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In vogelvlucht … 2018
De oliebollen zijn op, alle eindejaarsactiviteiten zijn geweest en zelfs de eerste nieuwjaarsactiviteit ligt ook al
weer achter ons. De eerste paar woorden in het eerste stukje van het nieuwe jaar, zoals jullie van me
gewend zijn. In onze Villa VALTO hebben we elkaar gelukkig nieuwjaar gewenst en ging Frank er vandoor
met de eerste prijs na de bijtjes quiz. In een spannende eindstrijd won hij nipt van Marleen (2e) en Hans
(3e). Van harte gefeliciteerd Frank!
De quiz mocht dan wel zijn gebleven, de opkomst was voor Valto begrippen wat laag vergeleken met de
afgelopen jaren. Dat gaan we volgend jaar anders doen. Gelukkig had ik niet alle 200 slides met een
terugblik naar alle gebeurtenissen gemaakt, maar een filmpje dat (bijna) alles samenvatte en dat ook na
deze nieuwjaarsreceptie nog bekeken kan worden. Het geeft aan hoeveel we eigenlijk doen in een jaar als
vereniging en daar sta ik nog altijd van te kijken. Op naar een mooi nieuw jaar. De allerbeste wensen voor
iedereen!
En dus niet alles dat we hebben beleefd in 2018 op papier, maar in beeld. Kijk nog even met me mee …
https://www.youtube.com/watch?v=utkLBVDVoD0
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Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas

Programma 12 januari
17:55

Excelsior (D) 1

-

Valto 1

Herman Hoffman

16:20

Excelsior (D) 2

-

Valto 2

Cock Hendriks

14:00

KOAG 3

-

Valto 3

Antoine Pannen

17:15

Valto 5

-

Excelsior (D) 6

15:25

Valto 6

-

Excelsior (D) 8

Afgeschermd

19:20

KOAG 5

-

Valto 9

Remco Kraaijeveld

14:00

Nieuwerkerk A1

-

Valto A1

Afgeschermd

16:35

Valto A2

-

Phoenix A1

14:15

Valto A3

-

WION A2

Laurens Verbaan

16:15

Valto B1

-

KVS/Maritiem B1

Bas Vermaat

15:15

Valto B2

-

Fortuna/Delta
Logistiek B3

Jeroen Voskamp

13:15

Valto B3

-

ODO B2

Marco Boekestijn

14:15

Valto C1

-

Maassluis C1

Afgeschermd

15:05

Avanti/Flexcom C2

-

Valto C2

10:00

Trekvogels C1

-

Valto C4

13:15

Valto D1

-

Vitesse (Ba) D2

Thijs Dijkstra

12:15

Valto D3

-

Fortuna/Delta
Logistiek D5

Lysanne van Venetiën

11:15

Valto D4

-

ONDO (G) D3

Sheila Herbert

17:15

Avanti/Flexcom D5

-

Valto D5

12:15

Valto E1

-

Phoenix E1

12:15

Valto E2

-

Meervogels/Física E2
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Thijs Dijkstra

10:15

Valto E3

-

Excelsior (D) E5

Petra de Jong

09:00

Dijkvogels E3

-

Valto E4

15:00

HKV/Ons Eibernest E3

-

Valto E5

Afgeschermd

10:15

Valto E6

-

Die Haghe E3

Naomi Grootscholten

11:15

Valto E7

-

Avanti/Flexcom E7

Zané de Roo

11:15

Valto F1

-

ODO F1

Myrte Sevinga

11:15

Valto F3

-

Dijkvogels F2

Laura van der Eijk

Opstellingen zaterdag 12 januari
Valto 3, 14.00 uur uit, vertrek 12.45 uur
Simon, Floris, Steven, Thomas, Michael en Ruben K
Joyce, Rosalie, Fleur, Kimberly en Romy

Valto 4, vrij

Valto 5, 17.15 uur thuis, aanwezig 16.45 uur
Marco, Mark, Dennis, Twan, Jeroen, Hans en Frank
Anna, Ilse, Esther, Mellanie, Annemieke en Hellen

