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11 november 2019    47e jaargang nr. 12 
 

 

Van de voorzitter; 
Afgelopen week was voor mij persoonlijk een zeer drukke week met een succesvolle Tradefair voor bloemen 
en planten binnen en zeer veel buitenlandse klanten die massaal op het evenement afgekomen waren. Veel 
nieuwe maar vooral ook veel oude relaties waar je even lekker mee kan bijpraten over de gang van zaken 
binnen onze sierteelt. Een mooie branche waarin ik werkzaam ben als adviseur, verkoper en ontwikkelaar.  
Maar vooral na zo’n week is de sport voor mij altijd een goede afleiding. Eerst zaterdagmorgen mijn zoon 
Leon de kraker tegen Maasdijk voetballen. Deze ging helaas na een sterke eerste helft alsnog met 3-7 
verloren dankzij een mindere tweede helft. Wel mooi om te zien is hoe snel zij tips die je geeft oppakken en 
uitvoeren. Anders had de score hoger uitgepakt in ons nadeel. Strijd leveren, dat is wat ik altijd graag 
terugzie in welke sport dan ook. Dan vervolgens naar de sporthal waar Mieke met de C2 de oefenwedstrijd 
tegen Dijkvogels C1 aan het spelen was. Een wedstrijd waarin niet veel gescoord werd , maar uiteindelijk 
wel in winst werd omgezet 3-2 door onze C2.  
Aan het eind van de middag was ik ook getuige van de spannende partij van onze C1 tegen KV Die haghe 
C1. Helaas ging deze net verloren voor onze C1 met 12-14. 
Als laatste mocht V9 de dag afsluiten tegen Paal Centraal 3, waar ik zelf reserve zat. 
Ook dit was een spannende pot en het ging erg lang gelijk op, maar helaas trokken we hier ook aan het 
kortste eind. De eindstand werd 9-16 voor Paal Centraal 3. Uiteindelijk heb ik zelf ook weer een stukje van 
een wedstrijd meegepikt en is ook voor mij het zaalseizoen begonnen. 
Wat volgde was het opruimen van hal 1. Wat mij en ook de rest van Valto 9 vooral verbaasde, is de rommel 
in de vorm van flesjes en papier wat in de zaal neergegooid wordt en niet wordt opgeruimd door de 
bezoekers die ons komen aanmoedigen. 
Het succes van de vereniging wordt bepaald door een ieder die meehelpt in het opruimen van zijn of haar 
afval en dit gewoon simpel bij het verlaten van de hal in een vuilnisbak gooit. 
Zo moeilijk is dit niet toch? Laten we met z’n allen hierop toezien en het zaalseizoen voor Valto een 
succesvol seizoen maken. 
 
Marco Stolze. 
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Programma dinsdag 12 november 2019 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

21:00 OEFENValto 1 - Sporting Delta 1  
19:45 OEFENValto 2 - Sporting Delta 2  

Programma zaterdag 16 november 2019 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

10:00 OEFENKangoeroes - Valto  
19:00 OEFENValto 1 - Wit Blauw Kampen 1  
17:45 OEFENValto 2 - Wit Blauw Kampen 2 M. (Max) Hulsebosch 
21:00 OEFENValto 3 - Vitesse 3 T. (Thom) Voskamp 
19:50 OEFENValto 4 - Vitesse 4  
17:30 OEFENValto 5 - DES 5 S. (Steven) Vijverberg 
18:40 OEFENValto 6 - Vitesse 5 J. (Jeroen) Voskamp 
15:45 OEFENNikantes 4 - Valto 7  
16:30 OEFENRefleks 7 - Valto 9  
20:15 OEFENValto A1 - Tempo A1 R. (Ruben) Kester 
16:20 OEFENValto A2 - Vitesse A2 M. (Michael) van der Ende 
15:10 OEFENValto A3 - Madjoe A2 D. (Daniël) Verbaan 
16:20 OEFENValto A4 - Excelsior A2 L. (Laurens) Verbaan 
15:10 OEFENValto B1 - Meervogels B1 T. (Thijs) Dijkstra 
14:00 OEFENValto B2 - Meervogels B2 M. (Martijn) Dijkstra 
14:00 OEFENValto B3 - Meervogels B3 M.M. (Mees) Koole 
13:00 OEFENValto C1 - Maassluis C1  
13:00 OEFENValto C2 - Meervogels C1 P. (Petra) Dijkstra 
11:00 OEFENValto C3 - Meervogels C2 B. (Bart) van Leeuwen 
12:00 OEFENValto C4 - Madjoe C5 M. (Maaike) Ridder 
10:00 OEFENValto C5 - Dijkvogels C2 M. (Marleen) Slaman 
11:00 OEFENValto D1 - Meervogels D1  
09:00 OEFENValto D2 - Meervogels D2 Z (Zané) de Roo 
12:00 OEFENValto D3 - Meervogels D3 L. (Lisanne) van den Berg 
09:00 OEFENValto D4 - Maassluis D3 N. (Nikki) van Spronsen 
10:00 OEFENValto E1 - Korbis E1 N. (Nikki) van der Hak 

