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Fijne dagen, even rust. Hoewel ... 
 
Ze komen er weer aan, die fijne dagen. De prettige Kerst en het gelukkige Nieuwjaar. Even dat rustmomentje pakken, 
een korfbalpauze. Hoewel … toch zijn er nog wat bijzaken. Of eigenlijk gewoon hoofdzaken, want het gaat om 
gezelligheid en clubgevoel. Die momenten horen er net zo goed bij. 
 
De kerstdagen breng je vaak met familie door. Eerste Kerstdag bij de ene kant, Tweede Kerstdag bij de andere kant en 
Derde Kerstdag bij de korfbalkant. Want, op 27 december is er weer een nieuwe editie van VALTO-A-GOGO in de Villa. 
Een heel leuk initiatief dat al een aantal jaar zeer succesvol is en volle zalen trekt. De muziekkennis wordt danig op de 
proef gesteld en ook dit jaar heb ik er weer zin in! 
 
Die dag start ook de Korfbal Challenge, een vierdaags evenement door het KNKV georganiseerd en vol met leuke 
wedstrijden, clinics, kampioenenparades en luchtkussens. Hier kunnen jong en oud zich vermaken en ook ik ga dit jaar 
voor het eerst eens kijken. Mijn woensdag (30 december) bestaat uit een stukje NK studenten, een inspiratiesessie en 
de finale van het minitoernooi topkorfbal dat inmiddels al uitverkocht is. 
 
Het leuke van de Korfbal Challenge is dat er ook geëxperimenteerd wordt met spelregels. Ik ben heel benieuwd hoe dat 
dit jaar gaan uitpakken. Commentaar op de leiding wordt niet getolereerd en betekent de bal afgeven, of wanneer je die 
niet had, een vrije bal aan je broek krijgen. Coaches die zich in plaats van met hun hun ploeg vooral met de leiding 
bemoeien worden naar de tribune verwezen. Bij vrije ballen zijn er vaste posities op de cirkel waar men moet gaan 
staan, om zo het geduw en getrek onder de paal te voorkomen. En de strafworp moet door de persoon die hem krijgt 
genomen worden en de nemer moet achter het streepje blijven totdat de bal uit zijn handen is. Dat gaat leuke taferelen 
opleveren! Tenslotte spelen ze in vier kwart-wedstrijden, net als bij 4korfbal. 
 
We sluiten het jaar dus experimenterend en dus naar de toekomst kijkend af. We beginnen het nieuwe jaar echter met 
een terugblik op 2015. Ik hoop dat iedereen op de nieuwjaarsreceptie kan komen. Deze is op 1 januari om 19.00 uur en 
je bent hierbij van harte uitgenodigd! Het mooie is dat je niet met lege handen hoeft te vertrekken, want voor de Bijblijver-
kenners onder ons is er weer de ‘blijf-je-bij’ of ‘haak-je-af’ quiz (met prijs!) tijdens het grote Bijblijver jaaroverzicht. Even 
terugkijken en met elkaar heel kort het afgelopen jaar herbeleven. Ik kan je al verklappen dat we ontzettend veel hebben 
gedaan in 2015! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 2 januari 2016 
18:00 4501 VEO 5 - VALTO 7 Essesteyn in Voorburg 

13:20 5532 ONDO A2 - VALTO A2 Westlandhal in ’s-Gravenzande 

11:00 7064 Phoenix C2 - VALTO C3 Oosterpoort in Zoetermeer 

09:55 8138 ONDO D3 - VALTO D3 De Hoekstee in Hoek van Holland 

09:00 10391 ONDO E2 - VALTO E2 De Hoekstee in Hoek van Holland 

 
 
Rijders 2 januari 2016 
11:00 10:05 VALTO C3 Fabian van Vliet Sanne Poot Maaike de Wolf 
09:55 09:05 VALTO D3 Sanne Dikkenberg Luke Aarts Alicia van Dijk 
09:00 08:20 VALTO E2 Kees Mostert Nouky Staats  
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 9 januari 2016 
16:20 12290 VALTO 1 - DES 1 Vreeloo-hal in De Lier G. Kelder 

15:00 14579 VALTO 2 - DES 2 Vreeloo-hal in De Lier J. Bruins 

13:45 16096 VALTO 3 - Albatros 4 Vreeloo-hal in De Lier G. Auwerda 

17:10 17260 GKV 3 - VALTO 5 Overbosch in Den Haag clubsr Achilles 

16:35 17818 ODO 4 - VALTO 4 De Hofstede in Maasland W. Watermulder 

15:30 4347 VALTO 7 - De Meervogels 6 Vreeloo-hal in De Lier  
18:35 4629 KVS / Maritiem 8 - VALTO 8 De Blinkerd in Scheveningen  
17:00 18431 Rohda A1 - VALTO A1 Ookmeer in Amsterdam W. Klompmaker 

14:15 5858 VALTO A2 - Refleks A3 Vreeloo-hal in De Lier  
12:30 19679 VALTO B1 - Nieuwerkerk B1 Vreeloo-hal in De Lier R. Peters 

13:00 6251 Phoenix B1 - VALTO B2 Oosterpoort in Zoetermeer  
15:30 6675 Avanti B7 - VALTO B3 Emerald in Delfgauw  
14:00 21092 Korbis C1 - VALTO C1 De Dreef in Waddinxveen  
12:15 6872 VALTO C2 - VEO C2 Vreeloo-hal in De Lier  
13:15 6810 VALTO C3 - Phoenix C2 Vreeloo-hal in De Lier  
11:20 21764 VALTO D1 - ONDO D1 Vreeloo-hal in De Lier  
11:15 8226 VALTO D3 - Weidevogels D1 Vreeloo-hal in De Lier  
12:00 8318 Excelsior D1 - VALTO D4 De Buitenhof in Delft  
10:55 8243 ONDO D4 - VALTO D5 De Hoekstee Hoek van Holland  
11:45 11453 Avanti E1 - VALTO E2 De Viergang in Pijnacker  
09:15 9932 VALTO E3 - Avanti E3 Vreeloo-hal in De Lier  
10:15 9922 VALTO E4 - ONDO E5 Vreeloo-hal in De Lier  
09:15 11514 VALTO E5 - Avanti E8 Vreeloo-hal in De Lier  
10:15 9917 VALTO E6 - ONDO E6 Vreeloo-hal in De Lier  
09:00 10567 Meervogels E4 - VALTO E7 De Veur Zoetermeer  
09:15 9916 VALTO E8 - Avanti E9 Vreeloo-hal in De Lier  
 