Valto 6, 15.25 uur thuis, aanwezig 15.00 uur
Vincent, Laurens, Daniël, Bart, Jesper en Nick
Ryanne, Mandy, Nanne, Lysanne en Manon

Valto 7, vrij

Valto 8, vrij

Valto 9, 19.20 uur uit, vertrek 18.00 uur
Jan-Jaap, Sjors, Erik en Richard, res: Rolf
Marleen, Claudia, Marja, Marije, res: Lisanne v V

Nabeschouwingen
Alleen een wedstrijd van de E2 deze week. Hoe brachten zij het er vanaf?
VALTO E2 had een lastige uitwedstrijd tegen Fortuna E5 op het programma staan. De E2 nam echter
brutaal de leiding en hield deze voorsprong deze keer ook de hele wedstrijd vol. Heel goed verdedigen
zorgde ervoor dat Fortuna maar 4 keer kon scoren. De E2 deed dat beter en maakte er 6. De eerste
overwinning in de zaal en een mooi begin van het nieuwe jaar! Volgende week mogen ze het hopelijk weer
gaan laten zien , dan thuis tegen Meervogels.
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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 technische commissie
Oefenpartijen Valto selectie teams
Valto 1, 2 en A1 hebben naast alle andere teams genoten van een
aantal korfbalvrije weken. Dit weekend stonden alleen de eerste
wedstrijden alweer op de planning, naast het 1e, 2e en de A1
stonden ook de B1 en C1 en C2 op het veld. Vanuit Maartensdijk
kwam Tweemaal Zes op bezoek, waar TZ1 op het veld HK en in de
zaal OK speelt, speelt TZ2 op het veld én in de zaal ROK. De
reserve teams begonnen deze zaterdag tegen elkaar en ondanks
een tegenstand met rust wist Valto 2 deze om te buigen tot een 19-15 winst partij! Hierna kwamen de 1e
teams tegen elkaar in actie en dit bleef de gehele wedstrijd spannend.. Een ruststand van 15-17 zou de
indruk geven dat TZ de wedstrijd vooral leidde maar daar was geen sprake van. Een scherpere 2e helft hielp
Valto 1 aan een knappe overwinning en zij wonnen uiteindelijk met 26-25. Valto A1 ging op bezoek bij
Sporting Delta in Dordrecht, een ploeg die het erg goed doet in de AOK. Dit was uiteindelijk ook terug te zien
in de scores; de Dordrechtenaren waren onze junioren de baas met 8-25.

Valto-spelers op de Korfbal Challenge
Tijdens de Talenten Challenge zijn meerdere van onze Valto-leden in actie gekomen met hun RTC Den
Haag teams. De talenten challenge is de afsluiting van een jaar RTC korfbal, afgelopen (kalender) jaar
zijn voor RTC Den Haag U13 Tim Krapels, Sanne Rijsdijk, Renske van Kester en Mieke Stolze
geselecteerd. Zij zijn op de Challenge uiteindelijk 4e geworden van alle RTC U13 teams! Romeo
Kortekaas is geselecteerd voor RTC Den Haag U15 afgelopen januari en zo speelde hij ook zijn
wedstrijden. Den Haag U15 is uiteindelijk 2e geworden, wat een erg goeie prestatie is geweest!
Vanaf 14 januari vinden de nieuwe selectie trainingen plaats voor het komende RTC jaar, we wensen
alle deelnemers weer veel succes!
Namens de TC,
Bart Versteegen

