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Lange adem
In deze tijd lijkt alles snel te gaan. Zowel technische, als sociale, als ook politieke ontwikkelingen. Het is een
tijd van reageren of de boot missen. Innoveren of achterlopen. Snel snel snel, haast haast haast. En
eenmaal in het ritme, kan het best lastig zijn er even uit te stappen.
Maar soms heeft iets gewoon tijd nodig, kan het niet ala minuut en moeten we accepteren dat het niet
sneller gaat als we zouden willen. Een voorbeeld daarvan is het speeltoestel en de ruimte waar die moet
komen te staan. Een leuk stuk extra grond dat we mogen gebruiken, ligt er nu nog wat kaal en verloren bij.
Het speeltoestel heeft een bepaalde levertijd, waar wij weinig aan kunnen veranderen. Maar het komt er en
het wordt mooi, dat weet ik zeker!
Een ander voorbeeld van iets dat tijd nodig heeft is beleid. Een richting bepalen kan relatief snel, het ten
uitvoer brengen lukt ook nog wel, maar de resultaten komen vaak pas later. Veel later. Het heet dan ook niet
voor niets een langetermijnvisie. En het proces naar het doel gaat niet altijd in een rechte lijn, maar dat hoeft
ook niet. Als je ieder jaar een stap zet in de juiste richting en je zorgt dat je daarop kunt bijsturen, kom je
uiteindelijk waar je wilt zijn.
Zoals de meeste van jullie onderhand wel weten is het doel van VALTO om dé sportvereniging van het
Westland te worden. Dat doel bestaat uit verschillende componenten en we zijn er volgens mij nog niet,
maar wel lekker op weg. Eén component is de gezelligheid, niet geheel onbelangrijk. Op het veld, langs het
veld, maar in november ook weer in de hal van onze hoofdsponsor Martin Stolze, waar er weer een geweldig
feest op ons wacht. Een ander component is prestatie, eigenlijk nét zo belangrijk. Als je de prestaties en het
niveau van VALTO in een grafiek zet, dan zie je vanaf een jaar of 12 geleden een geleidelijk stijgende lijn.
We zijn figuurlijk, maar ook letterlijk een paar klassen hoger gaan spelen. Niet alleen de selectie, maar ook
de wedstrijdsportteams daaronder en niet te vergeten de jeugd.
En misschien is dat laatste nog wel het mooiste voorbeeld van een lange adem. Zo’n 12 jaar (of zelfs langer)
geleden werd dat beleid gemaakt, om de jeugd naar een hoger plan te tillen en daarmee de doorstroom van
kwaliteit te bevorderen. De juiste mensen werden gevonden, de trainingen werden verbeterd en achter dat
alles zat een centrale gedachte. Maar ook enthousiaste en doorzettingsvermogen van vele vrijwilligers. Het
resultaat wordt steeds duidelijker zichtbaar, met als nieuwe mijlpaal maar liefst 5 talenten uit onze jeugd die
mogen meetrainen met de districtteams van Noord-West in de verschillende leeftijdscategorieën. Ik kan
alleen maar trots zijn en wens al deze talenten een super gave ervaring. Doe je best!
Wil je weten wie het zijn? Lees dan snel door, verderop staan de namen genoemd.
Namens het bestuur, Jan Jaap Elenbaas
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Uitslagen zaterdag 10 september 2016
ONDO 1
Maassluis 3
Valto 3
Valto 4
DES 5
Valto A1
Maassluis B1
Valto B2
Valto B3
Weidevogels C1
Valto C2
Valto C3

- Valto 1
- Valto 2
- Achilles 4
- ONDO 3
- Valto 5
- Vitesse A1
- Valto B1
- ONDO B2
- ONDO B4
- Valto C1
- Phoenix C1
- Nexus C1

23 - 15
20 - 11
12 - 21
16 - 11
13 - 15
14 - 21
11 - 14
10 - 10
7- 5
4- 8
5- 1
5- 3

ODO C2
Valto D2
Valto D1
ONDO D3
ODO E1
Valto E3
Avanti E5
Excelsior E2
Valto E6
Valto E7
Futura F1
ODO F2

- Valto C4
- ONDO D2
- Fortuna D2
- Valto D4
- Valto E2
- Fortuna E6
- Valto E5
- Valto E4
- ONDO E7
- Fortuna E7
- Valto F1
- Valto F2

7- 1
10 - 6
8 - 10
10 - 3
8 - 7
29 - 1
3- 3
6 - 14
2- 0
4- 2
0 - 13
2- 5

Woensdag 14 september 2016
17:00

VALTO E1 - Weidevogels E1

De Zwet

veld 1b (24*12)

Mandy Herbert

Zaterdag 17 september 2017
15:30
14:00
13:00
15:00
15:15
14:00
18:00
17:00
12:30
14:00
10:15
14:00
12:45
11:30
11:00
13:45
13:15
10:45
11:45
10:45
09:45
09:00
10:30
11:00
09:30
09:30
10:00
09:00
10:30
10:30

VALTO 1 - Tilburg 1
VALTO 2 - Tilburg 2
Dijkvogels 3 - VALTO 3
Vriendenschaar 3 - VALTO 4
VALTO 5 - Futura 3
KVS / Maritiem 7 - VALTO 6
Avanti 11 - VALTO 7
VALTO 8 - ONDO 6
VALTO A1 - Die Haghe A1
RWA A3 - VALTO A2
Avanti B1 - VALTO B1
VALTO B2 - Dijkvogels B2
VALTO B3 - Excelsior B2
VALTO C1 - Maassluis C1
KVS / Mari C2 - VALTO C2
Avanti C4 - VALTO C3
GKV C3 - VALTO C4
VALTO D2 - Eureka D1
VALTO D1 - ONDO D1
Dijkvogels D1 - VALTO D3
VALTO D4 - Avanti D5
Avanti E1 - VALTO E1
VALTO E2 - Phoenix E2
Avanti E4 - VALTO E3
VALTO E5 - Achilles E1
VALTO E4 - Dijkvogels E1
Refleks E3 - VALTO E6
DKC E2 - VALTO E7
VALTO F1 - Phoenix F1
VALTO F2 - Fortuna F3
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De Zwet
De Zwet
Veld Dijkvogels
Groene Zoom
De Zwet
Cas van Dijkpark
De Groene Wijdte
De Zwet
De Zwet
Landweg
De Groene Wijdte
De Zwet
De Zwet
De Zwet
Cas van Dijkpark
De Groene Wijdte
Bezuidenhoutseweg
De Zwet
De Zwet
Veld Dijkvogels
De Zwet
De Groene Wijdte
De Zwet
De Groene Wijdte
De Zwet
De Zwet
Prinses Irene
Biesland
De Zwet
De Zwet
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veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (60*30)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 4 (gras)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 1 (40*20)
veld 2 (40*20)
veld 3 (24*12)
veld 1a (24*12)
veld 3 (24*12)
veld 1b (24*12)
veld 1a (24*12)
veld 1 (60*30)
veld 6 (24*12)
veld 1b (24*12)
veld 1c (24*12)

Patrick Fuchs (Ton v Spr.)
W. v.d. Weide (Ton v Spr.)
A. Tamriuat
HCH. Monincx
(Ton van Spronsen)

Dennis Voskamp
Arjan Roos (Ton v Spr.)

Max Hulsebosch
Peter de Rijcke
(Ton van Spronsen)

Marije van Dalen
Sharon Prins
Ruben Hoogerbrugge
Ellen v.d. Haagen
Romy van den Berg
Lisanne van den Berg

Denise Herbert
Rick van Dasler

Opstellingen zaterdag 17 september 2016
VALTO SELECTIE IN ONDERLING OVERLEG
VALTO 3
Heren:
Dames:

Vertrek: 12.00 uur
Michael, Daniel, Thomas, Derk, Reserve Heer
Romy B, Aileen, Manon G, Joyce, Reserve Dame

VALTO 4
Heren:
Dames:

Vertrek: 13.45 uur
Rob, Kees, Roland, Spelende Heer, Reserve Heer
Lisa V, Lisa R, Laura H, Mirjam, Reserve dame

VALTO 5
Heren:
Dames:

Aanwezig: 14.30 uur
Marco, Mark, Dennis, Jeroen, Martijn D?
Petra, Helma, Annemiek, Hellen, Anna, Ilse, Nia, Esther

VALTO 6
Heren:
Dames:

Vertrek: 12.45 uur
Vincent, Laurens, Jesper, Bart, Nick, Wouter
Ryanne, Inge, Lysanne, Nanne, Mandy

VALTO 7
Heren:
Dames:

Vertrek: 16.45 uur
Jelle, Rinze, Frank, Ruus, Bo, Wouter
Linda, Petra, Ria, Marije, Inge?