 
Rijders zaterdag 9 januari 2016 
16:35 15:45 VALTO 4 Antoinette Hanemaaijer Roland v.d. Ende Thomas Ris 
17:00 15:10 VALTO A1 Lisanne van den Berg Lisa van Wingerden Rosanne Staalduinen 
13:00 12:05 VALTO B2 Iris van Paassen Luuk van den Nouweland Cock Matthijsse 
14:00 13:00 VALTO C1 Jan Pieter Vermeer Luca Hagemans Wouter Dijkstra 
12:00 11:10 VALTO D4 Marleen Poot Dione van Weele Sven Donker 
11:45 10:55 VALTO E2 Brecht van der Meer Milan Lansbergen  
09:00 08:15 VALTO E7 Tess Lochmans Lotte Vermeer  
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Opstellingen 9 januari 2016 
VALTO 1    
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 2    
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 3    
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 4  Vertrekken: 15.30 uur  
Dames: Anne-Roos, Antoinette, Lisa van S., Petra D., Lisa de R, Laura H,  
Heren: Luuk, Roland, Thomas, Ruben L, Laurens M, Kees V 
 
VALTO 5  Vertrekken: 16:00 uur  
Dames: Nia, Hellen, Annemiek, Sharon, Ilse, Anna, Esther 
Heren: Marco, Martin, Hans, Mark, w.a. 
 
VALTO 6  
Vrij 
 
VALTO 7  Aanwezig: 15:00 
Dames: Petra J., Gerda, Marije D., Linda V, w.a. 
Heren: Jelle, Rinze, Frank, Ruud, w.a. 
 
VALTO 8  Vertrekken: 17:30 
Dames: Helma, Leonie B, Marleen S, Rosanne, Fiona, 
Heren: Michiel B, Bart M, Peter, Martin B, Arie, Sjors 
 
 
Uitslagen 19 december 2015 
 
Roda 1 VALTO 1 21 - 18 
VALTO 1 WION 1 40 - 20 (bekerwedstrijd) 
Roda 2 VALTO 2 18 - 21  
KCC / SO natural 5 VALTO 3 18 - 14  
VALTO 5 Avanti 5 19 - 19  
VALTO 4 GKV 4 18 - 15  
ODO 6 VALTO 7 13 -   8  
VALTO 6 GKV 5 12 -   7  
VALTO 8 KVS / Maritiem 8 10 -   9  
VALTO A1 Achilles A1 13 - 16  
HKV / Ons Eibernest A2 VALTO A2 13 -   5  
Vriendenschaar B1 VALTO B1 14 - 15  
VALTO B2 Dijkvogels B2 5 -   7  
VALTO B3 Velocitas B3 4 -   3  
VALTO C1 GKV / Enomics C1 13 - 15  
VALTO C2 Sporting Trigon C1 8 -   6  
Fortuna / Delta Logistiek C4 VALTO C3  4 -   5  
ALO D1 VALTO D1 3 - 10  
Dijkvogels D1 VALTO D3 7 -   4  
VALTO D5 ODO D3 7 -   3  
VALTO E2 Dubbel Zes E1 18 -   9  
Dijkvogels E1 VALTO E3 12 -   5  
VALTO E4 DKC E2 3 -   3  
Fiks E1 VALTO E5 23 -   1  
VALTO E6 Die Haghe E3 5 - 10  
VALTO E7 ONDO E7 1 -   5  
KZ Danaiden E4 VALTO E8 8 - 12  
VALTO F2 Die Haghe F3 10 - 15  

 

 



meliormakelaar.nl

UW WONING 
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0174 540654
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Nabeschouwingen 
 
