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Lierse trots!
Even terug naar afgelopen zaterdag, 6 mei. Een voor mij al bijzondere dag, maar hij werd nóg mooier en gaf
me een enorm trots gevoel. Het begon in de ochtend met de eerste felicitaties via social media en natuurlijk
in het echte leven. Het was al vroeg vertrekken met de E1 op weg naar Korbis, waar de punten tijdens een
heerlijk zonnetje één voor één in de tas werden gestopt en mee naar huis konden. Met een goed gevoel dus
weer naar de Villa, om met een broodje aan de bar even bij te praten. Van serieuze gesprekken, tot
gekleurde wedstrijdanalyses en lachende spelers en toeschouwers.
Ondertussen had ik begrepen dat er maar liefst 30(!) kangoeroes op de eerste training na de AdFysio
GigaKangoeroedag waren afgekomen en dat is best (heel) veel. De meesten hadden hun kleurplaat
meegenomen en genoten van de spelletjes en het mooie weer. Daar mogen de trainers van zaterdag en de
vrijwilligers tijdens de Koningsspelen best (heel) trots op zijn. Ik ben het in ieder geval wel! Nu is het
afwachten of deze groep of een deel daarvan blijft plakken als jongste jeugd van Valto.
Vervolgens was het de beurt aan de oudste Valto-jeugd om te laten zien dat ze een klasse hoger zouden
moeten spelen en de kans op het kampioenschap naar de Hoofdklasse een stukje groter konden maken.
Met Rick zonder vingers, Maaike in Valto 1, Simon in Costa Rica en zijn vader die het voor hem opnam
(letterlijk) begon de wedstrijd die weer in de boeken zou gaan als een spannende. Niet zo erg als tegen KVS
vorig jaar, maar wel eentje waarbij je de gehele wedstrijd geen idee had wie er zou gaan winnen. Uiteindelijk
was het dan toch oranje boven en als je in de laatste seconden de winnende treffer scoort, dan heet je
Ruben.
Aansluitend stonden de wedstrijden van de selectie op het programma, zowel voor V2 als V1 zeer
belangrijke duels. En dat had een groep supporters goed begrepen. Al langer zeg niet alleen ik, maar velen
met mij, dat meer publiek langs de kant helpt. En helemaal als dat publiek geluid produceert. Er werden de
afgelopen weken wat financiële middelen ingezameld om het project “Meer sfeer” handen en voeten te
geven. Wat ik hierbij niet had kunnen bedenken, was een mega spandoek met de tekst “LIERSE TROTS” en
het nodige oranje vuurwerk dat het geheel compleet maakte. Een groot compliment aan deze groep en
natuurlijk de andere supporters lang de lijn, want het totaalplaatje maakte het helemaal af.
De actie kon echter niet voorkomen dat Valto 2 hun wedstrijd en vroege voorsprong om kon zetten in een
overwinning. Erg zuur, want nu wacht alleen nog een wonder. Geen reden om dat wonder te laten schieten
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en dus lijkt me het geweldig als alle supporters van afgelopen zaterdag er volgende week ook zijn tegen
VEO in Voorburg. Dat zal niet altijd lukken gezien de starttijd, om 10.30 uur begint de wedstrijd, maar mocht
je kunnen komen, zorg dan dat je er bent! En zoals dit weekend maar weer eens duidelijk werd in het
voetbal, het is pas gedaan als het laatste fluitsignaal heeft geklonken (ik blijf het zeggen). Valto 1 liet zich
deze week niet van de wijs brengen en wist dit belangrijke duel te winnen, mede door het support aan de
zijlijn, dat zij dan ook terecht bedankte voor hun steun. Wat een mooi gezicht was dat, voor mij helaas niet
aan de kant, maar gelukkig was er de live stream waarop ik het allemaal meekreeg.
Met al dat competitiegeweld het afgelopen weekend, zou je bijna vergeten dat er woensdag gewoon nog een
WK op het programma staat. En wel het Westlands Kampioenschap 2-tegen-2. Zin in een gezellig avondje
topkorfbal van de Westlandse jeugd? Kom dan kijken, vanaf 18.00 uur op sportpark de Zweth.
Ik zou deze week willen afsluiten met een beschrijving mijn gevoel tijdens dit weekend. En daar kan ik kort
over zijn. De tekst op het spandoek verwoorde het eigenlijk prima: “LIERSE TROTS”! Dank daarvoor.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Programma 13 mei

Onze scheidsrechters
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden
te fluiten. Vanuit de TC is gevraagd of ik frequent aandacht wil besteden
aan onze groep bondsscheidsrechters. Vanaf nu ga ik dit proberen in de
Bijblijver en op Twitter.
Alleen kan ik in SportLink niet vinden waar jullie moeten fluiten. Ik put nu
nog uit Antilopen.
Afgelopen zaterdag
• Jan naar HKV/Eibernest geweest om dat Eibernest 2 te fluiten. Het
was geen leuke wedstrijd om te fluiten. Is daar gewoon een
vervelend klimaat om te fluiten. Gelukkig is Jan wel wat gewend.
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Rick en Alex hebben Avanti tegen DSC gefloten. Weet alleen dat DSC er met de winst vandoor
ging richting Eindhoven.
Cock heeft zaterdag Dijkvogels – Nikantes gefloten en op zondag Blauw-Wit 4 – Fortuna 4 staan.
Beide leuke en sportieve wedstrijden. Cock heeft zich prima vermaakt en de ploegen bedankt voor
de voorbeeldige wedstrijden. Zoals het er nu naar uitziet, gaat Cock dit seizoen naar 60 wedstrijden
die hij heeft gefloten en begeleid.
Mede door dit enorme aantal en samen met de anderen krijgen we als Valto weer geld i.p.v. dat het
ons geld kost omdat we ons quotum halen. Geweldig!
Hoorde dat we voor de zaal zelfs 800 euro hebben verdiend. Best veel geld!
Pierre nam Valto B1 voor zijn rekening.
Thom Valto C3 omdat Ilse met Valto 4 mee moest

Komend weekend
Gaat Cock Achilles A2 – Refleks A1 fluiten, Ruben naar buurman Dijkvogels A1 en Jan naar buurman Ondo
1 dat moeten vechten voor lijfsbehoud tegen IJsselvogels 1. Succes mannen.
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden.
Gastheer Peter