VALTO 8
Heren:
Dames:

Aanwezig: 16.15 uur
Martin B, Michiel B, Arie, Sjors, Bart V
Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Rosanne

Nabeschouwingen
VALTO 1 speelde in het verre Middelburg de wedstrijd tegen één van de medekoplopers. ONDO wist
namelijk net als VALTO de eerste wedstrijd te winnen. Men deed dat tegen Fortis, wat wellicht toch wel een
verassing genoemd kan worden. Het eerste was dus vooraf gewaarschuwd. Na een verre van ideale
voorbereiding (file) ging de eerste helft gelijk op. Het eerste keek bij de rust tegen een kleine achterstand
aan, maar deze was zeker nog te overbruggen. Dat de tweede helft echter compleet anders zou zijn had
niemand verwacht. VALTO maakte te veel fouten, rondde te weinig kansen af en zag ONDO steeds verder
weglopen. Zo heeft VALTO 1 na de 23-15 nederlaag van afgelopen zaterdag de halve buit na twee
wedstrijden. Volgende week komt Tilburg op bezoek. Tilburg heeft het lastig in de eerste klasse, getuige de
twee verliespartijen die de ploeg tot op heden leed dit seizoen. Zaak dus voor het eerste om volgende wee
Tilburg de derde nederlaag toe te brengen.
VALTO 2 speelde de lastige uitwedstrijd tegen Maassluis 3. Dit team bevat doorgaans veel ervaren oud
eerste spelers, die precies weten hoe ze de jonge, enthousiaste spelers van de tegenstanders moeten
uitschakelen. Dit bleek ook het probleem voor het tweede. Ondanks de lage verdedigende druk van
Maassluis, werden er te veel verkeerde kansen gepakt en vooral ook e veel kansen gemist. Dat Maassluis
eenvoudig de korf vindt viel te verwachten. Het einde werd bereikt bij een 20-11 stand, waardoor het tweede
na twee wedstrijden nog geen punten heeft weten te behalen.
VALTO 3 speelde de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Achilles. Een lastige ploeg die de eerste
e
wedstrijd verrassend met groot verschil verloren had. Vooraf leek het dus dat het 3 wel een kans zou maken
tegen de ploeg uit Den Haag. Niets bleek echter minder waar. De Haagse ploeg domineerde vanaf minuut 1,
en ondanks het enthousiast coachen van Peter de Rijcke (waarvoor dank) kon het derde geen vuist maken.
Achilles kon de eerste punten van het seizoen bijschrijven, VALTO 3 acht nog op die eerste punten: 12-21.
VALTO 4 speelde een heuse Westlandse derby tegen ONDO uit ’s Gravenzande. Het vierde kon in de
eerste helft nog niet los komen van ONDO, wat zelfs leidde tot een achterstand bij de rust. Door wat
tactische omzettingen ging het in de tweede helft stukken beter, waardoor er toch relatief gemakkelijk met
16-11 gewonnen werd.
VALTO 5 speelde in Delft tegen DES. Ondanks de vele kansen die het vijfde creëerde, kon men geen
afstand nemen van DES. Er werden te veel kansen gemist, waardoor DES constant het gevoel had dat het
nog in de wedstrijd zat. Het vijfde beschikt echter over de nodige ervaring en kon de voorsprong wel veilig
naar het einde brengen. De 13-15 winst had echter wel hoger uit moeten vallen.
VALTO 6 was vrij.
VALTO 7 was vrij.
VALTO 8 was vrij.
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VALTO A1 speelde thuis tegen Vitesse A1. De A1 ging voortvarend van start en kwam op een 3-0
voorsprong. Vitesse liet zich echter niet gek maken en kwam langzaam weer helemaal terug in de wedstrijd.
VALTO ging tegen zichzelf korfballen en daar maakte Vitesse dankbaar gebruik van. In de tweede helft werd
er bij vlagen wel weer goed gespeeld, maar Vitesse bleef trefzeker en dat ontbrak er bij VALTO aan,
waardoor de terechte overwinning voor Vitesse niet meer in gevaar kwam. Einduitslag: 14-21. A.s. zaterdag
speelt de A1 weer thuis, dit keer tegen Die Haghe A1, die haar eerste twee wedstrijden wist te winnen.
De wedstrijd van VALTO A2 werd verzet naar zaterdag 15 oktober en dus waren ze afgelopen zaterdag vrij.
A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen RWA A3, die haar eerste wedstrijd ruim verloor.
VALTO B1 speelde uit tegen Maassluis B1. Na de teleurstellende wedstrijd van afgelopen zaterdag was de
B1 uit op sportieve revanche en daar werd Maassluis het slachtoffer van. De hele wedstrijd wist VALTO op
voorsprong te staan en daarmee lieten de spelers zien dat ze wel degelijk kunnen korfballen! Echt afstand
nemen, lukte pas in de laatste fase van de wedstrijd, en aan het eind stond er een verdiende 11-14
overwinning op het scorebord. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen Avanti B1, die haar eerste wedstrijd van
Maassluis wist te winnen en afgelopen zaterdag tegen Ondo gelijk speelde.
VALTO B2 speelde thuis tegen ONDO B2. Aan het begin van de eerste helft kwam VALTO op voorsprong,
maar ONDO kwam al gauw terug in de wedstrijd en nam een kleine voorsprong met rust, 6-8. Na de rust
knokte VALTO zich terug in de wedstrijd en na een 6-9 achterstand werd er toch nog een knap gelijkspel
uitgesleept, 10-10. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen Dijkvogels B2, die haar eerste wedstrijd met maar
liefst 22-2 van ONDO verloor en de tweede wedstrijd met 6-5 van ODO wist te winnen, waar VALTO met 108 van verloor. Het kan dus alle kanten op.
VALTO B3 speelde thuis tegen ONDO B4. Na de eerste overwinning vorige week op KVS was de B3 er op
gebrand ook deze wedstrijd weer te winnen. Er werd prima gespeeld, al bleef het wel de hele wedstrijd
spannend. Uiteindelijk werd er met 7-5 gewonnen en staat de B3 na twee wedstrijden bovenaan met vier
punten uit twee wedstrijden. A.s. zaterdag speelt de B3 weer thuis, dit keer tegen Excelsior B2. Excelsior
speelde haar eerste wedstrijd gelijk tegen ONDO en verloor afgelopen zaterdag van KVS, dus ook hier moet
het mogelijk zijn om de punten in De Lier te houden.
VALTO C1 Na het verlies van vorige week van de C1 deze week gebrand op punten. In de volle zon ging
het team er vol voor, met resultaat. Weidevogels C1 wist niet voldoende doelpunten te maken voor de winst.
Die ging dus naar VALTO met een 4-8 eindstand. Komende week komt Maassluis C1 op bezoek. Zij hebben
pas 1 wedstrijd gespeeld en deze gewonnen.
VALTO C2 speelde thuis tegen Phoenix C1. Aan het begin ging de wedstrijd nog gelijk op maar VALTO was
net iets scherper en rond net iets beter af waardoor er met 5-1 gewonnen werd. Volgende week gaan jullie
op bezoek bij KVS C2 die nog geen punten hebben gehaald.
VALTO C3 speelde thuis tegen Nexus C1, voor de VALTO-jeugd een nieuwe tegenstander. De C3 liet zich
intimideren door de lengte van de tegenstander waardoor het tot rust gelijk op ging (3-3). Na de peptolk van
coach Lysanne wist er na rust een klein gat geslagen te worden wat voldoende was voor de overwinning: 53. Zo zie je maar weer: langere tegenstanders zijn echt niet beter! Pas aan het einde van de wedstrijd kun je
zeggen wie er sterker was. Volgende week spelen jullie uit tegen Avanti die op 1 winst en 1 verliespartij
staat.
VALTO C4 heeft het lastig in de 4e klasse. Dit bleek zaterdag tegen ODO C2 weer. Het was een leuke
wedstrijd en VALTO wist ook te scoren, helaas gingen bij ODO bijna alle kansen erin. Er werd met 7-1
verloren. Zaterdag gaan jullie op bezoek bij GKV C3 die een wedstrijd hebben gewonnen en de andere
verloren.
VALTO D1 kreeg Fortuna D2 op bezoek. Tot aan de rust leek het erop dat VALTO deze partij ging winnen.
Na rust was VALTO de draad kwijt en Fortuna had juist vleugels gekregen. Na afloop stond er helaas een 810 nederlaag op het scorebord. Zaterdag spelen jullie tegen ONDO D1 die net als jullie nog geen punten
heeft gehaald.
VALTO D2 is de komende weken niet compleet omdat Mette haar arm heeft gebroken. Beterschap Mette!
En als je dan al een team met maar 8 spelers hebt, moet je iedere wedstrijd invallers regelen. Dat is lastig
voor de coaches, omdat veel teams tegelijk spelen, en lastig voor de spelers om steeds met andere kinderen
te moeten spelen. Maar daar wordt je ook sterker van! Zaterdag werd er een spannende wedstrijd gespeeld
tegen ONDO D2. Aan beide kanten waren er erg veel kansen en de wedstrijd ging gelijk op. De laatste
aanval van VALTO had echter gouden handjes: iedere kans was raak waardoor VALTO uitliep met 4 punten:
10-6 winst. Komende zaterdag spelen jullie weer thuis, tegen Eureka D1 die nog puntloos onderaan staan.
VALTO D3 was een weekend vrij. Komende zaterdag spelen jullie weer tegen Dijkvogels D1 waar jullie de
eerste wedstrijd van verloren.
VALTO D4 ging op bezoek bij ONDO D3, een team met veel lange spelers. VALTO wist heel netjes 3
doelpunten te maken, ONDO scoorde er echter 10 waardoor zij deze pot wonnen. Komende zaterdag spelen
jullie tegen Avanti D5 die net als jullie 1 wedstrijd hebben gewonnen en 1 verloren.
VALTO E1 was deze zaterdag vrij. Deze wedstrijd tegen Weidevogels E1 wordt a.s. woensdag gespeeld.
Zaterdag a.s spelen jullie tegen Avanti E1.
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VALTO E2 speelde een spannende wedstrijd bij en tegen ODO E1. Helaas trok VALTO aan het kortste eind
en werd er met 8-7 verloren. Komende zaterdag komt Phoenix E1 op bezoek, deze ploeg heeft nog geen
punten gehaald.
VALTO E3 speelde thuis tegen Fortuna E6. Vanaf minuut 1 was duidelijk dat VALTO de sterkere ploeg was.
Bij een 3-0 voorsprong maakte Fortuna haar eerste en enige doelpunt van de wedstrijd. VALTO scoorde er
in totaal 29. Komende zaterdag spelen jullie tegen Avanti E4 die pas 1 wedstrijd heeft gespeeld en deze
heeft verloren.
VALTO E4 had vorige week een monsterscore maar deze week hadden ze gelukkig iets meer tegenstand.
Niet genoeg om het echt spannend te maken, er werd met 6-14 gewonnen van Excelsior E2. Komende
zaterdag spelen jullie tegen Dijkvogels E1 die pas 1 wedstrijd heeft gespeeld en deze heeft verloren.
VALTO E5 speelde vandaag een lastige wedstrijd tegen Avanti E5. De tegenstander was lang en VALTO
creëerde weinig kansen. Lang leek het erop dat de winst voor Avanti was. In de laatste paar minuten
scoorde VALTO echter twee doelpunten waardoor er 3-3 gelijk werd gespeeld. Komende zaterdag spelen
jullie tegen Achilles E1 die hun eerste wedstrijd gewonnen heeft.
VALTO E6 speelde tegen ONDO E7. VALTO verdedigde deze wedstrijd zo goed dat gewoon de nul
gehouden werd! Als je er zelf dan wel 2 maakt, win je dus met 2-0! Komende zaterdag spelen jullie tegen
Refleks E3 die hun enige wedstrijd tot nu toe gewonnen heeft.
VALTO E7 speelde thuis tegen Fortuna E7. Vorige week lukte het nog niet om te scoren maar deze week
wel, en wel 4x. Fortuna scoorde 2x waardoor er met 4-2 werd gewonnen. Komende zaterdag gaan jullie op
bezoek bij DKC die hun eerste wedstrijd heeft verloren.
VALTO F1 speelde hun wedstrijd Futura F1 en waren duidelijk de sterkere ploeg. Er werd goed
samengespeeld en vrijgelopen. En dan komen de kansen vanzelf! De winst was duidelijk voor VALTO: 0-13.
Komende zaterdag spelen jullie tegen Phoenix F1 die net als jullie 1 wedstrijd hebben gewonnen en 1
verloren.
VALTO F2 ging naar de woonplaats van hun coaches: Maasland! Door snel over te spelen werden er
kansen gecreeerd en doelpunten gemaakt. Er werd met 2-5 gewonnen. Komende zaterdag komt Fortuna F3
op bezoek die nog puntloos onderaan staan.