VALTO 1 won de vorige competitie wedstrijd tegen Excelsior maar won ruim van WION met 40-20, een 
nieuwe VALTO record! Dit weekend stond de wedstrijd tegen Roda op het programma na wederom een 
zware week. Het kwam er deze week niet goed uit bij het eerste en zo verloor het wederom na een 
bekerwedstrijd, uitslag 21-18.  
VALTO 2 trof dezelfde uitdaging en mocht tegen Roda 2 spelen dit weekend. In een fysieke wedstrijd waren 
het deze keer wel de Lierenaren die aan het langste eind konden trekken, er werd gewonnen met 18-21.  
VALTO 3 verloor vorige week in de laatste minuut met 15-16 en het doel was om deze week tegen KCC een 
sterke pot neer te zetten. Dit lukte het 3e goed, maar ondanks de inzet kwm KCC beter uit de verf en werd er 
gewonnen door het Capelse team met 18-14 van ons 3e.  
VALTO 4 speelde vorige week nog gelijk met 15-15, deze week stond de wedstrijd tegen GKV 4 op het 
programma. In een sterke wedstrijd van het 4e werd er goed korfbal gespeeld en kon er gewonnen worden 
met 18-15, een verdiende overwinning.  
VALTO 5 verloor vorige week tegen Velocitas, waarin de tegenstander een maatje te groot bleek. Deze 
week was het Avanti 5 uit Pijnacker wat op bezoek kwam in De Lier, een sterke ploeg. In een gelijkopgaande 
wedstrijd hielden de twee ploegen elkaar dan ook in evenwicht, einduitslag een 19-19 gelijkspel.  
VALTO 6 verloor vorige week in de allerlaatste seconde tegen de nummer 2, een zuur verlies maar geen 
reden om er deze week niet te staan voor het 6e. in een wedstrijd tegen nummer 4, GKV 5 was het niet altijd 
goed, maar uiteindelijk wel goed genoeg. Door een sterke 2e helft kon het 6e winnen met 12-7.  
VALTO 7 won vorige week van Avanti met 15-8 en deze week stond de jonge ploeg van ODO op het 
programma. Met twee leuk korfballende ploegen tegen elkaar zou het dan ook een leuke wedstrijd worden, 
vanuit VALTO kant ook met veel hulp van de A jeugd. Helaas bleek de formatie van ODO scherper in de 
afronding en werd er verloren met 13-8.  
VALTO 8 speelde vorige week nog gelijk in een gelijkspel van 6-6, deze week moesten er weer 2 punten 
behaald worden. In de wedstrijd tegen KVS bleek al dat VALTO alleen maar voor 2 punten ging deze 
wedstrijd, er werd scherp gespeeld en dat bleek genoeg om met 10-9 te winnen.  
VALTO A1 won vorige week nog van TOP/Quoratio A2 met 7-14 en verstevigde zo haar positie, deze week 
was Achilles te gast in De Lier. De koploper uit de poule bleek dan ook een volwassen tegenstander voor de 
A1 en er kon niet genoeg weerstand worden geboden, er werd verloren met 13-16 maar de A1 behoudt wel 
haar 3e plek.  
VALTO A2 heeft nog steeds moeite dit zaalseizoen om goed in het eigen ritme te komen, maar de wedstrijd 
tegen HKV / Ons Eibernest zou een mooie test zijn om te kijken wat de stand van zaken was. HKV bleek de 
zaterdagavond scherper te zijn in het afronden van de Lierse formatie, er werd verloren met 13-5.  
VALTO B1 speelde een ‘degradatieduel’ uit bij Vriendenschaar B1. Beide ploegen stonden voorafgaand aan 
de wedstrijd op de voorlaatste plaats met twee punten. Het werd een ware strijd, waarbij de wedstrijd gelijk 
op ging en geen van de ploegen afstand wist te nemen. Uiteindelijk stond aan het eind van de wedstrijd 
VALTO aan de goede kant van de score en gingen de punten mee naar huis: 14-15. Halverwege de 
competitie staat de B1 dus nu op de 6e	plek. Zaterdag 9 januari vervolgt de B1 haar competitie thuis tegen 
Nieuwerkerk B1. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Dijkvogels B2. Het wil binnen nog niet zo lukken bij de B2. De eerste helft 
verliep nog redelijk goed voor de thuisploeg: de kleedkamer werd opgezocht met een nipte voorsprong. De 
tweede helft wilde het vooral aanvallend niet meer zo lukken en zo ging Dijkvogels er met de winst vandoor: 
5-7. Hierdoor blijft de B2 op de gedeelde laatste plaats staan met twee punten uit zes wedstrijden. Zaterdag 
9 januari speelt de B2 uit tegen Phoenix B1. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Velocitas B3. Het werd een spannende wedstrijd, waarin weinig doelpunten 
werden gemaakt. Gelukkig wist VALTO er net eentje meer te maken, waardoor er met 4-3 werd gewonnen. 
De B3 staat op een tweede plek met zes punten uit vijf wedstrijden, maar heeft maar liefst zes punten 
achterstand op de nummer 1. Er staan vier ploegen met vier punten op een gedeelde 3eplek en de laatste in 
de poule heeft twee punten. Een spannende middenmoot dus! Zaterdag 9 januari speelt de B3 uit tegen 
Avanti B7. 
VALTO C1 speelde thuis tegen GKV C1. VALTO C1 wacht nog altijd met smart op de eerste punten en was 
er op gebrand om die tegen GKV binnen te slepen. Lange tijd leek het er op dat dit ook daadwerkelijk ging 
lukken, maar in het eerste gedeelte na rust werd een voorsprong van twee doelpunten vrij makkelijk door de 
tegenstander omgebogen naar een vier doelpunten achterstand. Deze klap kwam de C1 niet meer te boven 
en uiteindelijk werd er met 13-15 verloren.  Zaterdag 9 januari speelt de C1 uit tegen Korbis C1, die tot nu 
toe één punt wist te halen. 
VALTO C2 speelde thuis tegen koploper Sporting Trigon C1. De C2 speelde een goede wedstrijd waarin 
regelmatig de goede kansen werden gepakt. Over en weer vielen mooie afstandsschoten door de korf en 
doordat VALTO net even iets scherper was, werd het een mooie overwinning voor de C2: 8-6. Hiermee staat 
de C2 op een gedeelde tweede plek (met nog drie andere ploegen) met twee punten achterstand op de 
koploper. Alles is dus nog mogelijk! Zaterdag 9 januari speelt de C2 thuis tegen VEO C2, die nog met nul 
punten onderaan staat. 
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VALTO C3 speelde uit tegen Fortuna C4. Een bekende tegenstander voor onze C3, want buiten werd hier 
ook al twee keer tegen gespeeld en beide wedstrijden werden toen nipt door VALTO gewonnen. 
Voorafgaand aan de wedstrijd hadden beide ploegen nog nul punten, dus er werd gespeeld om de eerste 
punten! Het werd wederom een spannende wedstrijd en ook dit keer wist VALTO weer een nipte 
overwinning uit het vuur te slepen: 4-5. VALTO C3 is één van de ‘gelukkige’ teams die op zaterdag 2 januari 
aan de bak mag: ze spelen dan uit tegen Phoenix C2. 
VALTO D1 speelde uit tegen ALO D1. Zowel VALTO als ALO had voorafgaand aan deze wedstrijd pas één 
punt behaald, dus de winnaar zou goede zaken doen om afstand te nemen van de laatste plaats. Vanaf het 
begin was duidelijk dat VALTO de betere ploeg was en dat het geen moeilijke opgave ging worden om de 
punten mee naar huis te nemen. Het werd een ruime overwinning: 3-10. Zaterdag 9 januari speelt de D1 
thuis tegen één van de drie koplopers: ONDO D1. 
VALTO D2 was vrij, zij spelen zaterdag 16 januari pas weer: thuis tegen Pernix D2. 
VALTO D3 speelde uit tegen koploper Dijkvogels D1. Door een aantal zieken en half geblesseerden was de 
D3 genoodzaakt om een aantal invallers mee te nemen en die waren hard nodig! De ruststand was 5-3 en 
na rust kwam VALTO terug in de wedstrijd, maar helaas werd de 5-5 afgekeurd. Hierna was de koek op en 
dus ging Dijkvogels er toch met de winst vandoor: 7-4. Zaterdag 2 januari speelt de D3 uit tegen ONDO D3, 
die nog geen punten heeft behaald. 
VALTO D4 was vrij, zij spelen zaterdag 9 januari weer: uit tegen Excelsior D1. 
VALTO D5 speelde thuis tegen ODO D3. VALTO D5 speelt de laatste tijd steeds goede wedstrijden, maar 
heeft vaak moeite om de korf te vinden. Afgelopen zaterdag werd er wederom goed gespeeld en het goede 
nieuws is dat het dit keer wel lukte om te scoren: er werd met 7-3 gewonnen. Zaterdag 9 januari speelt de 
D5 uit tegen ONDO D4. 
VALTO E1	had een vrije zaterdag. Na de jaarwisseling wordt de E1 in een nieuwe poule ingedeeld waar zij 
hopelijk wel punten kunnen pakken. Waarschijnlijk mag de E1 op 9 januari vers aan het nieuwe jaar 
beginnen.	 
VALTO E2	speelde thuis tegen Dubbel Zes E1. In de eerste 10 minuten vlogen de doelpunten erin voor 
VALTO en werd er een ruime voorsprong neergezet. Daarna ging het scoren wat minder snel maar de 
voorsprong werd nooit meer weggegeven. Uiteindelijk won de E2 met 18-9. Op zaterdag 2 januari mag de 
E2 als enig E-team weer een wedstrijd spelen. Uitslapen zit er niet meer in voor deze jongens en meiden 
want om 09.00 uur 's ochtends wacht ONDO E2.	 
VALTO E3	speelde uit tegen onze buren van Dijkvogels E1. Dit team bleek een maatje te groot voor onze 
meiden. Er werd met 12-5 verloren.	 
VALTO E4	speelde thuis tegen DKC E2. Een team wat vooral veel lengte had. Hier leek VALTO erg van 
onder de indruk want ze speelden een slappe wedstrijd waarin het leek alsof de spelers niet echt wakker 
waren. Uiteindelijk werd een 0-3 achterstand nog wel omgezet in een 3-3 gelijkspel maar als VALTO haar 
eigen spel had gespeeld, had er meer in gezeten. Tijd voor vakantie en daarna weer vol gas er tegenaan!	 
VALTO E5	heeft in deze poule nog geen punten weten te halen en wordt vanwege de behaalde resultaten 
na de jaarwisseling ingedeeld in een andere poule. Afgelopen zaterdag wachtte nog de wedstrijd tegen 
koploper Fiks E1. Het niveauverschil werd duidelijk weergegeven in de einduitslag: 23-1. Na de vakantie in 
een nieuwe poule starten en daar hopelijk meer gelijkwaardige tegenstanders tegenkomen 
VALTO E6	speelde tegen koploper Die Haghe E3. De vorige wedstrijden verloor de E6 steeds met 1 
doelpunt verschil waardoor ze nog puntloos onderaan stonden. Tegen Die Haghe was er wel duidelijk een 
betere partij en dat was de koploper. Er werd met 5-10 verloren.	 
VALTO E7	is koploper in de poule en speelde tegen middenmoter ONDO E7. Het wilde echter net lukken 
met onze meiden van de E7. Er werd met 1-5 verloren. De koppositie is gelukkig nog niet weg gegeven. Na 
de vakantie hard doorwerken voor het kampioenschap!	 
VALTO E8	treft het qua indeling niet met de afstanden. Ze mogen regelmatig een stuk rijden om de 
tegenstander op te zoeken. Gelukkig is het wel een poule waar de E8 goed in mee kan draaien. Afgelopen 
zaterdag mochten ze al vroeg op bezoek bij KZ Danaiden E4 in Leiden. Ook hier wisten de volle twee 
punten mee terug genomen te worden naar De Lier. Er werd keurig met 8-12 gewonnen. 
VALTO F1	is de laatste ploeg die na de jaarwisseling in een andere poule komt te spelen. Afgelopen 
zaterdag werd er gespeeld tegen Dubbel Zes F1. Ook zij stonden puntloos onderaan dus misschien lag hier 
een kans? De F1 heeft hard gewerkt maar ook hier zat winst er niet in. Er werd met 14-21 verloren waarbij er 
de laatste 10 minuten 8 doelpunten gemaakt werden door VALTO. Dat is echt doorvechten tot het einde! Na 
de vakantie starten met een schone lei en hier en daar wat punten pakken! 
VALTO F2	speelde thuis tegen Die Haghe F3. Op papier had winst mogelijk moeten zijn maar op het veld 
zat het er niet in. Er werd verloren met 10-15. Nu tijd voor vakantie en daarna vol goede moed weer verder! 
 
