrechter en assistent-scheidsrechter. En zo zijn er wel
meer vernieuwingen tijdens de Korfbal Challenge. Ook de led-palen, de 4 x 10 minuten, de gele kaart met
als consequentie 5 minuten bankzitten en het zelf nemen van de vrije balk of strafworp zijn vernieuwingen
die worden uitgeprobeerd. Sommige uitprobeersels worden uiteindelijk in het echte korfbal geïntroduceerd
en daarmee nemen we dan weer afscheid van tradities. Meestal maken ze het spel beter, neem het
voorbeeld van de schotklok. Overigens is vernieuwen natuurlijk heel vaak goed om te doen. Neem de 3vakken opzet waar we inmiddels al tientallen jaren vanaf zijn (en lastig voor te stellen is voor de huidige
jeugd en jong volwassenen) of de grootte van de vakken die tot een aantal jaren terug nog 30x30 meter
bedroeg (per 2026 zijn ze er helemaal uit). Eén van de mooiste voorbeelden vind ik nog de gele korf die de
plaats heeft ingenomen van de rieten mand. En op die manier wordt korfbal ook voor de buitenwereld minder
suf en stoffig. Iets dat wij natuurlijk al lang weten.
Vernieuwen is dus goed. Nieuwe dingen doen is dat ook. En met passie voor de sport en voor de club kom
je dan een heel eind. Ik heb het dan over het NK veldkorfbal. Volgende week zitten we daarvoor weer bij
elkaar met het kernteam. Vanaf dat moment zijn de plannen concreet en gaan we echt steeds meer zien en
merken van wat er in juni gaat gebeuren. Het kan zelfs zo concreet worden dat je wordt gevraagd om op die
dag te helpen. Ik hoop dat iedereen zijn of haar steentje wil bijdragen. Het zou geweldig zijn als ook de
ouders van onze (jeugd)leden iets willen doen. Vaak gaat het maar om een paar uurtjes op die ene dag. Of
in de opbouw, dan wel het opruimen. Het mooie is dat je meteen ziet hoe de vereniging bergen werk kan
verzetten, dat het leuk en gezellig is en dat we er met elkaar een topdag van kunnen maken. Voor VALTO,
voor De Lier, voor het Westland en voor heel korfballend Nederland. Zet 22 juni dus vast in je agenda, 2019
wordt een mooi jaar!
Tradities zijn mooi, vernieuwingen zijn dat ook. Een goede mix, de juiste balans, dat zorgt voor een optimale
beleving. Laten we daarmee het nieuwe jaar inluiden morgen, op 1 januari om 19.00 uur. Een mooie traditie
om te behouden.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Zaterdag 5 januari 2019
18:20
16:30
15:00
14:00
15:15
10:00

OEFENVALTO 1
OEFENVALTO 2
OEFENSporting Delta A1
OEFENVALTO B1
OEFENVALTO C1
Fortuna/Delta Logistiek E5

-

Tweemaal Zes 1
Tweemaal Zes 2
VALTO A1
KCC B1
VALTO C2
VALTO E2

Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Sportcomplex Gravensingel
Vreeloo-hal
Vreeloo-hal
Fortuna-hal

Hal 1
Hal 1
Hal 1
Hal 1
Veld 1

Avondje jeugdbestuur
We hebben het al twee keer eerder gedaan en vonden het tijd voor herhaling. Maar dan net iets anders. Een
avondje jeugdbestuur, waarin we als bestuur vertellen wat we zoal doen en waarin we een afvaardiging van
de A, B, C en D-jeugd willen vragen om ons te vertellen wat we zouden moeten doen. Met een eigen
voorzitter.
Ben jij benieuwd naar wat we doen en hoe de vereniging eigenlijk werkt? Vind je het leuk om mee te denken
en te praten over onderwerpen die spelen? Of over zaken die jij graag veranderd zou willen zien? Geef je
dan nu op voor deze avond. We zoeken per team één persoon die zijn of haar team wil vertegenwoordigen
en zo nu en dan bij elkaar wil komen met die groep.
We willen de aftrap doen op 23 januari 2019, vanaf een uur of 18.00. Het volwassen bestuur bakt de
pannenkoeken voor jullie, dus eten hoef je niet thuis te doen. Geef je snel op bij je coach!
Namens het jeugdbestuur, voorzitter
Max Hulsebosch