Opstellingen 13 mei
Valto 1 + 2 in onderling overleg
Valto 3 –ODO 3 (14.45)
Aanwezig: 14.00 uur
Heren: Michael, Daniël, Steven, Derk, Twan, Thomas
Dames: Romy, Manon, Joyce, Petra, Reserve dame
Valto 4 = VRIJ
Valto 5 – ODO 4 (13.00)
Aanwezig: 12.15 uur
Heren: Mark, jeroen, Hans, Heer V4, Heer V4
Dames: Helma, Hellen, Annemiek, Ilse, Nia, Anna, Esther
Valto 6 – Paal Centraal 4 (11.15)
Aanwezig: 10.30 uur
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Nick, Daniel, Bart
Dames: Ryanne, Inge, Mandy, Lysanne, Nanne
De Meervogels 7 – Valto 7 (14.15)
Vertrek: 13.00 uur
Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, Bo, Wouter
Dames: Linda, Petra, Gerda, Marije, reserve dame
Valto 8 – KVS 8 (16.15)
Aanwezig: 15.30 uur
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Bart, Peter, Marco
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Chantal
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Uitslagen 6 mei 2017

Nabeschouwingen 6 mei 2017
VALTO 1 speelde wederom een kraker in de strijd om het kampioenschap. Dit keer tegen mede koploper
Albatros. Valto 1 is in een zeer intense strijd om het kampioenschap verwikkeld. Men heeft zichzelf 3 weken
geleden een slechte dienst bewezen door te verliezen tegen laagvlieger Tilburg. Dit verlies moest nu recht
gezet worden tegen Albatros. Het eerste begon sterk en wist Albatros meteen terug te dringen. De gasten uit
Zwijndrecht kwam echter goed terug en konden goed bijblijven. Het was pas toen Albatros op 13-13 een
strafworp miste, dat VALTO kon uitlopen. Met een 17-13 overwinning werden wederom 2 zeer belangrijke
punten binnen gesleept. Mede koploper ONDO (M) won ook, waardoor beide ploegen nu gedeeld koploper
zijn in deze eerste klasse.
VALTO 2 speelde tegen de reserves van Albatros en kwam furieus uit de startblokken. Met een 5-1
voorsprong was binnen no-time duidelijke wat de intenties van het tweede waren afgelopen zaterdag.
Albatros is echter een prima ploeg en zij gaven zich dan ook niet zomaar gewonnen. Ze knokten zich terug
in de wedstrijd, en gaven het fenomeen er op en erover een nieuwe betekenis. Het was uiteindelijk Albatros
dat de wedstrijd naar zich toe wist te trekken, waardoor ons tweede nog steeds op de zevende plaats blijft
staan.
VALTO 3 ging naar Nieuwerkerk om het daar op te nemen tegen het vierde team van de plaatselijke CKV.
Thuis werd er met 11-15 verloren en ook nu werd het een zelfde soort wedstrijd. Het derde kon goed mee,
maar kon toch net niet genoeg doen om het Nieuwerkerk echt lastig te maken. Door de 16-10 nederlaag blijft
het derde nog steeds puntloos onderaan staan, maar de eerste punten zitten er zeker aan te komen.
VALTO 4 ging naar Rotterdam om het op te nemen tegen OZC. Deze ploeg werd in de heenwedstrijd met
speels gemak verslagen, en ook nu had het vierde weinig te duchten van de tegenstander. Het verschil werd
niet zo groot als in de vorige wedstrijd, maar de 7-14 overwinning zorgt er wel voor dat het vierde nog steeds
zeer goede papieren heeft om het kampioenschap binnen te slepen.
VALTO 5 trad op het eigen sportpark aan tegen Twist, de fusieclub uit Vlaardingen. Het vijfde speelt eigenlijk
nergens meer voor. Paal Centraal lijkt de titel binnen te gaan slepen, ook dit weekend wonnen zij weer ruim.
Het vijfde kan Paal Centraal nog wel een keer verslaan, maar de achterstand is dan nog steeds niet
achterhaald. Het vijfde liet echter wel zien er nog voor te willen gaan. Twist werd vast gezet, en ondanks de
vele blessures werd er overtuigend met 12-8 gewonnen.
VALTO 6 speelde een avondwedstrijd in Delft tegen DES. Pas om half 7 werd de eerste bal gegooid in Delft.
Het werd een gelijk opgaande wedstrijd en de supporters die waren blijven hangen kregen een mooie,
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spannende wedstrijd voorgeschoteld. Een wedstrijd die uiteindelijk in het voordeel van de Lierse enclave
werd beslecht. Door de 11-12 overwinning heeft Valto de koploper in deze poule een goede dienst bewezen.
De overwinning tegen DES betekende namelijk een overwinning tegen de nummer 2 in de poule, terwijl
Valto momenteel de tweede plaats van onderen bezet.
VALTO 7 kan na afgelopen weekend de titelaspiraties weer in de koelkast zetten. Op bezoek in Noordwijk
werd er verloren van koploper Fluks 2. Valto kwam simpelweg te moeilijk tot scoren, waardoor Fluks nooit
echt in de problemen kwam. De 10-5 nederlaag zorgt ervoor dat Fluks nu nog steeds boven aan staat, en
dat Valto 7 alles moet winnen om nog een gooi te kunnen doen naar het kampioenschap.
VALTO 8 sloot de zaterdag in De Lier af met een wedstrijd tegen De Meervogels uit Zoetermeer. Het achtste
volgde het goede voorbeeld van het eerste, dat voor hun speelde, en was hun tegenstander de gehele
wedstrijd de baas. Door de 10-6 overwinning kruipt Valto dichter bij Meervogels, en kunnen ze nog voor een
podiumplaats gaan.
A-jeugd
VALTO A1 speelde een belangrijke wedstrijd in de strijd om het kampioenschap, thuis tegen Achilles A1. Uit
werd er met 18-12 van deze ploeg verloren. Om op gelijke hoogte te komen met Achilles moest VALTO dit
keer de winst naar zich toe trekken en dan ook nog het liefst met een verschil van 7 doelpunten, wat aan het
eind namelijk heel belangrijk kan zijn. Al gauw werd duidelijk dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren
en dat het verschil van 7 doelpunten er zeker niet in zou zitten. Lang leek het er zelfs ook op dat VALTO de
wedstrijd niet ging winnen, maar in de laatste 10 seconde werd toch nog de winnende binnen geschoten, 1615. Hiermee staat Vitesse nu bovenaan met 19 punten, gevolgd door VALTO en Achilles met 18 punten. Op
de laatste speeldag spelen Achilles en Vitesse nog tegen elkaar, dus het zal nog lang spannend blijven in
deze poule. VALTO speelt zaterdag uit tegen RWA A1. Thuis werd hier met 24-15 van gewonnen.
VALTO A2 mocht aan het eind van de middag nog een uitwedstrijd spelen tegen Avanti A5. Een bekende
