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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



De Bijblijver, 22 aug 2016 2 

Agenda 

 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Welkom bij de start van het seizoen 2016-2017. De aftrap is 
eigenlijk al gebeurd met het geweldige succesvolle evenement: 
Rijk Zwaan Westland Derby’s. 2 avonden en een heerlijke 
zaterdag vol met Westlands korfbal en vele bekenden op het 
Valto veld. Mooi georganiseerd door Johan en Frank. Dank 
mannen! 
 
Verschillende teams zijn al begonnen met trainen. De selectie onder leiding van Marrien en Chris en onze 
A1 en A2 onder leiding van Michael en Petra. 
 
En deze week gaat iedereen weer trainen! Het wordt mooi weer, dus wat willen we nog meer. Check de 
Valto site voor de trainingstijden! 
 
Nou, we hebben nog wel wat hulp nodig en links en rechts. Zie hieronder overzicht van alle trainers en 
coaches. Vele mensen helpen al, maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken! Schroom niet en meldt je bij 
Johan van der Meer!!! De jeugd zal het waarderen en wij ook! 
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Overzicht trainers en coaches 

 
 
Kan jij helpen dat de teams niet in de kou staan? Meld je aan voor één van de vacatures! 
 
Scheidsrechters 
Goed nieuws vanaf het scheidsrechtersfront. Dit seizoen fluiten voor Valto: Cock Matthijssen, Pierre van 
Venetien, Rick Voskamp, Thom Voskamp en Ruben Kester (hoewel hij grotendeels in buitenland verkeert). 
Maar ook Jan Korteland gaat dit jaar weer voor Valto fluiten. Hulde mannen en dank voor jullie inzet. 
 
Gastdame en heren 
De Nederlandse scheidsrechtersvereniging heeft Valto een oorkonde gegeven omdat we hoog gewaardeerd 
worden in de beoordelingen van de scheidsrechters. Hulde heren en dame, jullie inzet wordt gewaardeerd. 
 
Herhaling berichten 

- Geen 

Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
KOP IS ER AF VOOR DE VALTO SELECTIE. 

Sponsor: Martin Stolze B.V.. 
Na tien korfballoze weekenden zijn we weer begonnen. Vorig weekend was de eerste training dag voor de 
vernieuwde selectie. Ook de geheel nieuwe begeleidingsstaf was natuurlijk present en na het uitwisselen 
van de nodige vakantie verhalen werd het tijd voor de nodige sportieve inzet. Dit seizoen zijn er weer een 
aantal nieuwe gezichten binnen de spelersgroep te zien. Na Bart en Judith hebben dit seizoen ook Iris en 

team Coach Trainer
Kangoeroes Mandy	Herbert		 Vacatures
F1 Nikki	v	Spronsen
F2 Sanne	en	Iris	de	Raadt
E1 Sheila	Herbert
E2 Maaike	Ridder		
E3 Hellen	Lochmans
E4 Vacature
E5 Marije	van	Dalen
E6 Lisa	van	Wingerden
E7 Vacature
D1 Judith	/	Ron
D2 Thomas	/	Esmee
D3 Sjors	J
D4 Vacature
C1 Laurens	/	Pieter
C2 Bart	v	L
C3 Lysanne	v	V
C4 Naomi	G
B1 Frank Frank,	Simon	K
B2 Nico	Ridder
B3 Vacature
A1 Michael	Dissel Michael	D
A2 Vacature Petra	D
Valto	1 Marrien	Ekelmans
Valto	2 Chris	van	Staalduinen
Valto	3 Vacature
Valto	4 nvt
Valto	5 nvt
Valto	6 nvt
Valto	7 nvt
Valto	8 nvt
Fit	&	Fun nvt

Laurens,	Pieter,	Bart

Lysanne,	Twan,	Mariska,	
Marleen

Marrien,	Chris

Martin	W,	Kevin	B,	vacature

Johan	M,	Michael	D,	vacature

Sjors,	Derk,	Inge	v	D,	Lisanne	
O

Bart	V,	Steven	V,	Mark	v	G,	
Sharon	P

Judith,	Ron,	Thomas,	Esmee

Nikki,	Manon	v	G,	Kitty	V,	
Joost	v	D.