 

VALTO aGoGo, zondag 27 december  
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Help CKV VALTO aan zonnepanelen! 
 
Wat is de bedoeling? 
VALTO wil graag maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Hierbij hebben we onder andere het idee 
gelanceerd om de stroom die we als vereniging verbruiken via zonnepanelen op te wekken. 
Bijkomend voordeel zijn de lagere energielasten die we daarbij realiseren. En daar hebben we als vereniging 
wel 20 tot 25 jaar voordeel van! VALTO bespaart hiermee ca. € 3.000,= per jaar. 
 
Wat kosten die panelen? 
De eenmalig aanschaf kost ca. 21.000 euro. We kunnen hiervoor een subsidie van 6.000 euro krijgen, dus 
heeft VALTO nog 15.000 euro nodig.  
Hiervoor heeft VALTO een plan opgesteld. We zoeken 15 mensen die € 1.000,= aan VALTO willen uitlenen. 
Na 5 jaar heeft iedere deelnemer de € 1.000,= weer terug gekregen. Inmiddels zijn er 9 toezeggingen 
binnen, dus dat is al een goede start, maar we hebben dus nog wel een aantal mensen nodig. Schroom niet 
en help VALTO aan de zonnepanelen! 
 
We leggen graag het een en ander nader uit. 
 
De sponsorcommissie:  
Marco Stolze, Michiel van den Bos, Dennis Voskamp, Hans Ridder 
 
 
 
 
 
Grote Clubactie een groot succes! 
 
Het is al weer eventjes geleden dat de jeugd bezig is geweest met het verkopen van de grote clubactie loten. 
De actie is nu afgerond en de opbrengst voor VALTO bedraagt maar liefst € 2.640,=! 
Alle kinderen en anderen die hebben meegeholpen: Enorm bedankt! 
Tweede kaartje gratis 
Omdat we zoveel grote clubactie loten hebben verkocht hebben we tientallen kortingsbonnen voor 
pretparken gekregen. Tweede kaartje gratis!! 
 