Opstellingen  a.s. zaterdag 
Valto 3, thuis om 21.00 uur, aanwezig 20.30 uur 
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K  
Fleur, Elise, Lisanne O en Myrte, res: dame V4 

 
Valto 4, thuis om 19.50 uur, aanwezig 18.15 uur 
Twan K, Michael, Thomas en Steven, res: heer V3 
Manon, Romy, Rosalie, Esmee en Joyce 

 
Valto 5, thuis om 17.30 uur, aanwezig 17.00 uur 
Marco B, Dennis, Jeroen en Hans, res: Laurens E  
Marleen B, Mellanie, Annemieke, Hellen en Petra D 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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Valto 6, thuis om 18.40 uur, aanwezig 18.15 uur 
Wouter W, Laurens E, Daniël, Bart V, Jesper en Nick 
Ryanne, Mandy B, Nanne en Lysanne, res: Manon 

 
Valto 7, uit om 15.45 uur, vertrek 14.45 uur 
Twan B, Jelle, Rinze, Ruud, Wouter V en Vincent H 
Petra J, Marije, Suzan, Gerda en Marcella 

 
Valto 9, uit om 16.30 uur, vertrek 15.30 uur 
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard 
Claudia??, Marja, Marloes en Vera E, res: Marleen S en Rosanne 

Uitslagen afgelopen zaterdag 
Een flink oefenprogramma afgelopen zaterdag alleen weet ik – red Bijblijver – hier geen uitslagen van. 
 

Van de TC 
Een weekje oefenwedstrijden achter de rug, volgende week de tweede 
ronde. Daarnaast de Haagse Korfbaldagen, die weer een succes waren, 
echter niet voor Valto. De A1 wist niet verder te komen dan de poulefase en 
mag zich opmaken voor een lastig zaalseizoen in de Overgangsklasse. 
Support is hard nodig, kom dus vooral kijken en aanmoedigen. 
 
De jonge jeugd heeft ook de oefenwedstrijden achter de rug, volgende week zijn zij vrij. Ze speelden deze 
week al op de velden met nieuwe belijning die door Vreeloo in de zomer zijn gelegd. Heel fijn en dat speelt 
een stuk lekkerder! 
 
Talenten 
Het talententraject loopt. We zijn dit gestart als een pilot om enerzijds het talent uit de oudere jeugdteams 
nóg meer mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen en te verbeteren waar nodig en anderzijds de 
aansluiting met de seniorenselectie te verbeteren. Het is dus een langetermijngedachte die past binnen het 
beleid om steeds een stapje hogerop te komen. De spelers die in de eerste ronde meedoen hebben 
inmiddels bericht gehad en mentoren Thom Voskamp, Laurens Verbaan en Martijn Dijkstra zijn met ze aan 
de slag. 
 
Arbitrage 
Deze week en volgende week de oefenwedstrijden op 9 en 16 november (All Day Valto). Kijk goed op de 
website of je één van die wedstrijden moet fluiten. Daaena de reguliere competitie, blijf de Bijblijver en je 
inbox in de gaten houden. 
 
Samen met de bondscheidsrechters hebben we gekeken hoe we dit seizoen invullen om zoveel mogelijk 
wedstrijden gefloten te krijgen. Daar zijn een aantal mogelijkheden uitgekomen, waarbij we misschien ook 
een beroep gaan doen op jullie! 
 
Cursussen 
De tweede KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus) avond staat gepland op maandag 18 november. Wil je dit 
ook doen? Wellicht doen we er later dit seizoen of volgend seizoen nog eens. Niet alleen erg leuk voor 
jezelf, maar ook voor de club en je toekomst. Je kunt er alleen maar beter van worden. Overigens zijn de 
KT3-ers Rianne, Petra en Johan de begeleiders van onze cursisten. Allemaal heel veel succes bij de 
volgende avonden! 
 
De KT3 (Korfbal Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua begeleiding 
wordt het dit seizoen namelijk een te grote uitdaging.  
 
Openstaande vacatures 
Wat staat er nog open? 
Trainers / begeleiders Kangoeroes (altijd welkom, echt heel leuk om te doen) 
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TC-Coördinator A en B (in gesprek) 
Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas 
vztc@ckv-VALTO.nl / 06-29585387 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Jaap Elenbaas 
Bestuurslid Technische zaken 
+31 629 585 387 

VALTOFEEST zaterdag 23 november! 
 
Hulp gezocht 
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 komt helpen heb je geen toegangskaartje nodig. 
En na afloop een gezellige after party, minimale leeftijd om te helpen is 16 jaar. 
 
Groetjes, het feestcomité 

Gedenkavond  
 
Hulp gezocht 
Vrijdag 29 november is het lichtjes avond op de begraafplaats.  
 
Wij als VALTO gaan daar helpen, vanuit Liersgevoel. En krijgen daar een vergoeding voor VALTO.  
Wij moeten allerlei dingen klaarzetten en fakkels aansteken.  
 
Wie kan er helpen???  
Vrijdag  om 16:30 uur verzamelen bij de brandweerkazerne.  
Het duurt tot 21:00 uur ongeveer. Eten wordt verzorgd en na afloop een gezellig biertje drinken natuurlijk. !. 
 