!
Enige tijd geleden hebben wij jullie de Bijblijver geïnformeerd over het Nederlands Kampioenschap
Veldkorfbal wat Valto de komende twee jaar zal organiseren. In het vorige stukje hebben wij de projectgroep
aan jullie voorgesteld. Inmiddels is de projectgroep nog een keer bij elkaar geweest en staat ook het
volgende overleg ook al in de agenda.
Op dit moment is het vooral de grote lijnen die uitgezet worden: Op welk veld worden de wedstrijden
gespeeld en hoe gaan we de rest van ons terrein daar omheen inrichten? Welke spullen zijn daarvoor
nodig? Welke side-events willen we aanbieden aan het publiek? Hoeveel mensen denken we nodig te
hebben voor welk onderdeel? Wat willen onze bezoekers te eten aanbieden die dag? Aan welke eisen
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moeten we voldoen om vergunning te krijgen bij de gemeente en wat hebben we daarvoor nodig? Waar
laten we onze gasten parkeren? Wat gaan al deze zaken kosten en kunnen we sponsoren vinden om deze
kosten op te vangen? Wat kunnen wij onze sponsoren bieden aan publiciteit?
Een heleboel zaken waar de diverse projectgroepleden over nadenken. Al deze ideeën proberen we weer bij
elkaar te brengen tot een groot plan, tot een gaaf evenement, tot een mooie dag met elkaar!
Afgelopen week kregen wij de bevestiging van Gemeente Westland dat het Nederlands Kampioenschap
Veldkorfbal op de evenementenkalender 2019 is geplaatst. Dat is goed nieuws! Dat betekent namelijk dat zij
in principe akkoord gaan met de organisatie van dit evenement. Uiteraard moet er nog wel een
evenementenvergunning aangevraagd worden maar als wij voldoen aan de gestelde eisen, zou dat een
hamerstuk moeten zijn. Nu dus verder met deze vergunningaanvraag.
En ook verder met een heleboel andere zaken! Denk je nu: wat leuk, ik wil ook mijn bijdrage leveren?! Meld
je gerust bij iemand van de projectgroep. We kunnen zeker mensen gebruiken. In de voorbereiding maar
ook op de dag zelf. Hetzelfde geldt voor ideeën. Heb je een geweldig idee of gewoon een kleine tip: schiet 1
van ons aan!
We houden jullie op de hoogte!
Namens de projectgroep NK Veldkorfbal 2019,
Marleen Slaman

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

TIJD

WEDSTRIJD

TEAM VD WEEK

19-01-2019

18.10

VALTO 1 – RODA 1

D2

Nikki v. Spronsen

02-02-2019

18.30

VALTO 1 – ONDO 1 (M)

F2 + E4

Naomi / Zane

16-02-2019

18.25

VALTO 1 – TILBURG 1

D3

Thom Voskamp

16-02-2019

16.40

VALTO 2 – SDO 2

D4

Ruben H./Bart v. Leeuwen

16-03-2019

18.30

VALTO 1 – EXCELSIOR 1

E5 + E6

Frank de Rijcke

16-03-2019

16.45

VALTO 2 – EXCELSIOR 2

F1 + F3

Mandy en Thijs

30-03-2019

18.30

VALTO 1 - TEN DONCK 1

D5

Mees Koole

30-03-2019

16.50

VALTO 2 – TOP (A) 2

KANGOEROES

Lisanne/Lisanne/Lotte
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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 selectie luidt met winst het nieuwe jaar in.