 
• Bobbejaanland geldig tot en met 30 juni 2016 
• Slagharen geldig tot en met 1 juli 2016 
• Duinrell geldig tot 24 maart 2016 voor onbeperkt Tikibad of tot en met 30 oktober 2016 voor het 

attractiepark inclusief onbeperkt Tikibad 

Wil je hiervan gebruik maken. Vraag ze aan Michiel van den Bos. 
 
Groeten van Wouter, Chantal en de Sponsorcommissie 
 
  



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

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 betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

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

multikeukenenbad.nl

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

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens 
de showroom van Multi Keuken & Bad!
Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in  
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen  
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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Wie helpt ermee met de sportmarathon? 
 
We hebben dit jaar nog een aantal mensen nodig die voor VALTO helpen bij de (jeugd)sportmarathon, dus 
een paar wedstrijdjes fluiten en de score bijhouden. 
 
Het korfbal is dit jaar op maandag 28 december van 11.45 - 18.00 uur. 
Zou jij het leuk vinden om hierbij willen helpen?  
 
Meestal wordt het gedaan met 4 mensen, die dit in groepjes van 2 ieder een halve middag doen. En dan 
ombeurten fluiten en tellen. Als je het leuk vindt om mee te doen en te laten zien hoe leuk korfbal is, dan 
horen we het graag van je via sportmarathon@ckv-valto.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
27 december 2015 VALTO aGoGo, 19.00/19.30 aanvang VILLA 
1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA 
4 maart 2016 Bowlen met de jeugd 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
24, 25 en 26 juni 2016 Jeugdweekend 
2 juli 2016 VALTO EINDDAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALTO aGoGo, 27 december 
 

 
 
 
Weet jij alles van muziek, niet alleen van nu maar ook van de platen die je ouders vroeger draaiden? 
Kom dan op zondag 27 december naar de Villa, om 19:30 beginnen met de enige echte VALTO a GOGO 
popquiz. Je kunt je opgeven in teams (maximaal 4 personen), dus trommel familie, vrienden en teamgenoten 
op (leeftijd minimaal 16 jaar).  
Geef je op door te mailen naar activiteiten@ckv-valto.nl  

   VALTO 
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Nieuwjaarsreceptie 2016 
 
Dit keer wederom op 1 januari om 19.00 uur. Je kunt de beste wensen overbrengen aan je clubgenoten en 
ook dit jaar weer een terugblik op het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd, hoe zat dat ook al weer en 
o ja, dat hebben we ook nog gedaan! Het is tijd voor: 
 

 
 

HET GROTE CKV VALTO BIJBLIJVER JAAROVERZICHT 
 

Inclusief de ‘blijf-je-bij’ of ‘haak-je-af’ quiz 
 
 

Titelverdedigster Petra Dijkstra zal haar uiterste best doen om de eerste te zijn die er twee jaar op rij met de 
fel begeerde prijs vandoor gaat. Wil je het haar moeilijk maken? Kijk dan de Bijblijvers van het afgelopen jaar 
nog maar eens terug en lees je in :-) 
 
Ik reken op je komst! 
Uw voorzitter 
 
 
 
 

Trainingsweekend 2016 

“In het Sprookjesbos…” 
18 t/m 21 maart 2016, Ermelo 

Junioren, Senioren en overige leden die gezellig een weekendje weg willen kunnen zich 
vanaf nu officieel opgeven!     
 

    

Een slaapplaats in het bos kost € 85,- uiteraard zit daar ook tafeltje-dek-je bij en natuurlijk 
verschillende onwaarschijnlijke avonturen! Er zijn 60 slaapplekken, dus zorg dat je er op 
tijd bij bent.  

Inschrijven kan via NLRABO0340448296 t.n.v. CKV VALTO A.C. onder vermelding van 
Trainingsweekend 2016 en daarbij of je tot zondag of maandag blijft. Net zoals andere 
jaren graag eigen vervoer regelen, wie weet kan je met een ander sprookje carpoolen.  

Schrijf je in en laat je betoveren!  
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Kerstmeeting 2015 
Op de beursvloer westland hebben we (d.m.v. Marco Stolze) een deal gesloten met de kerstmeeting. 
 
55e kerstviering in gezellig volle veilinghal 
“Een grote kerstboom, kerstliedjes en veel mensen bij elkaar. Dat is kerstfeest!” Een vaak gehoorde 
omschrijving van kerst. Ook dit jaar vind je deze combinatie op tweede kerstdag in de hal van Van 
der Gaag, op het voormalige veilingterrein Westerlee te De Lier. 
Om 10.00 uur start het muzikale programma, met medewerking van muziekvereniging Liora, 
kinderkoor Do Re Mi en het Constantkoor. 
Ook u bent van harte welkom het echte kerstgevoel samen met 1500 andere Westlanders mee te 
beleven. 
 
 
 
 
Feestelijk 
Het logistieke centrum, waar zeven dagen per 
week groenten en fruit worden gedistribueerd, 
wordt één dag per jaar in een ander jasje 
gestoken. Een kerstjasje. Een groot podium 
voor muzikanten en zangers en zangeressen 
en zo’n 1500 stoelen maken de loods tot een 
feestelijke ruimte. Even geen druktes van 
alledag maar ‘Nu zijt wellekome’ en ‘De 
herdertjes lagen bij nachte’. Even geen 
schokkende tv-beelden en krantenkoppen maar 
een kinderkoor en het aansteken van kaarsen. 
Met elkaar de warmte en saamhorigheid 
voelen. Genieten van prachtige muziek, het 
kerstverhaal en leuke kinderliedjes. Met 1500 
mensen in één ruimte voor eenzelfde doel. Het 
brengt een ware kerstbeleving.  
 
 
 
Programma 
Burgemeester Van der Tak heet u op deze 55e 
kerstmeeting welkom. Ook is er een bijdrage 
van pastor Dits. Kinderkoor Do Re Mi zorgt voor 
de vrolijke noot. Muzikaal wordt de viering 
ondersteund door muziekvereniging Liora en 
het Constantkoor. En er is een bijdrage van 
Miranda Doorduin en Marcel Bongaards. Na 70 
minuten vol afwisseling van muziek, zang en 
verhalen, keer je met een blij en waar 
kerstgevoel terug naar huis waar de dag 
misschien met familie of vrienden wordt 
voortgezet. 
 