ploeg, want in de zaal werd daar ook al tegen gespeeld. Toen werd er twee keer vrij makkelijk van
gewonnen. Dit keer ging de wedstrijd de hele tijd gelijk op, waarbij Avanti toch vaker de voorsprong pakte
dan VALTO. Er werd wat slordig gespeeld en VALTO haalde qua doelpunten niet haar normale niveau.
Gelukkig werd ook hier in de laatste minuut de winnende gemaakt en konden de punten toch mee naar huis,
9-10. A.s. zaterdag komt Avanti gelijk op bezoek voor de returnwedstrijd, en zal blijken wie dan de punten
naar zich toe trekt.
B-jeugd
VALTO B1 speelde thuis tegen Excelsior B1. De B1, die op het veld in de 2e klasse uitkomt, heeft het
verrassend moeilijk in die klasse. Ook in de wedstrijd tegen Excelsior liep VALTO eigenlijk de hele wedstrijd
achter de feiten aan. En dat had vooral te maken met het slordige spel en het niet afronden van de kansen.
Excelsior had op meerdere fronten fysiek overwicht, waardoor het soms ook moeilijk korfballen was, maar ja
de kansen die je dan krijgt, moet je wel afronden, anders wordt het wel heel moeilijk. Even leek de B1 in het
begin van de tweede helft een opleving te hebben, maar daar had Excelsior een antwoord op en zo werd het
uiteindelijk 7-13. Na drie wedstrijden heeft VALTO twee punten gehaald, maar toch hebben ze een
eventueel kampioenschap nog in eigen handen. Dan moeten de komende drie wedstrijden wel gewonnen
worden. A.s. zaterdag de eerste returnwedstrijd, uit tegen Excelsior.
VALTO B2 speelde uit tegen Dijkvogels B2. Voor de vijfde keer dit seizoen stonden deze ploegen tegenover
elkaar in het veld. Onderlinge stand 2-2, waarbij de meeste wedstrijden maar met één doelpunt verschil
eindigde. Conclusie: beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Ook dit keer ging de wedstrijd weer gelijk op,
en bleef het lang spannend. Maar uiteindelijk wist VALTO toch met een paar doelpunten verschil te winnen,
8-11. Halverwege de competitie staat de B2 samen met IJsselvogels bovenaan met vier punten uit drie
wedstrijden, gevolgd door DES B2 met drie punten uit drie wedstrijden. Alles is dus nog mogelijk. A.s.
zaterdag speelt de B2 thuis tegen Dijkvogels.
VALTO B3 speelde uit tegen Phoenix B3. In de zaal werd er tegen Phoenix B2 gespeeld en toen werden de
punten gedeeld: één keer wist VALTO te winnen en één keer wist Phoenix te winnen. Dit keer dus tegen
Phoenix B3. Je zou verwachten dat dit dan een minder team zou zijn, maar niks was minder waar, want
VALTO werd compleet weg gespeeld. Het werd maar liefst 17-7. Hiermee staat Phoenix fier bovenaan met
zes punten uit drie wedstrijden, gevolgd door drie ploegen (waaronder VALTO) met twee punten uit drie
wedstrijden. A.s. zaterdag komt Phoenix naar De Lier en spelen ze dus hun kampioenschapswedstrijd.
Misschien kan VALTO nu uit een ander vaatje tappen en daar een stokje voor steken?!
C-jeugd
Valto C1 speelde thuis tegen Vriendenschaar (B) C1. Zij hadden vorige wedstrijd van Maassluis gewonnen
dus er werd een sterke tegenstander verwacht. Maar Valto kwam goed uit de startblokken en al snel op
voorsprong. Een voorsprong die ze de hele wedstrijd niet meer weggegeven hebben. Er werd met 13-6 ruim
gewonnen. In de poule ligt vrijwel alles open. Winnen is het motto! Te beginnen met de return bij
Vriendenschaar aankomende zaterdag.
Valto C2 kwam een oude bekende tegen. Ondo C2 kwam op bezoek in De Lier. In de zaal werd hier
eenmaal ruimschoots van gewonnen en eenmaal gelijk tegen gespeeld. Deze zaterdag ging het redelijk
gelijk op tot aan de rust. Na rust kreeg Valto vleugels en liep uit naar een ruime voorsprong waarna ze deze
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niet meer uit handen gaven. Er werd met 10-3 gewonnen en hiermee is de C2 hard op weg naar het derde
kampioenschap dit jaar! Komende zaterdag in de uitwedstrijd tegen Ondo kan hier een belangrijke stap in
gezet worden.
Valto C3 kreeg KOAG op bezoek. Een onbekende tegenstander. Valto ging voortvarend van start en
scoorde binnen 5 seconden de eerste treffer. En dat werd niet meer uit handen gegeven. Een ruim
overwinning van 8-3 was het resultaat. Komende maandag (vandaag) speelt de C3 tegen Fortuna C4. De
thuiswedstrijd werd met 3-4 verloren maar gezien deze uitslag moet winst ook mogelijk zijn. Winst is in ieder
geval noodzakelijk om het kampioenschap in het zicht te houden. Zaterdag a.s. volgt dan KOAG uit.
Valto C4 kreeg KVS op bezoek. Bij winst zou de C4 van alle tegenstanders een keer gewonnen hebben en
was een kampioenstaart in zicht. Tegen KVS werd echter een moeizame wedstrijd gespeeld. Veel kansen
maar de bal wilde er gewoon niet in. Ook KVS had veel kansen en gooide er net eentje meer raak. Na een
3-4 uitslag gingen de punten mee naar Scheveningen. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek in
Scheveningen. Zorg dat je de punten weer mee terug neemt naar De Lier!
D-jeugd
Valto D1 was vandaag vrij maar haalt deze wedstrijd maandag aanstaande (vandaag) in. Er wordt dan
gespeeld tegen Fortuna D2, de koploper in de poule.
Valto D2 speelde een spannende en leuke wedstrijd tegen Ondo D2. Het ging gelijk op maar helaas trok
Ondo net aan aan het langste eind door het scorebord op 10-9 te zetten. Komende zaterdag is er de
herkansing voor Valto als Ondo bij ons op bezoek komt.
Valto D3 speelde op veld 2 tegen Achilles D2 terwijl onze A1 op veld 1 net aan wist te winnen van Achilles
A1. Zo spannend als bij de A werd het hier niet. Valto kwam snel op voorsprong en breidde deze langzaam
uit. Ver in de tweede helft wist Achilles nog een doelpunt te scoren maar de wedstrijd was toen allang beslist.
Er werd met 10-1 gewonnen. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Achilles om dit kunstje nog een
keer te herhalen.
Valto D4 mocht al vroeg op stap naar Waddinxveen om tegen Korbis D4 te spelen. Valto liep een beetje
achter de feiten aan en het lukte niet om een voorsprong te pakken. In de laatste 10 minuten ging de laatste
aanval dan toch 'los' en werd de achterstand omgebogen naar een 7-10 overwinning. Goed gedaan!