Gezocht: Financiële bestuurder (m/v)
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe Penningmeester. Chris heeft na meerdere
bestuursfuncties en dus na een lange tijd in het bestuur aangegeven dat hij zich wil richten op het
trainen/coachen van VALTO 2 en andere activiteiten buiten de vereniging en ook dat kunnen we volledig
begrijpen. Ook hij laat een lege stoel achter, die we als overgebleven bestuur weer graag gevuld zien. Want,
zonder penningmeester, geen bestuur en ook geen club.
Wat doe je dan als Penningmeester hoor ik je denken.
Kort gezegd het volgende:
• Je zorgt voor de boekhouding van de club. Je zorgt er voor dat de inkomsten en uitgaven netjes
worden geadministreerd, houdt het bestuur hiervan op de hoogte en zorgt voor financieel realisme
bij besluiten.
• Eens per jaar maak je de balans op met daarbij een analyse van hoe het seizoen verlopen is. We
zijn een mooie vereniging in een solide financiële situatie.
• Je maakt een begroting, welke gebaseerd is op het voorgaande jaar, maar ook de toekomstige
omstandigheden en plannen voor de komende jaren.
• Tenslotte ben je verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine en alles wat met materiaal en
onderhoud te maken heeft. Hiervoor zijn commissies ingesteld met veel kennis en ervaring, dus
aansturen is de opdracht.
Je doet dus de administratie zoveel mogelijk zelf en op de uitvoering van exploitatie en onderhoud zie je toe.
Dat is het doel. Maar denk je mee als bestuurslid over alle onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je
vergadert één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de
commissies die je onder je hoede hebt.
Wat je er voor terug krijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd
bij dé sportvereniging van het Westland! Daarnaast krijg je ondersteuning van Chris waar nodig, je staat er
dus in het begin zeker niet alleen voor!
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Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Chris even aan of één van de andere
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Gezocht: Creatieve bestuurder (m/v)
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuw lid met Marketing & PR in de portefeuille, zoals dat zo
mooi wordt genoemd. Rosanne heeft na een meer dan verdienstelijke termijn aangegeven dat ze meer tijd
wil besteden aan haar bloeiende onderneming en dat kunnen we volledig begrijpen. Ze laat echter wel een
lege stoel achter, die we graag weer gevuld zien. Want, ieder bestuurslid is belangrijk en heeft zo zijn of haar
eigen gebied.
Wat doe je dan als bestuurslid Marketing & PR hoor ik je denken.
Kort gezegd het volgende:
• Je zorgt dat alle communicatie goed verloopt, van persberichten tot social media, maar ook de
interne communicatie. Dit voer je zo min mogelijk zelf uit, maar zorgt dat de mensen die dit doen, het
goed kunnen doen.
• Je zorgt voor de sponsoring en acties die vanuit de club worden georganiseerd. De uitvoering
hiervan ligt voornamelijk bij de sponsorcommissie, maar je bent goed op de hoogte en zorgt dat
deze commissie goed kan functioneren en weet waar de prioriteiten liggen.
• Je zorgt er voor dat alle jeugdactiviteiten kunnen worden georganiseerd, maar ook de einddag, het
jeugdkamp en het trainingsweekend. Ook hier zijn weer aparte commissies voor.
• Je zorgt er voor dat zoveel mogelijk mensen VALTO zó leuk vinden, dat ze meteen lid willen worden.
Hiervoor zijn onder andere de AdFysio Giga Kangoeroedag, het Priva Schoolkorfbaltoernooi en de
Sportmarathon voor en ook daar zijn het weer de leden die deze evenementen organiseren.
Je doet dus eigenlijk niet zo veel … nou ja, zo weinig mogelijk in de uitvoering dan. Dat is het doel. Soms is
het leuk om juist wél zelf mee te doen en vooral mee te denken. Vanuit het beleid van VALTO op jouw
terrein. Maar ook als bestuurslid over de andere onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je vergadert
één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de commissies die je
onder je hoede hebt.
Wat je er voor terug krijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd
bij dé sportvereniging van het Westland!
Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Rosanne even aan of één van de andere
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf.
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas
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Dug-outs ... wie, wat, waar en hoe
Jullie hebben ze vast al bewonderd afgelopen week en weekend. Nieuw op het veld, als een tweeling naast
elkaar. De nieuwe dug-outs zijn binnen en daar zijn we ontzettend trots op! En we zijn er zuinig op, daarom
een paar regels voor het gebruik van en de omgang met de dug-outs.
•
•
•
•
•

•
•

Als er geen wedstrijden worden gespeeld, blijven de dug-outs aan de kant staan. Nu nog tegen het
hek, later tegen de sporthalmuur.
Hoewel ze best stevig zijn, wordt er niet op geklommen of in gespeeld. Ze zijn om in te zitten, meer
niet.
Er zitten wielen onder waarmee ze verplaatst kunnen worden, haal ze van de rem af, rij rustig naar
de plaats van bestemming en zet ze weer op de rem.
Als de selectie speelt, staan ze allebei naast het veld waarop wordt gespeeld, meestal is dat veld 1.
Bij andere wedstrijden kunnen ze worden verdeeld over de twee velden. Als het regent mogen de
coach + reserve spelers er in zitten en we nodigen de coach + reserve spelers van de tegenpartij uit
om er bij te komen. Ze zijn groot genoeg.
Het publiek neemt dus niet plaats in de dug-outs, hoe verleidelijk ook.
Na de laatste wedstrijd zet het team wat als laatste op dat veld heeft gespeeld de dug-out(s) weer
terug op de juiste plaats.