 
 
 
Uitnodiging 
Tot ziens op 26 december, tweede kerstdag, bij de kerstmeeting. In de hal van Van der Gaag, op het 
voormalige veilingterrein Westerlee in De Lier (volg de wegwijzers). Aanvang: 10.00 uur. Bent u niet in de 
gelegenheid? Via WOS Radio is de meeting ook te beluisteren. 
 
 
  



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

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

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

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
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO PAKT MAAR DE HALVE BUIT TEGEN RODA                  Sponsor: Martin Stolze B.V. 
In de laatste competitive ronde van dit jaar mochten VALTO 1&2 naar Krommenie afreizen om daar de strijd 
om de punten aan te gaan met RODA uit West Zaan. Het was voor beide ploegen zaak om dit weekend de 
punten te pakken om afstand te nemen van de degradatie zone. Als eerste betraden de reserves het veld en 
was het kijken wie er de beste papieren had, Recht Op Doel Af of was het Vlotte Aanvallen Leiden Tot 
Overwinning. Scheidsrechter Patitst gaf het startsein voor deze wedstrijd en na een minuut of drie mocht 
Lisanne met een verzilverde vrije bal de score openen. Niet veel later lag aan de andere kant de gelijkmaker 
ook door de korf, waarna Pieter ons opnieuw op voorsprong zetten. Ook deze voorsprong was maar van 
korte duur, want nu mocht de thuisploeg een vrije bal nemen. De volgende vier minuten zouden voor VALTO 
zijn, waarin zij met vijf doelpunten op rij werd een flink gat sloegen. Waar het aan lag zullen we moeten 
achterhalen, want het viel ineens stil bij de Lierse ploeg. De thuisploeg besloot te gaan achter verdedigen, ja 
het bestaat nog in de 1e klasse, en wist het spel goed te vertragen. De Lierse aanvallen werden wat slordig 
en waren vaak na één schot al voorbij. De thuisploeg maakte hier dankbaar gebruik van en wist bij 8-8 weer 
langszij te komen. Gelukkig was Bart voor de rust nog tweemaal scherp en zorgde voor een 8-10 voorsprong 
op slag van rust.  
Na de thee zorgde Nikki nog wel voor wat meer lucht, maar de verdediging wist geen stand te houden. Met 
drie doelpunten op rij wist RODA wederom langszij te komen. Er zou nu een fase aanbreken dat de ploegen 
om en om scoorden met VALTO wel steeds op een kleine voorsprong en RODA wat gelijk maakte. Na de 
13-13 halverwege de 2e helft waren het Laura en Laurens die weer voor een gaatje van twee zorgde, maar 
met twee makkelijk gegeven strafworpen wist RODA dit weer recht te zetten. Bart, die in de ogen van 
scheidsrechter Patist niets meer goed kon doen, werd vervangen door Thom die het samen met Ron en de 
dames moesten gaan doen. Dit wilde in eerste instantie nog niet lukken, maar na de vak wissel werd ook 
Frank ingezet en hij wist wel direct de korf te vinden. Na de gelijkmaker wist Thom in zijn volgende aanvallen 
wel de korf te vinden en was er weer wat lucht. De slotfase werd er door beide ploegen om en om gescoord 
om uit eindelijk uit te komen op de 18-21 eindstand. Twee belangrijke punten konden worden bij geschreven, 
waarmee VALTO 2 voorlopig afstand neemt van de degradatie zone.  
Voor het Lierse vlaggenschip was het vandaag ook er op of eronder. Na de klinkende overwinning 
dinsdagavond tegen 1e klasser WION, waren de verwachtingen bij het achtkoppige Lierse publiek 
hooggespannen. VALTO 1 had het vandaag vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Bloemendaal 
niet makkelijk. Het vizier was duidelijk niet als dinsdagavond blijven staan, want het duurde tot de vijfde 
minuut voordat Rob voor VALTO de score opende. Dit was gelukkig de gelijkmaker, zodat het andere vak 
het kon gaan proberen. Dit lukte via Frank, maar daar was in dezelfde minuut ook weer de gelijkmaker. Dit 
zou zo doorgaan tot halverwege de eerste helft. Toen nam VALTO een kleine voorsprong door Judith en 
Niels en even later werd het verschil nog verder uitgebouwd tot 6-10 met nog vier minuten te gaan naar de 
rust. VALTO speelde deze vier minuten niet goed uit en liet de thuisploeg tot één punt naderen voor de rust.  
Dit had natuurlijk nooit mogen gebeuren, dus was het zaak om dit in het tweede deel recht te zetten. VALTO 
kwam echter niet scherp uit de kleedkamer en verspeelde knullig de eerste aanval. Dit werd door de 
thuisploeg genadeloos afgestraft door direct de gelijkmaker te scoren. Frank zou VALTO, naar later bleek, 
voor de laatste keer op voorsprong zetten. RODA 1 weet het ook niet korfballend op te lossen en koos 
ervoor om te gaan achterverdedigen, lees antikorfballen. Hiermee wisten zij wel hun doel te bereiken, want 
zoals gezegd stonden de vizieren niet echt scherp vanavond bij VALTO. Veel van de Lierse aanvallen 
werden na het eerste schot afgebroken en RODA wist een gaatje te slaan van drie verschil, voordat Frank 
weer voor ons de korf vond. Dit verschil zou de hele tweede helft blijven met zelfs een uitschieter naar 20-15 
vijf minuten voor tijd. Intussen waren Pieter en Bart al binnen de lijnen gebracht voor Rob en Frank, maar 
ook zij konden het tij niet meer keren. Bart zorgde wel voor meer rebound in zijn vak, zodat de aanvallen wat 
langer duurde maar de doelpunten bleven uit. Opvallend was wel dat de scheidsrechter het toe liet dat de 
thuisploeg al geruime tijd ellen lange aanvallen mocht spelen met af en toe een schot mijlen ver over de korf 
heen. RODA heeft in de slotfase zo op het gemak aanvallen van meerdere minuten mogen spelen, zodat 
VALTO de eindsprint pas in de 27e minuut kon inzetten. Thom werd bij zijn doorloop tegen de grond gewerkt, 
waarna hij een strafworp mocht nemen. Even later wist ook Niels weer de korf te vinden, nadat ook de 
thuisploeg weer had gescoord. De eindstand werd door Thom op het bord geschoten, waarna de matig 
leidende scheidsrechter voor het laatst floot. Wederom een matige competitiewedstrijd van ons vlaggenschip 
na een uitstekende bekerwedstrijd. Door dit verlies is ons vlaggenschip op de één na laatste plaats terecht 
gekomen en zal het alle zeilen moeten bijzetten om uit de degradatie zone te komen. Gezien het niveau wat 
dit team kan halen heb ik er alle vertrouwen in dat het goed komt, maar dan moeten we ons meer op ons 
eigen spel gaan concentreren en alle kwaliteiten die we in huis hebben ook gebruiken.  
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We gaan nu eerst allemaal genieten van twee weken rust om met familie en vrienden de feestdagen op 
gepaste wijze te vieren. Daarna wacht de laatste tegenstander DES uit Delft die op 9 januari op bezoek komt 
in de Vreeloohal in De Lier. De selectie hoopt op een volgepakte tribune, zodat zij kunnen laten zien dat zij 
ook in de competitie wel degelijk een goede wedstrijd kunnen neerzetten. 
 