VALTO E1 heeft afgelopen zaterdag gewonnen van Korbis E1 met 9-18! In de rust stonden jullie nog met 43 achter, maar gelukkig werden jullie op tijd wakker en lieten jullie zien dat jullie echt veel beter waren. In de
tweede helft werd maar liefst 16 keer gescoord! Super goed gedaan! Deze overwinning zorgt ervoor dat jullie
volgende week alweer kampioen kunnen worden!! De kampioenswedstrijd wordt zaterdag gespeeld om 10
uur thuis tegen Korbis E1.
DUS KOM ALLEMAAL KIJKEN EN SUPPORT ONZE E1 NAAR HET KAMPIOENSCHAP!
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna E4. Jullie speelden een goede wedstrijd en waren
overduidelijk beter dan Fortuna. Daarom terecht gewonnen met 4-10. Jullie staan nu op de tweede plaats in
jullie poule met een wedstrijd minder dan de nummer 1, dus alles is nog mogelijk! Aanstaande zaterdag
spelen jullie weer tegen Fortuna om 9 uur thuis. Hopelijk weten jullie weer te winnen! Zet ‘m op!
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen Vitesse E2. Jullie speelde een goede wedstrijd en stonden in
de rust op een 4-3 voorsprong. In de laatste fase van de wedstrijd gingen jullie als een speer waardoor de
wedstrijd in 12-3 eindigden! In de tweede helft hebben jullie dus geen één doelpunt doorgelaten!! Knap
gedaan meiden! Aanstaande zaterdag spelen jullie weer tegen Vitesse, maar dan uit. Hopelijk weten jullie de
punten mee naar De Lier te nemen. Succes!
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Achilles E2. Jullie begonnen lekker fel aan de wedstrijd
waardoor er veel kansen werden gecreëerd. Met het afronden van de kansen hadden jullie iets meer moeite,
maar gelukkig wisten jullie er 9 te scoren en de tegenstander maar 5. Goed gedaan! Deze overwinning zorgt
ervoor dat jullie nu met twee andere ploegen op de eerste plaats staan in de poule. Jullie kunnen dus nog
kampioen worden, maar dan moet er volgende week wel weer gewonnen worden van Achilles! Succes!!
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VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen Dijkvogels E2. Jullie begonnen niet erg sterk aan de wedstrijd,
maar gingen wel steeds beter spelen en jullie hebben als team erg goed samengewerkt. Helaas had
Dijkvogels een paar jongens die erg makkelijk scoorden en ging ze er bij jullie vaak net naast. Hierdoor was
de eindstand 9-7 in het voordeel van Dijkvogels, maar aanstaande zaterdag kunnen jullie je revanche
nemen. Jullie spelen namelijk weer tegen Dijkvogels, maar nu thuis. Dus hopelijk weten jullie de punten in
De Lier te houden. Zet ‘m op!
VALTO E6 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO E7. Jullie wisten helaas niet te winnen van ONDO,
maar ook jullie kunnen aanstaande zaterdag direct jullie revanche nemen, want dan spelen jullie thuis tegen
ONDO. Heel veel succes!
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Fortuna F1. Een erg spannende wedstrijd, want het ging lang
gelijk op. Gelukkig wisten jullie toch twee doelpuntjes meer te scoren dan de Fortuna en werd er gewonnen
met 15-13. Het is erg spannend in jullie poule, alles is nog mogelijk. Maar dan moeten jullie volgende week
wel weer weten te winnen van Fortuna. Heel veel succes!!
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag tegen Futura F1. Helaas wisten jullie niet te winnen en nam Futura
de punten mee naar huis. De eindstand van de wedstrijd was 9-12. Aanstaande zaterdag spelen jullie weer
tegen Futura, dus hopelijk weten jullie dan de punten mee terug naar De Lier te nemen. Zet ‘m op!

BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN
We hebben het rooster weer ingevuld met vele vrijwilligers. Deze keer is er elke zaterdag een seniorenteam
ingedeeld om de laatste kantinedienst van die dag voor hun rekening te nemen. Ook goed voor de
teambuilding. Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het
complete schema voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 9.15 uur
beginnen.
• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van tevoren
de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. Stuur hem van
tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. En als je de sleutel bij iemand anders
ophaalt ook even een berichtje naar Teun.
• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun Voskamp. Dit
moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms naar Teun sturen
met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder geval vóór 13.00 uur de
volgende dag!!
• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op
jbridder@caiw.nl
Alvast bedankt, groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966
Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.00-23.30

11 mei
13 mei

Za

8.15-12.00

Helma vd Berg

Sandra Kortekaas

13 mei

Za

11.00-14.00

13 mei

Za

12.00-15.00

André van Geest

13 mei

Za

15.00-18.00

Ingeborg v
Velthoven
Heleen van
Dasler
Thelma Jansen

13 mei

Za

17.30-20.30

V5

18 mei

Do

19.00-23.30

Vincent
Cornelisse

20 mei

Za

8.15-12.00

Dita Poot

Lisette v Vliet

20 mei

Za

12.00-15.00

Janine Krapels

Henk Molenaar

20 mei

Za

15.00-18.00

Linda Stolk

20 mei

Za

17.30-20.30

V6

Antoinette
Saarloos
V6
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Bezetting 2

Bezetting 3

Ass
keuken

Keuken

Pim vd Beukel

Simone
Bongaards
V5

7

2 leden V5

Sandra
Boekestijn
Liesbeth v
Staalduinen
Annemieke
v Leeuwen
V6

V6

Willem Ditewig
Laurens van Eijk

Creating
a climate
for growth

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrokkenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

WWW.PRIVA.NL

CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

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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Multi Keuken en Bad is er ook voor

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens
de showroom van Multi Keuken & Bad!

an
age v
en
ig
e
A-Z in
!
r
e
e
beh

Mont

Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN

OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
U vindt ons boven
Karwei op:

ELEKTRAWEG

7

MAASSLUIS
T.