Ik hoop dat we hiermee ontzettend lang plezier van de dug-outs gaan hebben!
Namens het bestuur,
Jan Jaap Elenbaas

Nieuws van de Technische Commissie
Pittig weekend voor ons hogere teams. VALTO 1,2,3 en A1 verloren
allemaal. Gelukkig waren er ook vele teams die wonnen. Waaronder B1
en VALTO 4 en 5!

5 talenten van VALTO in de districtsteams.
Goed nieuws voor VALTO! Uit de selectiewedstrijden voor District Noordwest zijn maar liefst 5 van onze
spelers geselecteerd.
Geweldig gefeliciteerd jongens en meisjes! Het betreft:
Selectie U13 (onder 13): Romeo Kortekaas
Selectie U15 (onder 15): Laura van der Eijk
Selectie U19 (onder 19): Maaike Ridder, Thijs Dijkstra en Ruben Hoogerbrugge.
Behalve dat dit geweldig nieuws is voor deze spelers, is het ook een beloning voor de hele club. Al zoveel
jaren werken veel mensen aan het steeds beter maken van spelers en het korfbalspel. En je ziet: onze inzet
wordt beloond! Geweldig nieuws.
Wat betekent dit voor deze 5 mensen: Elke 2 weken zullen zij gaan trainen met het Noordwest team.
Tussendoor oefenwedstrijden en uiteindelijk uitkomen op het Korfbal Challenge Toernooi tussen kerst en
oud-en-nieuw waar gespeeld zal worden tegen de andere districten. Daarnaast zijn er voor de U19 groep
ook nog selectietrainingen en wedstrijden voor Jong Oranje. Dus wie weet wat er nog allemaal in het vat zit!
De TC gaat met de ouders en kinderen in gesprek over het inplannen van deze extra trainingen en
wedstrijden.
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All-Day-VALTO en oefenwedstrijden zaal
Op 5 november de All-Day-VALTO, maar ook de overige oefenwedstrijden in de zaal worden al gepland. Zie
de tabel hieronder. Zet ze in je agenda!

VALTO 1

Donderdag

Zaterdag

Maandag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

27-Okt

29-Okt

31-Okt

02-Nov

03-Nov

04-Nov

05-Nov

HKD

HKD

HKD

VALTO 2/3/4/5

HKD*

HKD*

Oefen

Oefen

VALTO 6,7,8

Oefen

VALTO A1

HKD

HKD

HKD

VALTO A2

Oefen

Oefen

VALTO B1

Oefen

Oefen

VALTO B2/B3

HKD*

X

Oefen

VALTO C1

Oefen

Oefen

VALTO C2/C3/C4

Oefen

VALTO D teams

Oefen

VALTO E team

Oefen

VALTO F teams

Oefen

* indien door naar volgende ronde in Haagse Korfbal Dagen

Toptrainers
Hieronder het schema.
Let op, we missen voor VALTO 6/7/8 nog steeds een kandidaat die eens per 3 weken mee doet. Komende
dinsdag is deze nieuwe kandidaat aan de beurt!
Toptrainers schema
Training VALTO 3/4/5
Dinsdags 19.00 - 20.00

Toptrainers schema
Training VALTO 6/7/8
Dinsdags 21:00 - 22:00

16-Aug

Martin vd Wel

XX

23-Aug

Kevin Barnhard

Trainer 3

30-Aug

VALTO 4

Johan vd Meer

06-Sep

Martin vd Wel

Michael Dissel

13-Sep

Kevin Barnhard

Trainer 3

20-Sep

VALTO 4

Johan vd Meer

27-Sep

Martin vd Wel

Michael Dissel

04-Okt

Kevin Barnhard

Trainer 3

11-Okt

VALTO 4

Johan vd Meer

18-Okt

Martin vd Wel

Michael Dissel

Goed nieuws over onze zoektocht naar trainers en coaches
Inmiddels hebben verschillende mensen zich aangemeld om de lege plekken in te vullen voor onze trainers
en coaches. Hulde aan Mark van Geest die samen met Erwin Kok, Peter de Rijcke en wellicht nog anderen
VALTO 3 gaat coachen. Bedankt Jan Jaap dat je je over E4 wilt ontfermen. En fijn Diana en Wim dat jullie de
A2 gaan begeleiden! Martin van der Eijk, weer up en running en gelijk beschikbaar voor B3. Allemaal
bedankt.
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Hieronder de laatste stand van zaken!

Algemeen
team
Kangoeroes
F1
F2
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
D1
D2
D3
D4
C1
C2
C3
C4
B1
B2
B3
A1
A2
Valto 1
Valto 2
Valto 3
Valto 4
Valto 5
Valto 6
Valto 7
Valto 8
Fit & Fun

Coach
Mandy Herbert
Nikki v Spronsen
Sanne en Iris de Raadt
Sheila Herbert
Maaike Ridder
Hellen Lochmans
Jan Jaap Elenbaas
Marije van Dalen
Lisa van Wingerden
Naomi Grootscholten
Judith / Ron
Thomas / Esmee
Sjors J
Vacature
Laurens / Pieter
Bart v L
Lysanne v V / Twan
Vacature
Frank
Nico Ridder
Martin vd Eijk
Michael Dissel
Diana van Duin, Wim van Dalen
Marrien Ekelmans
Chris van Staalduinen
Mark,Erwin, Peter etc
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt
nvt

Namens de TC,
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl
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Trainer
Vacatures
Nikki, Manon v G, Kitty V,
Joost v D.
Rianne Kok
Marije, Sheila, Ruben H,
Floris, Femke S, Maaike R,
Joyce M, Vera L, Aileen W,
Rick v D, hulp junioren
Judith, Ron, Thomas, Esmee
Sjors, Derk, Inge v D, Lisanne
O
Laurens, Pieter, Bart
Lysanne, Twan, Mariska,
Marleen + vacature
Frank, Simon K
Bart V, Steven V, Mark v G,
Michael D
Petra D
Marrien, Chris
Martin W, Kevin B, Valto 4

Johan M, Michael D, vacature

Barbezetting komende week
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema
voor het najaar 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 voor jullie hulp.

Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966

Datum

Dag

Bezetting 1

Do

Tijds
duur
19.00-23.30

Bezetting 2

Bezetting 3

15 sept

17 sept

Za

8.15-12.00

Trude
Veerhoek
Simone
Bongaards
Janine Krapels

Lisette van Vliet

Marja de Jong

17 sept

Za

12.00-15.00

Helma Stolze

Marnix Stolze

19.00-23.30

Henk
Molenaar
Pim vd Beukel

Johan
Eendenburg
Antoinette
Saarloos
Roland vd
Ende

17 sept

Za

15.00-18.00

17 sept

Za

17.30-20.30

15 sept

Do

22 sept

Do

19.00-23.30

Ben van Duijn

24 sept

Za

8.15-12.00

24 sept

Za

11.00-14.00

24 sept

Za

12.00-15.00

Suzanne
Ousoren
Anne Marie
Barendse
Mieke v Geest

24 sept

Za

15.00-18.00

24 sept

Za

17.30-20.30

Noortje v
Geest
Patrick
Boeters

Chantal v Kester

Derk v
Velthoven

Niels vd Lingen
Laurens v Eijk

Ingeborg v
Velthoven

Corine
Vreugdenhil
Thelma Jansen
Ellen Bosma

Filmavond D-teams en E-teams
Sinterklaasfeest F-teams en Kangoeroes
VALTO aGoGo
Nieuwjaarsreceptie
Activiteit voor de B-teams en C-teams
Bowlen voor alle jeugd
EINDDAG!!!
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Keuken

Pim vd Beukel

Agenda
18 november 2016
25 november 2016
30 december 2016
1 januari 2017
13 januari 2017
10 maart 2017
10 juni 2017

Ass keuken
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Nick Voskamp en
Wouter Wubben

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!
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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
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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

Schoonmaken Villa
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar
aan de beurt komen. Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar.
Dus is het van belang dat iedereen aanwezig is. 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:
09-09
D1
16-09
D2
23-09
D3
30-09
D4
07-10
B2
14-10
B3
21-10
C3
Alvast bedankt voor jullie inzet!
Edith van Geest

Westrijdverslagen
VALTO 2 krijgt les in efficiënt aanvallen van Maassluis 3

Sponsor: Martin Stolze B.V.