Namens het bestuur, voorzitter
Jan Jaap Elenbaas
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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

TEAM (s)VAN DE WEEK
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal
wedstrijden van VALTO 2 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit
jaar zullen dit teams zijn uit de D/E/F en kangoeroes.
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO 2 intenser wordt
en de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1.
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1of 2, tijdens de training
voorafgaand aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn.
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 of 2 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan
het team van de week met elkaar zitten om VALTO 1 of 2 aan te moedigen.
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt
worden om VALTO 1 of 2 aan te moedigen.
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. Tijdens
elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste eindstand te
raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de
“teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt
worden.
Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen.
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je VALTO tenue, zodat iedereen hetzelfde
gekleed is! Bij VALTO 2 wordt er geen taart verloot en is 20 min. voor aanvang wedstrijd prima. Aan de
coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week.
DATUM
19-01-2019
02-02-2019
16-02-2019
16-02-2019
16-03-2019
16-03-2019
30-03-2019
30-03-2019

TIJD
18.10
18.30
18.25
16.40
18.30
16.45
18.30
16.50

WEDSTRIJD
VALTO 1 – RODA 1
VALTO 1 – ONDO 1 (M)
VALTO 1 – TILBURG 1
VALTO 2 – SDO 2
VALTO 1 – EXCELSIOR 1
VALTO 2 – EXCELSIOR 2
VALTO 1 - TEN DONCK 1
VALTO 2 – TOP (A) 2

TEAM VD WEEK
D2
F2 + E4
D3
D4
E5 + E6
F1 + F3
D5
KANGOEROES

Nikki v. Spronsen
Naomi / Zane
Thom Voskamp
Ruben H./Bart v. Leeuwen
Frank de Rijcke
Mandy en Thijs
Mees Koole
Lisanne/Lisanne/Lotte

Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ellen v.d. Caay, Irma Koornneef, Ingrid van Vliet en Janine Krapels
(lees je dit en lijkt het je leuk om het otlav team te versterken spreek ons gerust een keer aan in de sporthal
om te vragen wat het precies inhoud)

Wedstrijdverslagen
VALTO D4 (zaterdag 22 december)
Afgelopen zaterdag speelden we bij Korbis in
Waddinxveen. Al vroeg in de wedstrijd werden de 0-1 en de 0-2 gescoord
door Bram. Kort daarna scoorde Korbis de 1-2. De 1-3 werd
door Milan gescoord in de 16e minuut. 4 minuten later
scoorde Korbis de 2-3. Een minuut later scoort Nikki
en wordt het 2-4. Toen Korbis in de 22e minuut er
3-4 van maakte werd het even spannend. Maar niet
Lang, want daarna in de 23e minuut scoorde Nikki opnieuw
en het werd 3-5. In de 2e helft speelde Korbis een
heel traag spel en bleven de doelpunten lang uit. In de 43e
minuut kreeg Korbis een strafworp, gelukkig werd
deze niet gescoord. En Lucas uit de D2, die bij ons inviel, heeft
ook nog gescoord. Hij maakte de 3-7. Daarna wist Ben nog
net voor het einde van de wedstrijd de 3-8 te scoren. We gaan als nummer 2 de winterstop in, met een
wedstrijd minder gespeeld en één punt minder dan Excelsior.
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Save the date
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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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

In het weekend van 5 t/m 8 april gaan we
weer op trainingsweekend
met de senioren en A-junioren.
Net als afgelopen jaar gaan we weer
naar Leersum, saloon De Ginkel is
inmiddels geboekt.
Opgeven doe je door een ticket te kopen in
de VALTO-webshop voor € 90,00.
Ga snel naar ckv-VALTO.nl/winkel/
Geef je op voor 1 februari.
Na 1 februari is opgeven niet meer mogelijk
!!
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Valto activiteiten
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Bijzonder scoren bij
het team van
LagerwerfWonen
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