Sponsors: Martin Stolze b.v. en Van Wensen elektrotechniek B.V.
Een mooie kop om het nieuwe jaar mee te beginnen. Het zijn weliswaar maar oefenwedstrijden, maar wel
weer een ploeg die uitkomt in de overgangsklasse die, net als AVO en KVA, het onderspit delft in de Vreeloo
hal. Het leek Eric wel een goed idee om alvast een wedstrijd in de benen te hebben na alle oliebollen en
appelflappen voordat de competitie weer verder gaat. Voor zowel VALTO 1 als 2 zijn het volgende week
belangrijke wedstrijden in Delft, waar we dan ook hopen op een grote opkomst van de Lierse trots aanhang.
Het was weer gelukt een tegenstander te vinden die op het veld en in de zaal een klasse hoger uitkomt dan
VALTO 1. Tweemaal Zes uit Maartensdijk degradeerde vorig zaalseizoen uit de Hoofdklasse en staat na vier
wedstrijden met twee punten op de 7e plaats in de OKC poule. Het tweede team van Tweemaal Zes speelt
al enkele jaren op hetzelfde niveau als VALTO 2 nu doet. Voor VALTO dus een mooie gelegenheid om te
kijken waar we staan. Bij VALTO 2 was op Romeé na iedereen weer fit na de winterstop. Voor deze
wedstrijden waren er geen eigen scheidsrechters ingezet, maar waren er twee externe scheidsrechters
bereid gevonden deze oefenwedstrijden in banen te leiden. Namen zijn mij helaas niet bekend maar mijn
dank aan beide heren is hier niet minder om. Was voor hen natuurlijk ook een gelegenheid om na de
feestdagen weer lekker in beweging te komen. VALTO 2 leek zich in de begin fase te verslikken in de
tegenstander uit Maartensdijk. Na drie minuten spelen wist Thijs voor VALTO de score te openen, maar toen
hadden de gasten er al drie inliggen. Via tussenstanden van 2-4 en 4-6 wist VALTO na een kwartier bij 6-6
weer langszij te komen. VALTO 2 heeft echter te veel kansen nodig om tot scoren te komen, waardoor er wel
veel en goede aanvallen gespeeld worden maar de doelpunten niet willen vallen. Dit brak hen ook nu weer
op en wisten de gasten in negen minuten het verschil weer te vergroten naar 6-9. Met nog iets meer dan een
minuut op de klok wisten Thijs en Ruben het verschil voor de rust nog te herstellen naar 8-9, waarna de
ploegen de gang naar de kleedkamer maakten.
Met deze minimale achterstand werd aan het tweede bedrijf begonnen. Tweemaal Zes verspeelden hun
eerste aanval, wat Ron de gelegenheid gaf om de gelijkmaker te scoren. de volgende vijf minuten zouden
beide ploegen om en om scoren met Tweemaal Zes steeds op een kleine voorsprong. Na acht minuten
spelen zette Lotte ons voor het eerst op voorsprong bij 12-11 en niet veel later zou Pieter deze voorsprong
verdubbelen. Halverwege de tweede helft werd het verschil vergroot naar 14-11 door een doelpunt van
Lisanne O. Het initiatief lag nu bij VALTO 2, maar de gasten wisten toch ook de korf weer te vinden en werd
er weer van vak gewisseld bij 14-12. Pieter zou in stijl het verschil herstellen. Zijn 15-12 was een fraai
afgeronde doorloop ik die mannen als Richard Kunst, Menno van de Neut en Leander Zwolle in de League
ook heb zien maken. Eigenlijk de korf al voorbij en dan de bal met gestrekte arm omhoog lepelen. Hij was
mooi Pieter, maar helaas geen camera’s deze week. De laatste tien minuten waren ingegaan en VALTO wist
hierin steeds met de tegenstander mee te scoren. Het was Ruben die zich in de slotfase onderscheidde door
drie van de vier Lierse doelpunten voor zijn rekening nam. Met nog drie minuten op de klok leek Tweemaal
Zes nog een eindsprint in te zetten door terug te komen van 17-13 naar 17-15, maar het was Rick die
VALTO weer wat lucht gaf. Hij leek de eindstand op het scorebord gezet te hebben totdat Ruben, met nog
maar twee seconden op de klok, onder de korf besloot de bal blind achterover omhoog te gooien. Dit
resulteerde in een 19-15 eindstand, waarmee we met vertrouwen uit kunnen kijken naar de wedstrijd van
volgende week in Delft.
De wedstrijd tussen beide vlaggenschepen startte heel anders als die van de reserves. In deze wedstrijd
was het VALTO wat na het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe trok. Al na drie minuten nam de
coach van de Maartendijkse formatie na de 3-1 van Thom een time-out. Het was wel te horen dat hij niet
naar De Lier gekomen was voor zomaar een oefen potje. VALTO zou de voorsprong bijna acht minuten
weten vast te houden. Bij 5-5 kwamen de gasten langszij, maar wist Mees nog te pareren. In de volgende
aanvallen was het bij Tweemaal Zes erop en erover naar 6-7, maar Frank en Thom deden het tij weer keren
naar 8-7. Bart schoot de 9-7 van afstand binnen, maar het kan snel gaan in een wedstrijd met zuivere
speeltijd. Binnen een minuut was het weer gelijk, maar behield VALTO in de volgende zeven minuten wel
steeds een kleine voorsprong. Met nog vijf minuten te gaan tot de rust wist Tweemaal Zes het eerste gaatje
te slaan naar 13-15 en moest VALTO in de achtervolging. Met een slim uitgespeelde vrije bal wist Zané de
aansluiting te behouden, maar toch keek VALTO bij de gang naar de kleedkamer tegen een 15-17
achterstand aan.
In de slotseconden van de eerste helft leek Bart zich te verstappen en zich daarbij te blesseren. Hij begon
nog wel aan het tweede deel, maar liet zich al snel vervangen door Mees met het oog op volgende week als
het weer om de punten gaat. In het begin van de tweede helft zouden de ploegen om en om scoren, waarbij
Laurens, Thom en Frank steeds voor de aansluitingstreffer zorgden. Het was Zané die VALTO bij 19-19 met
haar doorloop weer op gelijke hoogte bracht. Nog één keer zouden de gasten op voorsprong komen, maar
na de gelijkmaker van Mees wisten Maaike, Laurens en Zané weer een gaatje te slaan naar 23-20. Met nog
elf minuten te gaan nog lang geen gelopen race, dus koppie erbij houden. De volgende vijf minuten waren
weinig inspirerend voor VALTO met de nodige foutjes, waardoor de gasten bij 23-23 weer helemaal terug in
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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