Voor VALTO 2 stond vandaag de derby tegen CKC Maassluis 3 op het programma. Zij hadden ook hun
eerste wedstrijd met groot verschil verloren en waren er natuurlijk op gebrand om hun eerste thuiswedstrijd
winnend af te sluiten. Aan het jonge VALTO 2 de taak om de routiniers van CKC Maassluis 3 aan banden te
e
leggen. Het 3 team van Maassluis is het old star team met allemaal oud selectie spelers uit de glorie tijd van
CKC Maassluis. Al snel na het eerste fluitsignaal viel de eerste treffer aan Maassluise zijde, maar deze werd
nog keurig gepareerd door Steven. VALTO 2 had het echter lastig met de geroutineerde spelers die ook nog
eens het vizier prima hadden afgesteld. Vooral het heren kwartet leek niet te stoppen. Zo stond er na tien
minuten al een 5-1 tussenstand op het bord. Vlak voor de eerste drink pauze wist Lisanne onze tweede
treffer binnen te schieten. Tot de rust zou het de Lierse ploeg niet meer lukken om nog te scoren en liep
CKC Maassluis langzaam maar zeker uit naar een 12-2 ruststand.
Chris had vast wel wat te vertellen in de kleedkamer, want VALTO 2 speelde niet bepaald de sterren van de
hemel in dit eerste deel. Er werd dan ook met hernieuwde energie aan het tweede deel begonnen. Met meer
beweging en hoger baltempo moesten de “oudjes” van Maassluis uitgeput worden. Het begin van de tweede
helft was echter toch weer voor de thuisploeg. Met twee treffers op rij werd het verschil vergroot naar 14-2,
maar toen stond Steven op. Hij had vandaag het grootste aandeel in de doelpunten van VALTO. Met twee
doelpunten op rij pareerde hij de Maassluise treffer, maar daar was die verdraaide Marvin Soekra weer om
het verschil weer terug op twaalf te brengen. Weer was het Steven die hier een doelpunt tegenover zette en
werd er ook in de tweede helft een drink pauze ingelast toen Lisanne er 17-6 van gemaakt had. Pieter zat
vandaag niet lekker in de wedstrijd, waardoor hij nog steeds op nul stond. Heeft hij normaal gesproken zijn
aandeel in de scoren, vandaag wist hij alleen de verworven strafworp te verzilveren. Steven zorgde er niet
e
veel later met zijn 5 treffer voor dat het verschil weer op tien kwam. De “oudjes” van Maassluis gaven zich
echter nog steeds niet gewonnen en bleven ook doelpunten maken. In de slotfase werden er aan
Maassluise zijde nog wat verse spelers ingebracht en ook aan Lierse kant kwam Sharon op de plaats van
Lotte in het veld. Dit zou niet veel meer uithalen, want de wedstrijd was wel gespeeld bij de 19-8
tussenstand. In de slotfase wist VALTO 2 toch nog de marge te verkleinen naar 20-11 door wederom Steven
en twee treffers van Lisanne. Weer een duidelijke nederlaag voor de Lierse reserves, die vandaag een lesje
in afronden kregen van de “oudjes” van CKC Maassluis. Zij waren duidelijk lekker op schot deze week en
hebben zo revanche genomen op de nederlaag van vorige week in Oost Souburg. Voor VALTO 2 is het zaak
om niet in paniek te raken en vooral te gaan werken naar de eerste overwinning. Wellicht volgende week al
als KV Tilburg op visite komt in De Lier.
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Ook zij wachten nog op de eerste punten van dit seizoen en zullen zich dus niet zomaar gewonnen geven.
Publiek is dus meer dan welkom om de selectie naar de overwinningen te schreeuwen. Met de resultaten
van vorig seizoen in het achterhoofd heb ik er alle vertrouwen in. Ik zal het echter moeten missen, maar
vertrouw er op dat één van jullie een mooi verslag schrijft over de eerste overwinning.
Succes volgende week, Arno van Leeuwen.

Vatlo 4 – Ondo 3
Afgelopen zaterdag mocht het vierde team van VALTO tegen het altijd leuke Ondo aantreden!
We begonnen goed, er was geen scheidsrechter. Cock gaf aan voor ons te willen fluiten waarvoor onze
dank!
Het eerste aanvalsvak liep lekker. Na hun goal werd het al snel 1-1. Het andere aanvalsvak had het vele
malen moeilijker. Het lukten hen niet om tot een goede aanval te komen en er werden verkeerde schoten
gepakt. De verdediging hield het gelukkig goed dicht. De stand bleef een lange tijd staan op 1-2. Over en
weer werd nog een doelpuntje gepakt en de ruststand was 4-5.
In de tweede helft bracht VALTO een aantal wissels: Antoinet voor Lisa R en Rob voor Monna. VALTO pakte
de ‘bal’ weer goed op en we scoorden direct. Toch lukte het niet om voorbij Ondo te komen. Het ging gelijk
op. Na de 8-8 kwam VALTO op voorsprong. Lisa V kwam er nog in voor Laura H en Roland voor Kees.
Gelukkig maakte VALTO in de tweede helft nog voldoende goed waardoor de eindstand 16-11 is geworden.
Op dit moment staat VALTO 4 op de eerste plaats!

Maassluis B1 – VALTO B1
Na vorige week een dramatische wedstrijd te hebben gespeeld wisten we dat vandaag de knop om moest
en volle bak voor de winst moesten gaan. We mochten om 10:15 aantreden tegen Maassluis B1 die vorige
week net als ons ook verloren hadden en dus ook vol voor de winst zouden gaan. We wisten dat ze het
vooral van het fysieke spel moesten hebben dus hadden we ons daar op ingesteld. Al gauw wisten we op
een 2-5 voorsprong te komen en was het vertrouwen dat vorige week nog ontbrak nu weer helemaal terug.
Helaas moesten we na een prima eerste helft met wat doelpunten van Maassluis afrekenen en stond het
de
met de rust 6-7 in ons voordeel. Na wat drinken en een praatje gingen we voel goede moed de 2 helft in en
probeerde we de lijn van de eerste helft door te trekken. Maassluis heeft zich nog even laten gelden in de
wedstrijd door er 8-8 van te maken , maar daarna was de wedstrijd toch echt van ons en hadden we zo goed
als zeker in onze broekzak en stond er op gegeven moment 9-13 op het scorebord voor ons. Met nog een
paar minuten te gaan was het aan het eind van de wedstijd 11-14, en mochten de punten gelukkig en wel
verdiend mee naar De Lier. Die lijn van de eerste helft hadden we dus wel dergelijk doorgetrokken en daar
heeft iedereen aan bijgedragen, want we hebben me ze alle een prima pot gespeeld, gevochten voor elke
bal, positiviteit uitgestraald en we stonden er deze week echt als een team! Volgende week wacht Avanti B1
voor ons, en hopen we net zo’n goede wedstrijd te spelen als vandaag.
Groetjes de B1

VALTO B2 – ONDO B2
Afgelopen zaterdag speelden we tegen ONDO B2. Voor Wouter waren deze tegenstanders goede
bekenden. De wedstrijd begon minder met een 0-1 door ONDO. Daarna maakte Wouter de 1-1 door middel
van een doorloop. Daarna maakte Liz de 2-1. Daarop volgde de 3-1 door Julia met een strafworp. ONDO
deed wat terug en zo was het 3-2. Daarna maakte Wouter de 4-2 door een korte kans. Ook Luca liet zien
wat hij kon en zo was het 5-2. ONDO kwam behoorlijk terug en zo was het opeens 5-8 in het voordeel van
ONDO. Wouter maakte de 6-8 met een schot. ONDO maakte 2 doelpunten en zo was het 6-10. VALTO
deed wat terug. Wouter maakte de 7-10. Daarop volgde een schot van Iris en zo stond het 8-10. Daarna
scoorde Julia de 9-10. En zo was VALTO nog maar 1 punt verwijderd op een gelijkspel. In de laatste minuut
werd het toch nog gelijk door middel van een schot van Julia. En daar bleef het bij, dus was er in ieder geval
1 punt binnen. Volgende week spelen we om 14:00 thuis tegen Dijkvogels.
Groetjes de B2.
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VALTO B3 – Ondo B4
Afgelopen zaterdag speelden wij thuis tegen Ondo B4. We gingen er met volle moed tegenaan en gingen
voor de winst. Eenmaal begonnen, kwamen de doelpunten voor ons al snel binnen. Toen we met 3-0
voorstonden, kregen we een doelpunt tegen. Na nog een doelpunt voor ons en één tegen, zijn we met 5-2
de rust in gegaan. Na de rust gingen we er weer vol tegenaan. In de tweede helft ging het helaas wat minder
goed. We kregen twee doelpunten tegen, maar hadden er ook 2 gescoord. Uiteindelijk hebben we een
goede wedstrijd gespeeld en gewonnen met 7-5.
Volgende week spelen we weer thuis tegen Excelsior B2 en natuurlijk gaan we weer voor de winst!