Algemeen

Rianne	Kok
Marije,	Sheila,	Ruben	H,	
Floris,	Femke	S,	Maaike	R,	
Joyce	M,	Vera	L,	Aileen	W,	
Rick	v	D,	hulp	junioren



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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Sanne de Raadt hun wit/ blauwe shirt verruild voor een oranje/zwart shirt. Kevin Barnhard, die twee seizoen 
terug nog de kleuren van KOAG verdedigden, heeft na een jaar trainer te zijn geweest van VALTO B1 
besloten dat hij het zelf spelen toch miste. Naast deze drie nieuwelingen is ook Floris over gekomen uit de 
A1 en aan de selectie toegevoegd.  
Met de drie kamp bij De Meervogels in Zoetermeer is het selecteren voor de nieuwe coach Marrien 
Ekelmans begonnen. Met Chris, die de reserves voor zijn rekening neemt, zal hij de komende wedstrijden de 
verschillende speler combinaties testen om uiteindelijk de spelers te kiezen die de eer van VALTO gaan 
verdedigen. Tijdens de wedstrijden bij De Meervogels bleven er twee spelers aan de kant door blessures. 
Ron vanwege zijn knie en Niels L heeft bij een botsing met de paal een scheurtje in zijn ellenboog opgelopen 
en is dus even uitgeschakeld. De overige acht heren zouden vandaag dus allemaal zo wie zo hun 
wedstrijden spelen. Bij de dames is was wel iedereen fit, zodat er wel met de dames gerouleerd kon worden. 
De eerste wedstrijden tegen de gast vereniging heb ik geskipt, want tja ook ik heb weleens belangrijker 
dingen te doen. Men wist mij te vertellen dat er door VALTO 2 wel goed spel op de mat gelegd werd, maar 
het ontbrak aan scherpte in de afronding. De Meervogels 1, wat overgangsklasse speelt, moest zijn 
meerdere erkennen in de Lierse formatie. Voor de wedstrijden tegen Sporting Trigon was ik wel naar 
Zoetermeer gereden, want van deze kampioen in de overgangsklasse wist VALTO 1 in maart nog te winnen 
met 23-15. Nieuwsgierig hoe VALTO het er deze keer af zou brengen tegen deze opponent.  
VALTO 2 speelde tegen een gelijkwaardige tegenstander, want ook Sporting Trigon 2 komt uit in de reserve 
1e klasse. Het begin was duidelijk voor de ploeg uit Leiden. Zij wisten VALTO liefst 17 minuten van scoren te 
houden. De Leidse ploeg scoorde ook niet echt makkelijk, maar hadden er toen toch al vijf doelpunten in 
liggen. Mariska opende de score voor VALTO uit een vrije bal, maar het verschil zou door Sporting Trigon 
weer snel terug gebracht worden op vijf. Ook toen Pieter de ruststand op het bord leek te schieten had de 
Leidse ploeg weer een antwoord, zodat er bij 2-7 gerust werd. Na de rust werden er wat verse dames 
ingebracht bij VALTO en ook bij de Leidse ploeg verschenen nieuwe gezichten binnen de lijnen. Het ontbrak 
bij VALTO helaas ook in deze wedstrijd aan scherpte in de afronding. Er werden volop kansen gecreëerd, 
maar de ballen wilde niet vallen. Pieter, Steven en Michiel wisten allen één keer de korf te vinden, maar dat 
was te weinig tegen de Leidse opponent. Hoewel ook zij maar vier maal tot scoren kwamen in de twintig 
minuten durende 2e helft. Deze pot eindigde dus met een 5-11 eindstand.  
Toen was het de beurt aan, voor vandaag, VALTO 1. Bart, Frank, Lotte en Lisanne begonnen in de 
verdediging en de zusjes de Raadt stonden naast Laurens en Kevin in de aanval. Was trouwens wel even 
wennen voor mij om Iris en Sanne nu in het oranje te zien spelen. Ik heb hen tenslotte in al mijn jaren als 
teambegeleider bij ODO in de selectie meegemaakt. In tegenstelling tot de wedstrijd in maart wist de Leidse 
ploeg nu wel als eerste te scoren. Iris wist echter in dezelfde minuut de gelijkmaker binnen te schieten. Het 
verdediging vak had echter meer moeite met het vinden van de korf. Er werd wel goed verdedigd, maar als 
je zelf niet scoort doet de tegenstander het wel. Zo stond er vijf minuten later toch een 1-3 achterstand op 
het bord. Kevin zorgde weer voor de aansluiting, maar door een overtreding in de verdediging kreeg 
Sporting Trigon een strafworp die zij verzilverden. Beide ploegen bleken erg aan elkaar gewaagd, waardoor 
het verschil nooit groter was als twee doelpunten. In de slotfase van de 1e helft kwam VALTO weer langszij 
bij de 5-5 van Laurens. De laatste minuut liep al toen de bal weer in de VALTO aanval kwam en Bart met 
een afstandsschot de ruststand op 6-5 zette.  
Deze voorsprong zou de Leidse ploeg, met wat verse heren binnen de lijnen, echter direct bij aanvang van 
de 2e helft egaliseren en ook gelijk een voorsprong pakken. Halverwege de 2e helft stond er een 6-9 
tussenstand op het bord. VALTO had in deze helft weinig in te brengen en maar één keer te scoren. 
Verdedigend ging het wel wat beter dan in het eerste deel. Er kon echter niet voorkomen worden dat de 
kersverse hoofdklasser de wedstrijd met 7-11 in hun voordeel besliste. Met de inzet van de spelers zit het 
wel goed en verliezen van een hoofdklasser lijkt me geen schande. Voor komende donderdag zullen Marien 
en Chris vast weer het één en ander op papier zetten en zullen we zien wie waar speelt tijdens de Westland 
Derby’s. Ik hoop voor de spelers op wat meer publiek, want in Zoetermeer waren maar weinig Lierenaars te 
bekennen. De feestweek is nu echter voorbij dus kan het publiek zich weer concentreren op korfbal. 
Tot donderdag, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
VALTO WINT EERSTE RIJK ZWAAN WESTLAND DERBY´S. 