010-5922411

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U | IN DE AVONDUREN
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

multikeukenenbad.nl

Te koop
Valto trainingsbroek
maat 140
prijs n.o.t.k.
Ineke Vreugdenhil
tel. 0622136774
Oproep kledingcommissie
Nu de voorjaar- veldcompetitie op gang is, gaat de gedachte langzaam uit naar het seizoenseinde. Een
moment waarbij na de laatste competitiewedstrijd ieder team z’n shirtjes, pakken, jassen, tassen en
dergelijke weer moet inleveren. In de zomer wordt dan alles weer op orde gebracht voor het nieuwe seizoen.
Spelers dienen zelf schade te laten herstellen en de kledingcommissie zal logo’s en rugnummers
inspecteren om deze eventueel te laten herstellen.
Vrijwilliger gevraagd!
Voor het verzamelen van alle kleding zoeken we een vrijwilliger die deze taak op zich wil nemen.
De taak is simpel: Duidelijk aangeven wie wanneer iets moet inleveren; Aanvoerders en coaches najagen;
Verzamelde kleding controleren en inspecteren; Herindelen van kleding voor nieuwe teams.
Interesse? Schiet me even aan, bel of mail me even.
Groeten Michiel, Kledingcommissie, 06 52494559

Michiel@ckv-valto.nl

Wie helpt het NK B-jeugd 2017 tot een succes te maken?
Zaterdag 17 juni 2017 mag VALTO het NK voor B-jeugd organiseren. We hopen dat dit qua weer,
organisatie, vrijwilligers en toernooi en even zo mooie dag wordt als het NK voor D-jeugd dat we 2 jaar
geleden hebben georganiseerd.
Daarvoor zijn we nog op zoek naar mensen die willen helpen. Ten eerste de algemene organisatie. Iemand
voor externe contacten (bond, teams, etc), iemand voor de financiën, iemand voor de vrijwilligers, iemand
voor de wedstrijdzaken en iemand voor PR en communicatie.
Daarnaast kunnen op de dag zelf niet zonder alle helpers. Dus aan alle leden en ouders de vraag: zou je
willen helpen met het begeleiden van één van de 8 NK-teams, of de bussen en auto’s naar de juiste plaats
willen leiden, of meehelpen achter de bar of in de keuken, het scorebord bedienen, foto’s maken of één van
de andere activiteiten?
Meld je dan aan via nk@ckv-valto.nl. Er hebben zich al wat mensen gemeld, maar hoe meer, hoe beter!
Het wordt weer één groot feest!