VALTO C2 – Phoenix C1

sponsor: Vijverberg Fietsen, P. van Geest
Plantenkwekerij
Vorig week had de C2 eigenlijk onnodig één punt laten liggen door een gelijkspel tegen Avanti C3. Zaterdag
begon de C2 wel met goede moed tegen Phoenix C1 om zo de punten in De Lier te houden. Bart begon
eerst met een praatje, maar hij kon helaas niet coachen, omdat hij zelf moest spelen in Middelburg. Mariska
nam het coachen over. De wedstrijd begon goed, maar we moesten even op dreef komen om te scoren.
Gelukkig kwamen we met 1-0 en 2-0 voor. We maakten goede acties, waardoor we met de rust 3-0 voor
de
ste
stonden. De 2 helft was een beetje hetzelfde als de 1 helft. We moesten doorzetten om te scoren, maar
het lukte wel. Phoenix C1 scoorde de 4-1. Daarna konden wij de wedstrijd afmaken met 5-1. Volgende
week spelen we tegen KVS/Maritiem C2 in Den Haag. Hopelijk komen we met 3 punten naar De Lier.
Mariska bedankt voor het coachen en Justin en Emma bedankt voor het reserve zitten.
Groetjes Kim

VALTO C4
C4 speelde uit tegen ODO C2, een team met alleen maar meisjes. Bij ons speelde Sanne mee in plaats van
Norah, verder waren we compleet. De eerste helft was er eentje om snel te vergeten: 5-1 achter bij rust, ons
doelpunt was van Sven. We hadden net als vorige week soms wel pech dat we veel op korf schoten, maar
dat de ballen er net niet in gingen. Misschien lag het aan de warmte dat het bij de C4 niet goed liep, maar ja,
dat zou voor de tegenstanders ook moeten gelden.
ODO speelde sneller en aanvallender en creëerde dus ook meer kansen.
In de tweede helft ging het gelukkig beter: C4 speelde de bal meer en sneller rond en we verdedigden wat
beter, maar scoren lukte niet meer.
ODO maakte nog wel 6-1, miste een strafbal en in de slotseconde werd het nog 7-1.
Sanne bedankt voor het invallen en Michiel bedankt voor het rijden en coachen.
We zoeken nog steeds een vaste coach voor dit team. De spelers vinden het heerlijk om te korfballen en
hebben genoeg talent, maar dat laatste komt er nog niet altijd helemaal uit.
Kortom: wie wordt onze coach en haalt de talenten in de spelers boven? Het is een leuk team en je bent van
harte welkom!

VALTO C4

verslag van 3 september
Zo de eerste wedstrijd is gespeeld, VALTO C4-Fortuna/Delta Logistiek C5 eindstand 3-6. Met hulp van drie
invallers Elise, Justin en Ilse goed gespeeld al bleken onze scoor momenten niet altijd succesvol. 1 punt
werd niet toegekend helaas er werd "gelopen" bleek bij navraag aan de scheidsrechter. Met wat kleine
tegenslagen waren er twee wissels (pijnlijke enkel Fabian en raake dubbelklap op vinger van Tim bleven we
goed spelen. Maandag weer een nieuwe training en vast een mooie teamfoto!
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VALTO D1
VALTO D1 Moest tegen Fortuna D2 . David van dijk maakte er snel 1-0 van. Emma van bos scoorde er 2
achter aan. Toen moesten ze wisselen van kant Sanne van Oudheusden scoorde er twee een daarvan was
een stip .In de rust stond 5-2. David maakte zijn tweede goal .Ze wisselde van kant.Sanne Rijsdijk en Milan
Landsbergen gingen er uit voor Tim Krapels en Elise van Geest. Tim maakte er gelijk een doelpunt bij.Sanne
van Oudheusden maakte haar derde goal. De eind stand was 8-10 voor Fortuna.
Hopelijk gaan we volgende week winnen tegen Ondo!
Groetjes Sanne

VALTO D2 - ONDO D2
Vandaag moesten we spelen tegen ONDO D2. Nadat we vorige week een leuke wedstrijd hebben gespeeld
hadden we zin om vandaag tegen ONDO te spelen. Helaas zit Mette nog met haar arm in het gips,
beterschap en we hopen dat je er snel weer bij bent. De wedstrijd was erg spannend in het begin. We
kwamen al snel met 2-0 achter, maar de D2 zou de D2 niet zijn als ze met hard werken terug kwamen naar
een kleine voorsprong met de rust. Na de rust hadden we het even moeilijk, maar na een paar mooie
verdedigende acties en een paar mooie scores trokken de meiden van de D2 de wedstrijd met een mooie
overwinning 10-6 naar zich toe.
Groetjes, Lisa en Joke

ONDO D3 - VALTO D4
Afgelopen zaterdag gespeeld bij ONDO D3, jammer genoeg verloren, uitslag 9-3. In de eerste minuten was
al duidelijk dat ONDO beter was, de tegenstanders waren over het algemeen iets langer! Wij hadden wel
meer balbezit, dit leidde helaas niet tot meer scoren. Wel goede wedstrijd met mooi weer.
Volgende keer beter!
Groetjes Isabel

Excelsior E2 - VALTO E4
Vanmorgen vertrokken we richting Delft, waar we moesten spelen tegen de E2 van Excelsior.
Ons team zag er vandaag iets anders uit dan vorige week. Kevin kon er niet bij zijn en Lucas had vrijdag zijn
enkel flink verzwikt, waardoor ook hij niet mee kon spelen. Gelukkig wilden Jette en Luna bij ons invallen en
hadden we een compleet team.
De wedstrijd begon rustig en lange tijd ging het ook gelijk op (3-5). De tweede 10 minuten liepen we iets uit
op de tegenstanders en stond het in de rust 3-7. Na verfrissende limonade en een plens water over ons
hoofd gingen we verder met de 2e helft. De tegenstander wist er nog 3 te scoren en wij nog wel 7.
De wedstrijd werd dan ook gewonnen met 6-14. Jette en Luna bedankt voor het meespelen!
Groetjes, Lenne

VALTO E3 – Fortuna E6
ANANAS POWER!!!!
Zaterdag mochten we lekker vroeg spelen, om 9 uur was de bedoeling maar helaas kwam onze
scheidsrechter niet opdagen..
Gelukkig kon Johan de wedstrijd beginnen!
We waren scherp en er werd strak verdedigd, al snel kwamen de kansen en begon onze
doelpuntenregen....
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Inmiddels was Marleen opgetrommeld, ze heeft voor ons d'r stofzuiger aan de kant gegooid en is als een
speer naar VALTO gekomen, TOP!!
Met rust stonden we al 15-1 voor!!!!!!
Na de rust zijn we wat meer op de doorlopen gaan spelen en niet meer zomaar elke bal erin schieten.. Dat
ging super!! Uiteindelijk werd het 29-1
Jullie hebben lekker samen gespeeld en zijn tot het einde toe serieus blijven spel!!
Knap hoor ondanks de warmte..
Gelukkig heeft Pim (papa van Rosann) de doelpunten keurig voor me opgeschreven, bedankt hiervoor!! (Ik
was het een beetje kwijt, hihi)
Komt ie:
Tess 13 (hele wedstrijd gespeeld)
Rosann 6
Noortje 4
Dieuwertje 3
Yara 3
Johan en Marleen super bedankt voor het fluiten!!!!
Zaterdag spelen we tegen Avanti, we vertrekken om 10.15 uur.
Groetjes Hèlen en Tess

VALTO E5 - Ondo E5

Verslag van wedstrijd op 3 september
De wedstrijd begon gelijk goed en Robin en erna Lotte zorgde voor 2-0.
Aan het einde van de eerste helft ging het gelijk op en VALTO scoorde met Jasmijn en Jette en Robin en
ondo scoorde ook 2x en werd weer een beetje spannend.
In de tweede helft werd Ondo iets sterker en kwam mede door eigen goal van VALTO op 6-5.
Jasmijn scoorde in de tweede helt 2x en de eindstand werd uiteindelijk 7-5 en het team E5 van VALTO heeft
uitstekend gespeeld en het zette een mooi resultaat neer.
Leo Vermeer