Dus geef je op,  pgjstolkdelier@gmail.com 

GEZOCHT: Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon. 
De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in Vreeloo en is bedoeld voor de basisschool 
groepen 5 t/m 8. Dit met als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het sporten te krijgen. 
 
Wat doe je zoal? 

• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle lierse basisscholen. 
• Je verwerkt de inschrijvingen. 
• Overleg met Vreeloo. 
• Contact met deelnemende sportverenigingen (Het LSO). 
• Mail en telefoon verkeer beantwoorden. (vragen m.b.t. teams ed.). 

 
Op de dagen zelf: 

• Tribunes klaarzetten. 
• Standen verwerken. 
• Omroepen. 
• Infobalie beheren. 
• Prijsuitreiking. 

 
Meer info kun je vinden op onze site: www.lso.dlier.nl 
Of je kunt contact opnemen met Anita Herbert: herberta@live.nl 



HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier
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Maatschappelijke betrokkenheid Valto 
Onze korfbalvereniging Valto is gericht op sport en jongeren. Daar zijn we trots op en daar zetten heel veel 
sporters, vrijwilligers zich elke week voor in.  
De supportersvereniging van Valto organiseert altijd tijdens de wedstrijden van Valto 1 & Valto 2 diverse 
dingen voor de jeugdteams, de F/E/D teams worden uitgenodigd om 1x per seizoen het zogenaamde ‘team 
van de week’ te zijn.  
Dit wordt al jaren zeer gewaardeerd door de kinderen, maar ook door de ouders van deze kinderen. Het 
geeft een extra stukje betrokkenheid bij de vereniging en bij het sporten wat zo ontzettend belangrijk is in de 
ontwikkeling van jongeren op lichamelijk maar ook op sociaal gebied. Dat laatste is misschien wel het 
belangrijkste binnen onze vereniging. Sociaal, en omkijken naar elkaar, in sport maar ook als medemens, 
sport verbroedert immers. 
Vanuit de supportersvereniging is het volgende idee ontstaan; “"maatschappelijk betrokkenheid bij 
(eenzame) ouderen”", oog en oor hebben voor (eenzame) ouderen in de Lier. 
Landelijke cijfers laten zien dat ruim de helft van de ouderen zich weleens eenzaam voelt, zelfs 1 op de 11 
ouderen geven aan zich ernstig eenzaam te voelen. Dat zijn veel mensen en deze mensen wonen ook in het 
Westland en in De Lier  
Als Valto willen we onze maatschappelijke betrokkenheid vergroten en willen we naast de aandacht voor 
onze leden ook aandacht gaan hebben voor eenzaamheid onder ouderen in het Westland en in De Lier. 
Enerzijds is de doelgroep de ouderen, maar we willen ook een gebaar maken naar ‘eenzame ouderen” 
 
Hoe willen we dat aanpakken? 
Ouderen uitnodigen tijdens de wedstrijd van Valto 1 tijdens de zaalcompetitie. Een klein clubje ouderen in de 
gelegenheid stellen om aanwezig te zijn onder het genot van een drankje en hapje. 
 
Anja van der Eijk en Danny van Dijk willen hier verder over nadenken en met een klein clubje vanuit de 
vereniging hier een plan over opstellen. 
 
Wie zou het leuk vinden om hierin mee te denken? En wie zou het leuk vinden om dit initiatief verder te 
ondersteunen? We willen door middel van een kleine denktank hier verder over praten en nadenken. 
Ben je geïnteresseerd en wil je met ons meedenken en wellicht zelfs gaan coördineren? 
 
Meld je aan bij Anja of Danny 
 
Anja 06-12426420, anjaeijk16@gmail.com 
Danny 06-27572450 buddydanny@outlook.com 
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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 vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier   T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl   www.lagerwerfwonen.nl
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Wedstrijdverslagen 
 
Valto F2-Dijkvogels F1  
Daar stonden we dan, klaar voor de eerste wedstrijd van het zaalseizoen. Een oefenwedstrijd tegen de F1 
van de Dijkvogels. 
Helaas was Stef ziek, maar Bente uit de F3 kwam ons versterken. We moesten nog wel erg aan elkaar 
wennen, het overgooien ging dan ook niet altijd goed en ook verdedigend was het lastig.  
Als snel kwamen de Dijkvogels voor en mocht er aan onze kant een Superspeler in. 
Dat mocht helaas niet baten, we hebben de wedstrijd met 3-22 verloren.  
Hopelijk gaat het in de volgende wedstrijd beter, we gaan er voor! 
 
Groetjes  
Julian Bakker 

 
  

activiteitenkalender 2019 - 2020 

15 november 
2019 

 
Valto a gogo 

junior   
B & C jeugd 

8 november 
2019 

 
Filmavond   
D & E jeugd 

29 november 
2019 

 
Sinterklaas  

F & Kangoeroes 

27 december 
2019 

 
Valto a gogo  

16+ 

6 maart 
2020 

 
Bowlen  

alle leden 

27 juni 
2020 

 
Einddag  
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