Schoonmaken Villa
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas,
Meidoornhof 21.
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
12/5
C3
9/6
19/5
C4
16/6
26/5
D2
23/6
2/6
D1
30/6
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest
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D3
D4
geen schoonmaak
B2
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Wedstrijdverslagen
Valto zet medekoploper Albatros aan de kant
Hoofdsponsor: Martin Stolze B.V.
Na de tweede onderbreking van de competitie gaan we nu voor de resterende wedstrijden door tot het einde
op 27 mei. Voor de selectie teams zullen dit allen wedstrijden worden waarin de punten gepakt moeten
worden. Valto A1 doet ook gewoon weer mee voor het kampioenschap na de gestolen overwinning zaterdag
op Achilles A1. Zij staan nu samen met deze ploeg op één puntje achterstand achter de koploper Vitesse
A1. Als de Lierse junioren de resterende wedstrijden weten te winnen blijven zij dus op het vinkentouw in
afwachting van een misstapje van Achilles A1 en Vitesse A1, zodat Valto A1 hiervan kan profiteren. Voor
Valto 2 is het wachten op een klein wonder na de nipte nederlaag op Albatros 2. Het verschil naar de veilige
e
6 plaats is vandaag opgelopen naar vier punten, waardoor we moeten hopen dat Excelsior 2 van de
resterende drie wedstrijden er geen meer wint. Valto 2 zal dan alles uit de kast moeten spelen en driemaal
moeten winnen om het vege lijf te redden. De enige mogelijkheid om dat te kunnen realiseren zal Valto 2 het
spel van het eerste kwartier van vandaag op de mat moeten leggen.
Valto 2 begon vandaag erg scherp tegen de nummer 5 op de ranglijst Albatros 2 en wist zo een gat te slaan
naar 6-1 na een klein kwartier spelen. Hierna verslapte de verdedigende druk bij Valto, waardoor Albatros
meerdere keren vrij kon aanleggen met de wind in de rug. Deze schoten vielen gelukkig niet direct allemaal,
maar na de 8-4 tussenstand wisten de gasten in het laatste kwartier voor de rust het gat te dichten bij 8-8.
Valto ging echter nog wel met een minimale voorsprong rusten door de afgeronde doorloop van Ron.
Het begin van het tweede deel was weer voor de thuisploeg, maar er kon niet voorkomen worden dat de
gasten na tien minuten voor het eerst op voorsprong kwamen bij 10-11. Valto wist dit nog een keer via Ron
te egaliseren, maar toen wisten de gasten Valto flink onder druk te zetten. Er volgde een doelpuntloze
periode van Valto, waarin Albatros het beslissende gaatje wisten te slaan naar 11-14. Met nog een kwartier
te gaan kwamen de junioren Romeé en Ruben en good old Niels Koole binnen de lijnen in een poging het tij
te keren. De gasten bleven echter gedisciplineerd verdedigen en wisten ook steeds na een doelpunt van
Valto direct mee te scoren. De gasten wisten de wedstrijd met 15-17 naar zich toe te trekken en zijn hiermee
e
nog maar één punt verwijderd van een verlenging van hun verblijf in de reserve 1 klasse. Mede door de
andere uitslagen in de poule moet Valto hopen op een wonder om aan degradatie te ontkomen. Het gerucht
e
gaat dat men bij Excelsior de strijd om het kampioenschap voor het vlaggenschip laat lopen om het 2 team
e
in de 1 klasse te houden. Zij zouden vandaag verstrekt met spelers uit het eerste team de winst gepakt te
hebben op Maassluis 3, waardoor het gat nu vier punten is geworden. Valto 2 zal de komende drie
wedstrijden gesteund door het publiek boven zichzelf uit moeten stijgen om de volle buit te pakken. Helaas is
het dan nog afhankelijk van misstappen van Excelsior. Laten we Valto 2 er met z’n allen doorheen slepen en
met zoveel mogelijk publiek achter hen aan reizen naar Voorburg volgende week, waar VEO 3 de
tegenstander is.
Voor het vlaggenschip van Valto lonkt het kampioenschap nog steeds. Na de knappe overwinning op ONDO
stond het ineens alleen op kop, maar werd er in Tilburg onverwacht averij opgelopen tegen de nummer
zeven uit de poule. Hierdoor waren er weer drie koplopers in de eerste klasse E. Eén van de koplopers was
vandaag de tegenstander, wat dus betekende dat voor beide ploegen alleen de overwinning een
bevredigend resultaat zou zijn. Sanne bleef nog op de bank, waardoor Maaike weer op haar plaats startte.
Dit heeft wel tot gevolg dat Maaike niet meer in de A1 of Valto 2 mag spelen en het seizoen dus in het
vlaggenschip zal afmaken. De gewijzigde opstelling, zoals in de oefenwedstrijd tegen VEO 1
maandagavond, was blijkbaar goed bevallen bij Marrien, zodat de wedstrijd vandaag in dezelfde opstelling
werd gespeeld. Voor de gasten was dit even schakelen, maar na kort overleg met hun coach Steven de
Graaf wisten zij toch hun posities in te nemen. Onder een heerlijk voorjaarszonnetje, maar wel met iets te
veel wind werd aan de wedstrijd begonnen. De gasten wisten na een vijftal minuten een 0-2 voorsprong te
nemen. Het tweede aanvalvak van Valto wist via Iris en Judith de stand weer gelijk te trekken, waarna Frank
ons voor het eerst op voorsprong zette. Dit duurde echter niet lang, want daar was ook de gelijkmaker weer.
Door de hoge verdedigende druk van Albatros verdwenen er nogal wat ballen over de zijlijn en wist ons
vlaggenschip maar moeizaam tot scoren te komen. Beide ploegen zouden tot 6-6 om en om scoren totdat
Frank in de slot minuten tot de rust met twee treffers er voor zorgde dat we met een 8-6 tussenstand de
kleedkamers opzochten.
Het in grote getale aanwezige publiek wist intussen wat het te doen stond, want ook in het tweede deel zou
de ploeg hun steun hard nodig hebben om de punten in De Lier te houden. Ondanks dat het publiek
luidruchtig achter de ploeg ging staan wisten de gasten binnen enkele minuten weer op gelijke hoogte te
komen. Met om en om scoren bleef Valto tot de 11-10 van Bart aan de goede kant van de score, maar toen
wisten de gasten met twee makkelijk gegeven strafworpen weer op voorsprong te komen. Judith wist bij het
inluiden van het Westlands kwartiertje in de rookwolken van de oranje rookpotten de gelijkmaker te maken,
waarna de scheidsrechter besloot de wedstrijd even te staken totdat de rook was opgetrokken. Marrien
gebruikte deze ingelaste time out om de ploeg weer even op scherp te zetten, wat er voor zorgde dat Frank
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ons even later, met de door Maaike gefikste strafworp, weer op voorsprong zette. Helaas ging de bal ook
aan de andere kant op de stip en was het weer gelijk. De laatste tien minuten zou Valto de gasten van
scoren weten te houden en zelf langzaam maar zeker de wedstrijd naar zich toe te trekken. De
wanhoopspogingen van Albatros verdediging om de bal te onderscheppen werkten niet in hun voordeel,
want de overtredingen werden door de scheidsrechter gezien en op gepaste wijze bestraft. Na de 14-13 van
Judith mocht Laurens zijn derde strafworp nemen, welke hij gedisciplineerd binnen gooide. Even later mocht
Frank na de zoveelste herhaalde overtreding weer voor een vrije bal gaan staan. Ook deze werd netjes
afgemaakt en was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. Met een minuut of drie op de klok ging Albatros nog in
een alles of niets poging op jacht naar doelpunten. Dit resulteerde echter alleen in plaats fouten en
e
onderscheppingen van de Valto verdediging. In de 34 minuut wist Bart van achter de korf de wedstrijd
definitief in het slot te gooien en wist Albatros dat zij koploper af waren. Even later sijpelden de andere
uitslagen binnen en bleek ONDO verrassend gewonnen te hebben bij Excelsior, waar zij in september nog
hun meerdere in moesten herkennen. Valto 1 blijft dus koploper, maar moet deze positie nog delen met
ONDO uit Middelburg. We zullen het dus per week moeten gaan bekijken en met z’n allen achter het
vlaggenschip gaan staan als we op 27 mei een feestje willen vieren. Te beginnen volgende week als Valto 1
in Barendrecht moet aantreden tegen Vitesse 1. In oktober werd hier nog ruim met 17-11 van gewonnen,
maar de trouwe supporters zijn de oorwassing in de zaalcompetitie nog niet vergeten. Mooi moment voor
Valto 1 om hier revanche op te nemen en gewoon met de punten huiswaarts te keren volgende week. Ik
verwacht ook weer veel Liers publiek langs de lijn in sportpark “De Bongerd” in Barendrecht, waar de
wedstrijd om 16:00 uur zal aanvangen. Kom en schreeuw jullie helden naar de overwinning!!!
Tot volgende week, Arno van Leeuwen.

Valto C1
Afgelopen zaterdag moest Valto C1 thuis spelen tegen Vriendenschaar C1. De weersomstandigheden
waren goed! Een heerlijk zonnetje, we moesten winnen. Als we nog hoog wilden eindigen in onze poule, dus
alle redenen om te winnen! We gingen gelijk goed van start, want in de eerste minuut scoorde Iris gelijk al
het eerste doelpunt met een mooi schot. Al snel volgde het tweede en derde goal voor Valto! Maar toen
kwam Vriendenschaar met hun eerste doelpunt. Valto liet zich niet van de wijs brengen en scoorde daarna
de 4-1 en Jasper zorgde daarna ook nog voor de 5-1. Maar na het zesde doelpunt aan de kant van Valto
kwam Vriendenschaar terug en scoorde hun tweede, derde en vierde goal. Toen was het onze beurt weer
voor de zevende, gemaakt door Koert. En zo bleven er aan beide kanten wel wat goals vallen. De
uiteindelijke stand was 13-6 voor Valto! Top gedaan.