de wedstrijd waren. Thom wist uit een vrije bal en een door Maaike meegekregen strafworp ons weer op
voorsprong te zetten. De laatste minuten zouden de ploegen weer om en om scoren en speelde VALTO de
wedstrijd goed uit naar de 27-26 eindstand. Een prima oefenwedstrijd van ons vlaggenschip in de aanloop
naar de wedstrijd van zaterdag in Delft tegen de nummer 2 uit de poule Excelsior 1. Al vroeg in het seizoen
dus een vier punten wedstrijd, waar we in maart bij winst een hoop plezier van zouden kunnen hebben.
Hopelijk valt de blessure bij Bart mee en hoeft hij geen wedstrijden te missen.
Rest mij nog om al mijn trouwe lezers de aller beste wensen voor het nieuwe jaar toe te wensen. Laten we
er met z’n allen een mooi en sportief jaar van maken met hopelijk meer hoogte dan diepte punten.
We zien elkaar vast weer langs de lijn, Arno van Leeuwen.

Fortuna E5 – VALTO E2

Afgelopen zaterdag was iedereen bij VALTO vrij, behalve de E2. Zij moesten namelijk een wedstrijd spelen
tegen Fortuna. De E2 kwam tegen de verwachting in met 2-0 voor te staan, waarna Fortuna een keertje
tegen scoorde en de eerste ruststand dus 1-2 was in het voordeel van VALTO. In de tweede tien minuten
scoorde VALTO drie keer achter elkaar en zo liepen ze uit tot 1-5. Fortuna deed net voor rust wat terug en zo
gingen we rusten met een 3-5 tussenstand. Dat was al een hele mooie prestatie, maar nu moesten de
spelers het ook in tweede helft nog volhouden. In het derde kwart waren er over en weer genoeg kansen.
Sommigen werden goed verdedigt, andere gingen maar net mis. Uiteindelijk wisten zowel VALTO, als
Fortuna allebei nog een keertje te scoren en zo werd het 4-6. De laatste tien minuten had VALTO het
aanvallend lastig, maar bleven ze wel goed verdedigen. Beide teams scoorden niet meer, zodat de E2 de
eerste overwinning te pakken had; en dat tegen de koploper… dat belooft nog wat voor de rest van het
zaalseizoen.
Lize en Elise bedankt voor het invallen!
Groetjes,
Anne en Erik Elgersma
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Save the date

!
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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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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