VALTO E7 - Fortuna
Afgelopen zaterdag speelde de E7 haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Fortuna. Na de
moeilijke wedstrijd van vorige week heeft de E7 zich vandaag weten te herstellen tot een waardige
tegenstander. In de eerste helft heeft VALTO overwegend balbezit en wordt er goed naar elkaar over
gegooid. Ondanks dat weet Fortuna toch al vroeg te scoren. VALTO krijgt van Fortuna toch ook veel kansen
en laat zien een sterk team te zijn. Dit levert in de eerste helft 2 punten op, waarop de eindstand tijdens rust
uitkomt op 2-2. Spannend dus!
In de tweede helft laat Fortuna zich meer gelden, maar weet toch niet goed meer te scoren. VALTO krijgt
ondanks het sterkere spel van Fortuna toch veel kansen, die twee keer tot een doelpunt leiden. Na het
fluitsignaal weet Fortuna nog een treffer te maken, maar deze telt helaas voor hun net niet mee. We sluiten
de wedstrijd af met een eerste overwinning dit seizoen: 4-2!!! Gefeliciteerd E7!
Suzanne Oussoren

Futura F1 - VALTO F1
De tweede wedstrijd van het seizoen stond alweer op het programma en wat had de F1 er zin in...
Na een goede warming up, leek het erop dat de F1 helemaal klaar was voor de wedstrijd tegen Futura F1 en
dat was ook zo!!
Direct na het start signaal rende VALTO als tijgers over het veld en zaten ze dichtbij hun tegenstanders,
waardoor Futura geen kans kreeg om te schieten. VALTO daar en tegen kon als snel door goed overspel
scoren en bracht Toon ons op 0-1.
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Doordat er goed werd gekeken wie er vrij stond kon Isis al snel 0-2 en 0-3 maken. Wat een heerlijk gevoel
om als snel in de wedstrijd met 3 punten voor te staan. Dat voelde de F1 ook prima aan en dacht hier valt
veel meer te halen. Vervolgens gebeurde dat ook want Frenk bracht de F1 op een 0-4. Inmiddels speelde
VALTO niet meer tegen 4 maar tegen 5 tegenstanders en moest hierdoor een stapje harder lopen. Dit was
voor onze F1 geen probleem, want ook nu weer werd er goed verdedigd, goed over gegooid en de vrije
"man" gezocht. Na een mooi schot bracht Isis hierdoor de F1 op 0-5. De Superspeler werd goed verdedigd
door Elise en na een mooie onderschepping van haar kon Toon 0-6 scoren.
Wat een plezier om te kijken naar dit gedreven team en een gedreven coach.
Dat teamgevoel kwam goed van pas want er werd weer gescoord door een ver afstand schot van Sara 0-7.
De laatste 5 doelpunten stonden "onze mannen" in de spits, want om en om werd er gescoord door Toon 08, Frenk 0-9, Frenk 0-10, Toon 0-11, Frenk 0-12 en Toon sloot de wedstrijd af met 0-13. De meiden wisten
goed de vrije jongens te vinden en zo konden zij als team de ruime overwinning vieren met een 0-13
eindstand.
Naast het veld een stel trotse ouders en een trotse coach, heel goed gedaan F1!!
Op naar volgende week!!
Groeten, Isis en Claudia

ODO F2- VALTO F2
Na het succes van vorige week tegen ONDO F4 ging VALTO F2 zaterdagmorgen vroeg met goede moed
naar Maasland. Daar ontmoetten Anne, Anouk, Déon, Mike en Bas ODO F2. Uiteraard begonnen we met
warmspelen en de beide coaches Iris en Sanne vertelden de jonge spelers goede tips en tactieken. Het
goed overspelen, vrijlopen, blijven bewegen en goed je tegenstander en de bal in de gaten blijven houden
zijn belangrijke vaardigheden die VALTO F2 graag ter harte nam.
De wedstrijd begon uitstekend met zeer goed samenspel en perfecte assistentie en begeleiding door de
enthousiaste en deskundige coaches. Zo kwamen ze al snel op 0-2 voorsprong ! Ze waren door het dolle
heen, Yess ! Echter, de goede ploeg uit Maasland kwam terug en vlak voor de rust was de stand 2-2.
Tijdens de rust nam VALTO maar net voldoende tijd om wat te drinken, want ze waren zo enthousiast dat ze
graag alle tips wilden weten van de super coaches Iris en Sanne. Hoe konden we ervoor zorgen om met
winst naar De Lier te gaan ? Ze begonnen na de rust weer vol zelfvertrouwen en het goede samenspel van
voor de rust werd weer voortgezet. Echt heel gaaf om te zien ! Zo jong en onervaren als ze zijn, zo goed als
ze al op elkaar zijn ingespeeld. En uiteindelijk wierp dat al snel haar vruchten af, want na de rust maakte
VALTO nog drie geweldige doelpunten. De eindscore werd dus 2-5 voor VALTO !! Geweldig !! Alle
complimenten voor Iris, Sanne en onze 5 jonge talenten uit De Lier. Het kan niet op, slechts 2 wedstrijden
gespeeld en beide met winst afgesloten. Nu op naar de nieuwe tegenstander in eigen huis, volgende week
tegen Fortuna F3 ! We kijken er nu al naar uit !
Groetjes van Bas en Ellen
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Update van de C.K.V. VALTO Sponsorcommissie
Een nieuw seizoen is weer aangevangen en daarom ook tijd voor een update van de CKV VALTO
sponsorcommissie over de initiatieven van de afgelopen maanden en de plannen voor het komende
seizoen.

Buitenkansjes Zomer 2016 actie
Bij aanvang van de zomer bent u allen benaderd voor hulp bij het realiseren van een Speeltoestel en Dugouts. We zijn blij met de positieve reacties die we op deze oproep hebben gekregen en dat we daarmee de
beide wensen hebben kunnen realiseren.

Dug-outs

Zoals jullie zien zijn het verrijdbare Dug-outs, die netjes langs het veld kunnen worden geplaatst, wanneer er
een wedstrijd wordt gespeeld. Nu staan ze even tegen de boarding. Dit is niet de definitieve ‘opstal’ plek.
Voor nu zijn ze daar even neer gezet, omdat elk VALTO lid graag even er in wil zitten en ze wel vast zijn
gezet voor eventuele wind. Definitieve opstalplek wordt gekozen op de kopse kant van de sporthal met de
openkant tegen de muur, zodat de Dug-outs geen wind vangen. Dan zijn de reclame borden weer goed
zichtbaar.

Speeltoestel
Het speeltoestel, zoals hiernaast is afgebeeld, wordt eind september
verwacht. Met behulp van Arjan Koornneef en een aantal vrijwilligers
hebben we al veel voorbereidende grondwerkzaamheden gedaan.
De sponsors van de Buitenkanjes Zomer 2016 actie zullen worden
vermeld op een sponsorbord dat blijvend dit initiatief zal presenteren op
het VALTO-veld.
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Gesponsorde Evenementen
Ad Fysio Giga Kangoeroedag
Vrijdag 22 april hebben we voor alle kleuters van De
Lier weer de Koningsspelen georganiseerd. De hele
ochtend hebben we de kleuters sportief vermaakt en
ook de Teletubbies waren erbij! Dit evenement is
opgezet in samenwerking met Ad Fysio. Een
succesvolle samenwerking waarover we hebben
afgesproken nog jaren hier samen mee door te
gaan.

Priva Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 25 mei hebben we voor alle groepen 3, 4 en 5
het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. De
maandag daarvoor was er gelegenheid om te trainen en
op de woensdagmiddag zelf streden fanatieke teams voor
de eer en fel begeerde beker. Priva steunt dit evenement
en helpt zodoende al jarenlang VALTO dit mogelijk te
maken en de jeugd van De Lier kennis te laten maken met
de korfbalsport en VALTO als gezellige vereniging.

Nederlandskampioenschap voor de D-jeugd
Zaterdag 11 juni mochten de talenten van
de D1 als kampioen van de hoofdklasse
poule strijden voor de landstitel op het NK
voor de D-jeugd dat werd georganiseerd
door de KNKV bij KV Tilburg. Voor deze
gelegenheid hebben verschillende
sponsoren de handen ineen geslagen om
de talenten een beetje te verwennen. De
shirtsponsors KSP Sales en Lansbergen
Orchideen hebben samen met Melior
speciale shirtjes laten maken voor het hele
team. Deze shirtjes mochten de kinderen
na afloop houden als aandenken aan dit
onvergetelijke moment. De logistiek van
het team en de bijbehorende staf is gesponsord door Joop Montage.