      Fijne dagen allemaal en tot 9 januari, Arno van Leeuwen.  
 
 
 
 
VALTO C2 - Sporting Trigon C1 
In de aanval stonden: Freek, Julia M., Kim en Tessa. En in de verdediging: Lorenzo, Amber, Rosanne en 
Julia E. De wedstrijd begon erg fel en het was een spannende wedstrijd. Na 5 minuten stonden we al met 2-
0 voor. We gingen de rust in met 4-3. Na de rust kwam Jordi erin voor Lorenzo. 
Na een tijdje hadden we een grote voorsprong, 7-4. Maar de C2 liet wat steekjes vallen en het werd 7-6. 
Toen kreeg het aanvalsvak een vrije bal en het werd 8-6. Dat was ook de eindstand. Het was een erg goede 
wedstrijd tegen de koploper! 
Doelpuntenmakers: Amber (1x), Kim (1x), Rosanne (1x), Tessa (2x) en Julia M. (3x) 
  

Tessa 
 
 
 
Alo D1 tegen VALTO D1 
Afgelopen zaterdag speelde we tegen Alo. Frank zei dat het een makkelijke ploeg was en dat we het 
moesten winnen. Toen de wedstrijd begon scoorde we snel de 0-1 daarna scoorde we nog de 0-2 en de 0 -
3. Jammer dat Alo er nog 2 scoorde voor de rust maar gelukkig gingen we met 2-6 de rust in. Na de rust 
duurde het lang voordat er weer gescoord werd maar wij scoorde na een lange tijd de 2-7. Toen het nog 
ongeveer 10 min duurde stond het 2-9 jammer dat Alo scoorde maar wij scoorde ook nog de 3-10. 
De eindstand was 3-10. 
      Groetjes Emma 
 
 
 
 
Dijkvogels E1 – VALTO E3 
Vandaag gingen de meiden op weg naar Maasdijk om een wedstrijd tegen Dijkvogels te spelen. Na de 
goede wedstrijd van vorige week gingen ze vol goede moed en met een brede glimlach de sporthal binnen. 
Snel omkleden en het veld in, even inschieten een praatje van Femke begon de wedstrijd. 
Oei, wat een snelle jongetjes waren erbij, maar de meiden lieten zich niet kennen en al snel scoorde Estelle 
de 1-0! Dat belooft wat! Helaas ging het daarna iets minder goed, Dijkvogels kwam lekker in het spel en 
begon met doelpunten maken. De meiden bleven niet achter, maar het verschil was jammer genoeg iets te 
groot, de eindstand was 13-5 in het voordeel van Dijkvogels! 
Meiden jullie hebben lekker en goed gespeeld de laatste weken, echt leuk om te zien! 
Nu lekker vakantie en tot in 2016. 
 
      Groet, Johan en Wietske 
 
  
 
 
Fiks E1 - VALTO E5 
Zaterdag moesten we tegen Fiks. Deze staan bovenaan in de poule dus we wisten dat het lastig ging 
worden. En dat werd het ook, want Fiks scoorde wel 23 doelpunten. Dat was heel jammer! Gelukkig had 
Isabel er nog één voor ons gescoord. Dus de uitslag was 23-1. Helaas verloren we ook met de strafworpen. 
Dit werd 2-1.  
We hebben het heel lastig in deze poule. Daarom gaan we na de kerstvakantie in een andere poule spelen. 
Ook hier zullen we gewoon aan de bak moeten! Maar misschien weten we dan wat puntjes te halen. 
 
     Groetjes, Tristan en Helma 
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VALTO E7 – ONDO E7 
We hadden er weer zo'n zin in, dik aan de top het nieuwe jaar in... Maar helaas wilde de ballen er bij ondo 
wel in en bij ons niet! Na de 0-3 lieten de meiden hun koppies hangen en werd het uiteindelijk 1-5 (gescoord 
door Lotte), de strafworpen gingen er wel goed in 7-2.  
Volgend jaar gaan we d'r weer fris tegen aan, op naar het kampioenschap en de mc Donalds!! 
Iedereen hele gezellige dagen en een gezond en sportief 2016 
 