Valto C3 – Koag C3
We begonnen de thuiswedstrijd met een heerlijk zonnetje en aardig wat fans langs de zijlijn.
De wedstrijd begon gelijk goed voor Valto, want het werd namelijk al best wel snel 2-0 voor Valto. Kort
daarna werd het 2-1. Een tijdje later stond Valto al met 5-1 voor! Toen we de rust in gingen stond het 6-3.
In de tweede helft vielen er minder doelpunten, maar toen het eindsignaal werd gefloten, stond het 8-3 voor
Valto!

Wedstrijd Korbis Waddinxveen E1-Valto E1
Een mooie dag voor een korfbalwedstrijd buiten, heerlijk zonnetje niet veel wind enthousiaste kinderen en
Johan als inval Coach! Sanne was onze invaller omdat Luna er niet bij kon zijn.
Na 10 minuten stonden we al 3-1 achter, we moesten nog even wakker worden.. na een ingesproken
aanmoediging vanuit Valencia van de vader van Isa ging het spontaan beter 3-3 dat lijkt er meer op!
Helaas 4-3 bij rust, we hadden heel veel kansen maar ze gingen er maar niet in! Na drie kwartier spelen was
de stand 7-11. De palen stonden erg dicht bij elkaar toen ze daar aangewend waren vlogen de ballen erin..
eindstand 8-19 !!
Volgende week spelen we onze kampioenswedstrijd !
Groeten van Kees

Fortuna E4 - Valto E2
Afgelopen zaterdag speelde Valto E2 uit tegen Fortuna E4.
We moesten het doen zonder Jill en Daan en ook konden de coaches Vera en Maaike er helaas niet bij zijn.
Maar gelukkig wilde Rosann en Tess invallen, en de coaches hadden Sven zijn vader goed geïnstrueerd hoe
hij moest coachen dus die ging deze verantwoordelijke leuke taak op zich nemen.
De wedstrijd ging behoorlijk gelijk op. Valto was veel aan de bal, maar Fortuna gaf ons bijna geen ruimte.
Gelukkig ging er na veel proberen eindelijk een in. Daarna ook gelukkig nog een tweede. Toen kwam
Fortuna weer terug en scoorde er een voor hun. Fortuna kwam ook goed terug en als zij aan de bal waren
konden wij deze bal maar moeilijk onderscheppen. Gelukkig eindigde de eerste helft met een voorsprong
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van 2-3. Na de rust en een paar glazen limo gingen wij er flink tegen aan en scoorde we er 3 binnen een
korte tijd. Toen nog de laatste kwart en we waren al een beetje op. We gingen scherp van start en we
speelde kort en strak over en gelukkig gingen er inderdaad nog vier in. Toen ging Fortuna weer en zij
scoorde er ook nog twee. We hadden gelukkig gewonnen en verdiend ook. Een leuke en toch wel
spannende pot.
Het allerleukste was dat iedereen wel een keer gescoord heeft . De eindstand was 4-10 geworden.
Bedankt voor het invallen Tess en Rosann jullie hebben super gespeeld.
Volgende week moeten we thuis tegen dit zelfde team om 9 uur dus iedereen kan komen kijken het zal vast
weer een leuke pot worden.
groetjes Sven en zijn vader.

Valto E6
Zaterdag 6 Mei, op de laatste zaterdag van de meivakantie, speelt het team van de E6 tegen de E7 van
Ondo. Het zonnetje schijnt maar het windje is nog best koud, voor de spelertjes maakt het niets uit, ze
hebben er zin in. Coach Naomi houdt nog even haar praatje met de kinderen en gaat nog even met ze
oefenen en dan is het tijd om te beginnen. De kinderen doen super hun best en lopen heel goed vrij, ze
spelen goed naar elkaar over. Het eerste doelpunt wordt gemaakt door Ondo de kinderen laten zich niet
kennen en spelen dapper door er wordt goed rondgespeeld, alle kinderen komen aan bod en dan is het 2-0
voor Ondo. Na de eerste wissel maakt Ondo snel achter elkaar 2 doelpunten, gelukkig maakt Valto er dan
ook 2 en krijgen de kinderen weer iets meer vertrouwen in de wedstrijd. Helaas gaat het dan hard en de
wedstrijd wordt verloren met 9-2, jammer! Maar volgende week weer een kans, dan ook tegen Ondo maar
dan thuis.
Groetjes van Marianne en Ben

Valto F1
Na een korte break mocht de F1 vandaag thuis spelen tegen Fortuna. Helaas konden Elise, Deon en Frenk
deze wedstrijd niet meedoen. Maar Anouk en Bas kwamen het team versterken.
De wedstrijd begon goed. De scoren werd geopend door Anouk. De bal ging vlug over en weer. Zowel
Fortuna als Valto wisten in de eerste 10 minuten de korf te vinden. Al snel stond het 4-4. De F1 wist elke
keer een de voorsprong te nemen Toon, Isis en Sara maakte mooie punten. De bal werd strak
overgehouden en Bas en Anouk deden ook leuk mee.
Het schakelen naar de verdediging was soms lastig hierdoor kon Fortuna ook scoren. Met rust staan we
achter 6-7, een spannende wedstrijd. Even lekker genieten van limonade en een peptalk van Nikkie. Dit
helpt want na de rust gaat het beter met verdedigen en loopt de score mooi uit naar 13-8. Dit lijkt een
overwinning te worden. toch blijft het tot de laatste minuten spannend. Maar door een paar mooie scores en
goed ingrijpen wordt de eindstand 15-13. Knap gedaan hoor! Super fijn dat Anouk en Bas in wilde vallen.
Volgende week mogen jullie (hopelijk met een compleet team) uit tegen Fortuna.
groetjes van Annemieke en Sara
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EINDDAG 10 JUNI
Dit jaar organiseert de Activiteiten Commissie van Valto voor iedereen weer een Eindmiddag.
Deze middag wordt het seizoen 2016 - 2017 op een gezellige en feestelijke manier afgesloten.

Wanneer?
Aanwezig:
Start:
BBQ:

Zaterdag 10 juni 2016
11.30 uur
12.00 uur
17.00 uur
Inclusief een muzikaal gastoptreden van Rinze Noordam & Co

Na aanleiding van vele positieve reacties van vorig jaar staat de einddag weer in het teken van het DuoSchottoernooi. Je hoeft je niet af te melden als je er niet bij kunt zijn, maar je mag je juist in tweetallen
aanmelden om mee te kunnen doen aan het Duo-Schottoernooi.
Kinderen van de Kangoeroes, F, D en E geven zich samen met iemand van 16+ op. Dit kan zijn met je vader,
moeder, opa, oma, tante, oom, grote nicht, neef of iemand uit de senioren. De C, B, A en senioren kunnen
zich opgeven met wie ze willen.