Rijk Zwaan Westland Derby’s
Het nieuwe seizoen is aangevangen met een Westlands toernooi georganiseerd bij VALTO en gesponsord
door Rijk Zwaan. Met als bedrijfsmotto “Sharing a
Healthy future”, past een sportief evenement als de Rijk
Zwaan Westland Derby’s perfect bij het bedrijf.
Gedurende de twee avonden en zaterdagmiddag
waren de jeugd en senioren selecties van CKC
Maassluis, ODO, ONDO en VALTO in strijd voor de
titel westlandskampioen 2016. Voor de vereniging met
de meeste treffers was er nog een totaal prijs.
De Rijk Zwaan Westland Derby’s zorgen voor een
feestelijk, sportief begin van het nieuwe seizoen. De
teams in de regio oefenen alvast voor de competitie en
we onderhouden het westlandse korfbalgevoel! Rijk
Zwaan steunt VALTO in dit evenement en verzorgde
tevens de gezonde snacks gedurende de 3 dagen.
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Vlaggenmasten
Vorig jaar was het reeds aangekondigd en deze zomer hebben we het kunnen realiseren. Een nieuwe
sponsorvorm in de catalogus aan sponsormogelijkheden bij VALTO: de VALTO Banier. De vlaggenmasten
staan inmiddels en eerdaags zullen de vlaggen van de volgende bedrijven in top gehesen worden: AdFysio,
FYMYK, Martin Stolze, RijkZwaan en Vrienden-Van-VALTO.

Zonnepanelen opbrengst
Afgelopen maart zijn de zonnepanelen geïnstalleerd en sindsdien
besparen we heel wat op de energierekening.
De opbrengst van de zonnepanelen gaat deels naar de
investeerders, de personen die hiervoor 1000 euro beschikbaar
hebben gesteld. De schatting voor het financiële plan was dat er
3300 euro per jaar bespaard zal worden. Momenteel hebben we al
ongeveer 2600 euro bespaard op de energie rekening. Dit ziet er dus
gunstig uit voor onze vereniging.

Nieuwe kleding voor VALTO E4, E7, D4, C4 en
VALTO 4
Afgelopen zomer hebben we 5 verschillende teams in het nieuw
kunnen steken.

•
•
•
•

Bouwmeester transport heeft de E4 en E7 voorzien van
nieuwe shirtjes;
Van Wensen Elektrotechniek heeft de D4 voorzien van
nieuwe shirtjes;
FYMYK heeft de C4 voorzien van nieuwe shirtjes;
HAZE Accountancy heeft VALTO 4 voorzien van nieuwe shirtjes, inloopshirtjes, trainingspakken en
sporttassen.

Dank aan alle nieuwe sponsors en ook bestaande sponsors die hun steun hebben voortgezet.

Betrokken sponsors
Er zijn heel wat betrokken sponsors bij onze vereniging. Naast de financiële steun zijn we daarom ook blij
met andere ondersteuning die we krijgen. Een paar voorbeelden van ondersteuning vanuit de sponsor.

•

•

Voor het jeugdkamp hadden we transport nodig van korfbalpalen en ander groot materieel. Bij het
verzoek aan C. Vreugdenhil Int. Transport B.V. voor een vrachtwagen (al eerder ingezet voor het
VALTO Schuurfeest 2015) kon hij niet helpen vanwege drukte, maar wel een zakenrelatie
aanbieden waarbij we voor een erg laag bedrag een heel weekend een busje konden huren. 300
euro besparing op transportkosten dankzij onze sponsor.
Ons terrein kampt net als elk buitenterrein met onkruid. Onze sponsor JG Sproeibedrijf heeft
onlangs het gehele terrein schoongespoten. Tevens heeft hij de Villa VALTO gereinigd en voorzien
van een beschermlaagje.

We zijn erg blij met deze en vele vergelijkbare support van onze sponsoren en willen bij deze de betreffende
sponsoren daarvoor bedanken.

Wat staat er verder op de sponsor agenda?
Groot VALTO feest
Op 26 november organiseert VALTO weer een groot feest. VALTO heeft een reputatie met het organiseren
van feesten. Het belooft een leuk, groot feest te worden voor iedereen. Vorig jaar hebben een tiental
sponsors dit feest gesponsord met 100 euro met als tegenprestatie dat het bedrijfslogo gedurende de hele
avond geprojecteerd is op twee schermen naast de bar. Wilt u ook en/of weer het feest sponsoren, laat het
ons snel weten op: sponsors@ckv-VALTO.nl
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Grote Club Actie
In oktober start de grote club actie weer. De jeugd van VALTO zal deur aan deur loten verkopen. De verkoop
zal doorlopen tot en met november. Wanneer u een groot aantal loten wenst te kopen kunt u zich ook direct
wenden tot de sponsorcommissie.

Who has the Dug-outs?
Zet 1 oktober alvast in je agenda! Dan organiseren we een feestelijke opening van Speeltoestel,
vlaggenmasten en Dug-outs. U wordt hiervoor nog apart uitgenodigd. We houden dan ook een
sponsorborrel en zullen kort onze plannen voor het komende jaar presenteren.
Tijdens deze feestelijke happening wordt er ook een loterij opgezet. Voor deze loterij zoeken we nog leuke
prijzen. Wellicht wordt u benaderd door de organisatie van de loterij. Mogelijk heeft u nu al een idee wat u
misschien kan bijdragen aan de loterij. U kunt dan natuurlijk contact met ons opnemen (sponsors@ckvVALTO.nl).

Scheidsrechters
Momenteel zijn we bezig om onze scheidsrechters in het nieuw te steken. Scheidsrechters zijn een
belangrijke taak binnen de vereniging. Voor de wedstrijdsport dient VALTO ook door de KNKV opgedragen
wedstrijden te fluiten. Vorig jaar hebben we niet volledig aan die verplichting kunnen voldoen, waardoor we
een boete hebben moeten betalen. Dit jaar hebben we gelukkig een aantal vrijwilligers meer bereid
gevonden deze wedstrijden voor VALTO te fluiten. Ook hebben we een sponsor gevonden die bereid is de
scheidsrechters in het nieuw te steken. Een uiting van waardering naar de scheidsrechters en een
professionele uitstraling van VALTO binnen de KNKV. We zijn erg blij met deze positieve ontwikkeling.

Aanschrijven Lierse bedrijven
We hopen dat u het ook ervaart dat we samenwerking zoeken en de steun van sponsors aan VALTO zeer
waarderen. Vanuit de sponsorcommissie willen we komende maand alle Lierse bedrijven aanschrijven om
hen op te roepen ook onze vereniging te sponsoren. In de vorige nieuwsbrief hebben we deze actie ook al
aangekondigd, maar door verschillende omstandigheden zijn we er helaas nog niet aan toe gekomen.
Komende maand kunt u deze actie wel verwachten!
U kunt ons helpen, als bestaande sponsor kunt u perfect als ambassadeur dienen. In het kader van “Gaat u
ook mee in de ambitie van VALTO?” vragen we in de brief aan alle Lierse bedrijven om bordsponsor te
worden. We zullen u als ambassadeur informeren wanneer de brieven verzonden zijn.

Zoals u merkt gaan we door met kleine en grote sponsoractiviteiten en mogelijkheden en hopen we op uw
steun en vertrouwen! Indien u opmerkingen heeft ten aanzien van het werk van de commissie of u weet
mogelijk nieuwe sponsors die zich aan onze vereniging willen binden, schroom dan niet ons te benaderen
via sponsors@ckv-VALTO.nl.
Vriendelijke groeten,
Marco Stolze, Dennis Voskamp, Hans Ridder en Michiel van den Bos

Wilt u ook in dit rijtje hangen? In november gaan we weer de zaal in, neem gerust contact met ons op!
De Bijblijver, 12 september 2016

20

Opz
oeknaareenmooi
edecor
at
i
emetbl
oemen?
Wi
jv
er
z
or
genuw bl
oemwer
kopbes
t
el
l
i
ng!
Br
ui
ds
wer
k
,
r
ouwwer
k
,
bedr
i
j
f
s
wer
k
,
wor
k
s
hops
ofeenper
s
oonl
i
j
kboek
etofbl
oems
t
uk
.
Al
l
esopmaatgemaak
t
metv
er
s
ek
wal
i
t
ei
t
s
bl
oemen!
www.
f
acebook
.
com/
bongaar
ds
bl
oemwer
k
ofi
nf
or
meernaardemogel
i
j
k
heden:
s
i
mone@bbl
oemwer
k
.
nl
06-549052 26

complete financiële administratie
complete loonadministratie
belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken
Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ De Lier
Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17
Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl
Internet: www.tede-adm.nl

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

Bijzonder scoren bij
het team van
Lagerwerf Wonen
Een nieuw interieur scoren? Maak er
dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen
aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,
van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloerbedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke
aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis
bij Lagerwerf Wonen!

Hoofdstraat 175, 2678 CJ De Lier T 0174 513589
info@lagerwerfwonen.nl www.lagerwerfwonen.nl