Hoofdsponsor: Martin Stolze B.V.. 
Na de drie kamp vorige week bij De Meervogels, stonden deze week de Rijk Zwaan Westland Derby’s op het 
programma. In de voorronden waren de ploegen welke in dezelfde klasse in de competitie uitkomen aan 
elkaar gekoppeld. Bij de junioren ligt dit wat lastiger, omdat daar door de wisselende spelers elk seizoen er 
soms een heel nieuw team staat. Dit is dit jaar bij ODO A1 het geval. Konden zij zich vorig jaar nog prima 
meten met de A1 van VALTO, bleken zij nu geen partij voor deze verse overgangsklasser. Bij de senioren 
was het bij VALTO duidelijk te zien dat men nog moet wennen aan de nieuwe spelers. Hoewel VALTO 2 
voortvarend van start ging, bleek het lastig om de 5-1 voorsprong vast te houden. Nadat de ruststand van 7-
5 was bereikt bleek  het meeste kruit wel verschoten. In de 2e helft werd nog maar moeizaam de korf 
gevonden. ONDO 2 wist vlak voor tijd nog langszij te komen, maar het was uiteindelijk de thuisploeg die aan 



HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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het langste eind trok en met 12-11 door wist gaan naar de winnaars poule. Het sterk gewijzigde VALTO 1 
trad aan tegen het eveneens flink gewijzigde ONDO 1. Het was dus even zoeken naar de juiste kansen, 
waardoor het eerste doelpunt lang op zich liet wachten. Beide verdedigingen deden hun best om de 0 te 
houden, maar het was nieuwkomer Sanne de Raadt die VALTO met twee treffers na 20 minuten op een 2-0 
voorsprong zette. Hierna vielen de doelpunten als zoete appeltjes en werd er een gat geslagen naar 7-1. Dit 
was de basis voor een uiteindelijk redelijk makkelijke 18-10 overwinning voor de Lierse ploeg, waarmee alle 
VALTO ploegen zich konden opmaken voor de winnaars poules op zaterdag.  
Om 14 :00 uur was het op veld 1 VALTO A1 wat het spits afbeet voor vandaag. Tegenstander was ONDO 
A1 wat woensdagavond CKC Maassluis A1 wist te verslaan. Ook deze tegenstander was geen onbekende 
voor VALTO A1, want ook tegen deze ploeg werd afgelopen seizoen  in de competitie gespeeld. Het werd 
voor VALTO A1 wel een betere graadmeter dan woensdagavond en zij moesten nu ook aardig aan de bak. 
De winst kwam na het eerste gaatje geslagen te hebben echter nooit meer in gevaar en de wedstrijd werd 
afgefloten bij de 16-12 eindstand. Hiermee was de eerste beker verdiend voor VALTO A1 voor dit seizoen 
binnen.  
Na deze spannende wedstrijd was het de beurt aan VALTO 2 wat het opnam tegen CKC Maassluis 2, wat 
donderdag in een gelijk opgaande wedstrijd tegen ODO 2 met 16-15 aan het langste eind had getrokken. Bij 
VALTO 2 ontbraken nog steeds Ron en Niels L. door blessures, zodat de vier resterende heren, die in de 
race zijn voor een plekje in VALTO 2, in het veld stonden. Na de eerste schifting zijn er nog zes dames over 
waar Chris in deze oefenwedstrijden nog eens naar gaat kijken en proberen een sterk team uit te smeden. 
VALTO 2 begon de wedstrijd niet lekker. Het duurde acht minuten voor Pieter voor het eerst de korf vond en 
de volgende treffer van Floris kwam pas twee minuten voor de rust. Hoewel ook Maassluis niet lekker in de 
wedstrijd zat, hadden zij intussen een gat geslagen naar 2-8. De ruststand werd door Pieter op het bord 
geschoten door deze op 3-8 te zetten.  
Na de rust werd het iets beter voor de thuisploeg en werd het gaatje door doelpunten van Pieter, Lisanne en 
Steven verkleind naar 6-9. Het lukte echter niet om de aansluiting te krijgen. Na de 7-9 van Pieter en de 8-10 
van Mandy wist Maassluis na de 9-11 tussenstand het gaatje langzaam maar zeker weer uit te bouwen naar 