Groetjes Hèlen en Tess xx 
 
 
VALTO F2 in hogere kerstsferen tegen Die Haghe F3 
Met z’n vijven startte de F2 met goede moed. Helaas zonder Frenk en Dita. Gelukkig wel met coach Claudia. 
Het eerste kwart: 0-1, wat zal ik aan doen met kerst? 0-2, we hadden wel een leuk kerstfeest op school, 1-2, 
die lichtjesavond gisteren was echt cool, 1-3, alleen lag ik wel een beetje laat in bed, 1-4, ik hoop dat we 
gaan gourmetten, 2-4, hé, was dat het eerste kwart alweer, 2-5. Het tweede kwart: 3-5, goed Jasmijn en 
gelukkig zit die hele lange jongen even op de bank, 4-5, top Elise en daarna even rust. Maar goed, alles is 
nog mogelijk (denkt de bank). 
Het derde kwart: 4-6, hoeveel 
nachtjes nog tot de kerst? 4-7, 
hé, die lange jongen kan bijna 
dunken, 5-7, gelukkig schiet 
Toon ze raak van ver, 5-8, weer 
een dunk, 5-9, en nog één, 6-9, 
maar wij hebben Toon, 6-10 en 
6-11, nu moet hij toch echt even 
stoppen met dunken. Het vierde 
kwart: 6-12, ik ben blij dat ik 
kerstvakantie heb, 7-12, ga ik 
nou eerste Kerstdag naar opa en 
oma?, 7-13, kom op VALTO, nog 
even doorzetten! 8-13, goed zo 
Isis, 8-14, duurt het nog lang? 9-
14 en 10-14, door super-Sara, 
10-15, jammer, maar wel 
allemaal één of meer keren gescoord! 
Helaas was de F2 al een beetje in hogere kerstsferen, maar wat kunnen we trots zijn op dit nieuwe team. Zo 
kort pas samen spelend, maar zo gezellig en met veel teamspirit. Dat is toch de echte kerstgedachte. De F2 
wenst iedereen dan ook hele mooie feestdagen en een heel gezond en sportief 2016! 
 
 
 
 
DE VALTO TREIN DENDERD DOOR IN DE ZUID HOLLAND BEKER                                    
Sponsor: Martin Stolze B. V. 
De bekerwedstrijden zijn tot nu toe allemaal een prooi voor VALTO 1 geweest. Het eerste slachtoffer was 
Vriendenschaar uit Hardinxveld, waar VALTO nog een appeltje mee te schillen had. Zij werden met 26-15 
aan de kant gezet, wat goed was voor het vertrouwen van de ploeg. De volgende ronde werd VALTO 
gekoppeld aan 2e klasser Weidevogels, waar het vlaggenschip vorige week donderdagavond op bezoek 
mocht. Een leuke groep publiek was er achteraan gereisd en zag VALTO over Weidevogels heen walsen.  
 
De wedstrijd werd met een verschil van 19 doelpunten afgesloten, maar om tot de kwartfinale door te 
dringen moest er eerst nog een extra wedstrijd gespeeld worden. In een eliminatie duel tegen WION uit 
Rotterdam moest uitgemaakt worden wie deze laatste plaats in de kwartfinale verdiende. Na de 
competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Excelsior, waarin vooral de eerste helft van een 
bedenkelijk niveau was, hoopte het in grote getale opgekomen publiek op een wederopstanding van het 
vlaggenschip. Vanavond zou Judith weer starten met de bedoeling ook de hele wedstrijd te spelen. Dit zou 
dan haar eerste wedstrijd weer zijn voor haar na de terugkeer van haar blessureleed. Ook Bart was voor de 
gelegenheid weer terug in het vlaggenschip, omdat Niels geblesseerd was geraakt aan zijn arm bij het 
ophangen van de kerstversiering. Ben wel benieuwd wat voor kerstverlichting hij heeft opgehangen. Onder 
leiding van scheidsrechter Den Ouden werd aan de wedstrijd begonnen. De openingsfase was duidelijk voor 
de gasten uit Rotterdam en lieten met een schotpercentage van 100 % een 0-3 voorsprong op het bord 
zetten. Toen ging echter de VALTO korf op slot en werd met zes doelpunten op rij de achterstand van drie 
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goals omgezet in een voorsprong van drie. WION bleef in de schaduw van VALTO tot de 9-7 tussenstand, 
waarna de Lierse formatie een tandje opschakelde en het gat langzaam vergrootte naar de 20-12 ruststand.  
 
Wat Marco in de kleedkamer gezegd heeft zullen we nooit weten, maar feit is wel dat ons vlaggenschip 
lekker scherp uit de kleedkamer kwam. De verdediging stond als een huis en wist WION in het begin van het 
tweede deel van het scoren af te houden. Bij VALTO leek intussen alles op zijn plaats te vallen, waardoor 
het zes minuten later al 28-12 was geworden. Bij de Rotterdammer zakte de moed in de schoenen maar 
bleven wel lekker korfballen. Ook zij wisten nu twee maal de korf te vinden, maar daarna was het weer 
VALTO wat de ene na de andere aanval verzilverde. Er waren nog acht minuten zuivere speeltijd te gaan 
toen het verschil voor het eerst twintig doelpunten was bij de 36-16 van Frank. Het Lierse publiek begon zich 
te roeren, want de mijlpaal van donderdagavond van 30 doelpunten tegen Weidevogels was allang 
verpulverd. Er zou vanavond weer geschiedenis geschreven gaan worden en een veertigste treffer was de 
wens. De ploeg ging er helemaal voor en, met af en toe een Rotterdamse treffer tussendoor, werd de jacht 
op de laatste vier doelpunten in gang gezet. Door treffers van Rob, Frank en Bart met een mooie one hander 
werd de 39 gehaald. De laatste minuut liep al toen VALTO weer in de aanval kwam waarin Frank ons 
veertigste doelpunt wist te maken en de eindstand op 40-19 leek te zetten. WION perste er ook nog een 
goede aanval uit in de laatste 19 seconden die nog restte en maakte hun 20e doelpunt. Het publiek heeft 
weer kunnen genieten van een mooie wedstrijd, waarmee de bittere nasmaak van zaterdag weer helemaal 
is weg gespoeld. Na de wedstrijd was ook direct de loting voor de kwartfinales in januari. De volgende 
tegenstander is Velocitas geworden bij wie we op bezoek mogen in Leiderdorp, omdat zij in de 2e klasse 
uitkomen en dus het thuisvoordeel genieten.  
 
We kunnen hier nog even op teren, maar zaterdag zal het vlaggenschip er weer moeten staan in de 
competitiewedstrijd tegen RODA in West Zaan. Een wedstrijd waarin we, bij winst, de aansluiting houden 
met de bovenste ploegen. Als we niets veranderen aan de afstelling van de vizieren, moet het goed komen. 
Publiek is natuurlijk altijd welkom in Krommenie in het Trias, waar om 17:25 uur VALTO 2 het spits zal 
afbijten.  
      Graag tot zaterdag in Krommenie, Arno van Leeuwen. 
 