Degene met wie je je opgeeft hoeft niet op korfbal te zitten.

Er zijn drie verschillende poules waarin gestreden wordt om de prijzen:

1. Kangoeroes – F
2. D – E
3. C en hoger
In de verschillende poules speel je met je maatje meerdere wedstrijden en wordt er gestreden om de prijs
voor het beste schutters duo! Wellicht slepen jullie die mooie beker binnen!!

Test je HINDERNISBAAN SKILLS!
Tijdens de einddag organiseert de AC, in samenwerking met Valto 6,
voor iedereen een parkoers op een prachtig mooie hindernisbaan.
Mocht je tijd over hebben tussen je wedstrijdjes van het Schottoernooi,
pak dan je kans!
Er zijn diverse categorieën en dus ook diverse prijzen te verdienen.
Voor deelnamen hoeft je je niet op te geven. Iedereen is van harte welkom om
mee te doen.

Dus zet zaterdagmiddag 10 juni in de agenda, ga opzoek naar een leuk/gezellig/goed maatje, geef je op via
de website! Opgeven kan tot uiterlijk 1 juni via www.ckv-valto.nl/einddag.
We sluiten de middag af met natuurlijk een prijsuitreiking en een BBQ.
Opgeven voor de BBQ kan ook op de website via de bovenstaande link.
Wil je nu niet meedoen met het schottoernooi en toch gezellig komen BBQ’en? Dat kan!
Geef je dan ook op via de website!
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Beste sportvrienden,
Graag doen wij weer een oproep aan alle (jeugdige) sportliefhebbers uit De Lier. Wij willen jullie uitnodigen
om deel te nemen aan het grootste en gezelligste sportevenement van De Lier: de Bradelierloop. Dit jaar
zal de Bradelierloop gehouden worden op zaterdag 12 augustus. Dit is zoals gewoonlijk op de laatste
zaterdag van het Bradelier feest en is meteen een goede start/aanloop richting het nieuwe sportseizoen.
Voor de jeugd zijn er 2 afstanden:
1.000m voor de jeugd t/m 11 jaar
2.500m voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar.
Op elke afstand zijn er prijzen voor de snelste 3 jongens en meisjes.
Voor de snelste Lierenaar (Jongen en Meisje) per afstand is er een extra prijs!
Voor de meer getrainde sporters is er keus uit de 5.000m of de 10.000m
Extra info vind je op www.bradelierloop.nl .
Heb je een vraag? Mail dan naar info@bradelierloop.nl
Wij zijn te volgen via Twitter en Facebook: @bradelierloop
Voor nu wensen wij iedereen alvast een hele prettige vakantie en tot ziens op 12 augustus!
Een sportieve groet,
Bradelierloop
Gert van der Schee

VB Group is een groep van bedrijven gespecialiseerd in de realisatie van
complete kassen en klimaatinstallaties voor de tuinbouwsector en in de
aanleg van veldverwarming, aardwarmtebronnen, warmtenetwerken en
diverse andere duurzame energieoplossingen voor verschillende sectoren.
Onze ruim veertig medewerkers, zowel nationaal als internationaal actief,
werken vanuit ons hoofdkantoor in De Lier. In verband met toenemende
activiteiten is ons team per direct op zoek naar nieuwe collega’s.

Vacatures
VB Greenhouses ontwerpt en realiseert wereldwijd
moderne hightech tuinbouwcomplexen voorzien van
de laatste Nederlandse kassentechniek. Wij hebben
binnen VB Greenhouses plaats voor een gemotiveerde:

VB Greenhouses ontwerpt en realiseert wereldwijd
moderne hightech tuinbouwcomplexen voorzien van
de laatste Nederlandse kassentechniek. Wij hebben
binnen VB Greenhouses plaats voor een gemotiveerde:

VB Geo Projects ontwerpt en realiseert complete
aardwarmte installaties voor de glastuinbouw en industrie
met de nieuwste toepassingen en technieken. Met een aantal
nieuwe projecten in het vooruitzicht zoeken wij voor
VB Geo Projects naar een:

VB Projects specialiseert zich in de aanleg van
warmte- en energienetwerken, maar ook in de aanleg
van veldverwarming in nationale en internationale
voetbalstadions. Bij VB Projects hebben wij een
interessante job voor een:

Export Project Manager

Export Sales Calculator

Project Manager

Junior Werkvoorbereider

Als Export Project manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de

Als Export Sales calculator ben je samen met de andere calculators

Als Project Manager ben je het centrale aanspreekpunt voor de

Als Junior Werkvoorbereider werk je samen met de andere

opdrachtgever en onderhoud je direct contact met toeleveranciers en

verantwoordelijk voor het calculeren, voorbereiden en uitwerken

opdrachtgever. Je onderhoudt direct contact met de overige teamleden

werkvoorbereiders aan onze energieprojecten, nadat deze in

onderaannemers. Hiervoor beoordeel en controleer je ontwerpen en

van kassen en diverse technische installaties als onderdeel van

en vertaalt het project naar leveranciers en onderaannemers. Hierbij

opdracht zijn genomen. Je wordt uiteindelijk verantwoordelijk voor

uitvoeringstekeningen. Regelmatig verblijf in het buitenland is voor

totaalprojecten. Je bent in staat de daarbij behorende technische

beoordeel en controleer je het ontwerp en uitvoeringstekeningen.

het voorbereiden en uitwerken van onze projecten. Je bent in staat

jou geen probleem. Het project opleveren volgens planning is jouw

berekeningen en tekeningen samen te stellen en deze te vertalen

Op tijd warmte leveren is ons doel!

technische tekeningen en materiaalstaten voor te bereiden, zodat

primaire doel!

naar een complete aanbieding.

Voor alle vacatures geldt dat VB Group een afwisselende en zelfstandige
functie biedt in een informele en prettige werksfeer in combinatie met
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Alle functies
betreffen een fulltime dienstverband.
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het project volgens planning kan worden uitgevoerd.

Meer informatie
Meer weten over de functies? Kijk op www.vb-group.nl/vacatures. Op onze website is ook meer
informatie over ons bedrijf en onze projecten te vinden. Heb je interesse in één van deze functies?
Stuur dan op korte termijn een motivatie en CV naar vacatures@vb-group.nl.
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VB Group
Jogchem van der Houtweg 4
2678 AG De Lier
Postbus 41

2678 ZG De Lier
Nederland
(0174) 52 22 22
www.vb-group.nl
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