9-15. Er waren toen nog tien minuten te gaan, maar VALTO kon geen vuist meer maken en verloor 
uiteindelijk met 10-16 van CKC Maassluis 2. Intussen was op veld 2 de wedstrijd tussen ODO 1 en ONDO 1 
van start gegaan, waarin de flink gewijzigde Maaslandse ploeg na het vertrek van Sanne en Iris weer 
zoekende is naar een nieuwe opstelling. Daarnaast kampen er twee basisspelers nog met de nasleep van 
blessures die zij vorig seizoen opliepen. Ondanks dit alles boden zij prima weerstand tegen de ploeg uit ’s 
Gravenzande en bleken halverwege de bovenliggende partij te zijn. Na het inschieten toch weer mijn focus 
op het vlaggenschip van VALTO, wat toch meer mijn aandacht trok. Het keurkorps van Marrien lijkt al vorm 
te krijgen, want ook vandaag stonden Bart, Frank, Kevin en Laurens als heren kwartet in de basis. Bij de 
dames wordt nog gekeken, want ook vandaag maakte vijf dames zich klaar voor deze wedstrijd. De wedstrijd 
schoot na het eerste fluitsignaal van Rick uit de startblokken en binnen enkele minuten stond er al een 2-0 
voorsprong op het bord. CKC Maassluis, wat al een paar seizoenen als 2e eindigt in de 2e klasse, wist deze 
achterstand weer snel te egaliseren. Na de 3-3 tussenstand wisten Bart en Judith weer een gaatje te slaan, 
wat met de treffers van Frank nog eens werd verdubbeld. Dit verschil van vier zou in de rest van de wedstrijd 
niet meer uit handen gegeven worden. De coach van Maassluis deed wat hij kon om het tij te keren, maar al 
in de eerste helft werd duidelijk dat VALTO 1 vandaag in de nieuwe samenstelling al aardig op elkaar 
ingespeeld raakt. Na de 10-5 van Laurens werd het even later al 12-6 via Frank met alweer zijn zesde treffer 
en niet veel later zorgde Judith voor de 14-7. De ruststand werd door Maassluis op het scorebord geschoten, 
zodat de teams bij 14-8 zich terug trokken voor de thee en een goed gesprek.  
Het begin van de 2e helft was weer voor VALTO, wat met twee snelle treffers van Laurens het verschil 
vergrootte naar 16-8. Het was dus meteen duidelijk dat er voor Maassluis vanmiddag weinig te halen viel. 
Wat zij ook probeerden, alles werd door de Lierse ploeg onder controle gehouden. De voorsprong bleef 
steeds in de dubbele cijfers, hoewel een kleine opleving de Maassluise  ploeg nog even terug bracht tot 17-
11. Met nog tien minuten te gaan was het verschil weer opgelopen naar 20-12 na de doorloop van Iris, 
waarna Maassluis even later hun laatste doelpunt, wat later zou blijken, maakte. Het slotakkoord was 
duidelijk voor VALTO, wat met zes doelpunten op rij de eindstand op 26-13 zette. Hiermee was de eerste 
Rijk Zwaan Westland derby’s een prooi voor VALTO. In de andere poule wist ODO 1 uiteindelijk ook ruim te 
winnen van 1e klasser ONDO 1, wat het VALTO 1 donderdagavond toch flink lastig gemaakt had. De 
Maaslanders wonnen uiteindelijk met 14-7 van de ’s Granvenzandse ploeg.  
Al met al een prima verlopen Rijk Zwaan toernooi, wat mede dankzij het weer en strakke organisatie als 
succesvol de boeken in kan gaan. Een mooi toernooi wat zeker een vervolg verdiend en wellicht een vaste 
plaats in de agenda’s van de regionale clubs krijgt.  Voor de trainers en spelers van VALTO rest nu nog één 
oefen toernooi voor de competitie begint. Volgende week reist de selectie af naar Oost Souburg waar bij KV 
Fortis een vier kamp zal worden afgewerkt. Tegenstanders zijn daar Fortis, IJsselvogels en KV Tilburg, 
waarvan we Fortis en KV Tilburg ook in de competitie zullen treffen. De laatste kans voor de coaches om 
nog te experimenteren, want een week later wachten WION en PKC 4 als eerste tegenstanders voor de 
selectie.  
Arno van Leeuwen.  
 




