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Wat een geluk 
Er zijn al veel momenten geweest waarop ik over onze sponsors heb geschreven, hoe blij we zijn met de 
bijdrage die ze leveren aan onze korfbalvereniging en daarmee aan de sportbeleving van onze leden en 
indirect ook het participatiepercentage van vooral jeugd, maar ook volwassenen in De Lier en omstreken. De 
reden waarom ik er nu weer over schrijf laat zich makkelijk raden. Afgelopen zaterdag waren alle sponsors 
uitgenodigd om te horen en te zien wat we met onze club allemaal doen en bereiken. 
 
Zo konden ze met eigen ogen aanschouwen dat er twee mooie dug-outs op het veld stonden, de zes 
prachtige vlaggenmasten met vlag die prijkten op de kop van het veld en het speeltoestel dat afgelopen 
vrijdag was gemonteerd en waarop volgende week gespeeld mag worden! Zonder sponsors en donateurs 
van buiten, maar ook van binnen de vereniging was dat allemaal niet haalbaar geweest. Maar ook zeker niet 
zonder onze sponsorcommissie, met hulp van de kluscommissie. Het zijn teveel namen om op te noemen, 
maar jullie kennen ze vast allemaal. Namens de gehele vereniging wil ik jullie ook enorm bedanken voor je 
inzet. We hebben er met vereende krachten aan gewerkt en het is gelukt! 
 
De middag liep op zijn einde, maar de dag was nog niet voorbij, het was tijd voor een heuse loterij! Wederom 
een mooi initiatief van een aantal leden die de derde helft van deze zonovergoten 1 oktober geweldig 
hebben georganiseerd. Een aaneenschakeling van prijzen was het resultaat, aan elkaar gepraat door 
Wouter en Michiel. Ik heb het idee dat iedereen met een prijs naar huis is gegaan, de één met wat meer dan 
de ander. Ik mocht zelf ook een prijs ophalen, een fijne orchidee. Totdat Sandra met een tegoedbon voor 
een meter bier langskwam en wilde ruilen … tja, daar zeg je geen nee tegen. Wat een geluk! Met een goed 
gevoel en een heerlijke dagschotel begon de avond. 
 
Een avond waarop Dennis de loterij nog even dunnetjes overdeed, geheel in eigen stijl, met GJ als rad van 
avontuur. De prijzen varieerden van bloemen tot campers en hypotheken. Ook mijn tegoedbon voor een 
meter bier ging van de hand. De drie strafworp-missers van de dag hadden hem harder nodig dan ik. En zo 
eindigde weer een leuke zaterdag, waarbij de avond net zo mooi was als de ochtend en middag. Waarbij het 
in de derde helft net zo genieten was als de eerste en tweede helft. En waarbij de vereniging zich met de 
nieuwe aanwinsten, een mooie opbrengst vanuit de loterij en een super feestelijke dag weer van zijn beste 
kant heeft laten zien. 
 
Wat een geluk!  
Namens het bestuur,Jan Jaap Elenbaas
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Winnende lotnummer 
De winnende nummers van de (super)loterij welke nog niet afgehaald zijn: 
  
Uit de serie groen: 191, 170, 305, 828, 842, 260, 147, 878, 170, 303, 163, 729, 58, 928, 50, 811. 
Uit de serie wit: 165, 912, 49, 934, 140, 61, 83, 1. 
  
Mocht je je nummertje nog hebben, dan zijn de prijzen af te halen in Villa Valto. 
 
 
Uitslagen zaterdag 1 oktober 2016
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Zaterdag 1 oktober 2016 

 
 
Opstellingen zaterdag 8 oktober 2016 
 
VALTO SELECTIE IN ONDERLING OVERLEG 
 
VALTO 3 Aanwezig: 11.45 uur 
Heren:   Michael, Daniel, Thomas, Derk, Heer V4 
Dames:  Romy B, Manon G, Joyce, Mariska, Rosalie 
VALTO 4 Aanwezig: 13.15 uur 
Heren:  Rob, Kees, Frank, Ruben, Laurens, Roland, Marnix(?) 
Dames: Lisa V, Denise, Laura M, Mirjam, Ellen R, Ellen V(?) 
VALTO 5 Aanwezig: 12.15 uur 
Heren:   Marco, Mark, Dennis, Jeroen, Heer V4 
Dames:  Petra, Helma, Anna, Nia, Annemiek, Hellen, Ilse 
VALTO 6 Aanwezig: 13.45 uur 
Heren:   Vincent, Laurens, Jesper, Bart, Nick, Wouter, Daniel V 
Dames: Ryanne, Inge, Nanne, Mandy, Lysanne 
VALTO 7 Vertrek: 12.45 uur 
Heren:   Jelle, Rinze, Ruud, Bo, Wouter, Frank 
Dames: Petra, Ria, Marije, Gerda, Laura E? 
VALTO 8 Aanwezig: 14.45 uur 
Heren:   Bart M, Michiel, Martin B, Sjors, Peter 
Dames:  Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne, Leonie 
 
Nabeschouwingen 
 
VALTO 1 speelde thuis tegen Vitesse. Valto bezet na 4 wedstrijden de gedeelde eerste plaats met 6 punten. 
Vitesse had voorafgaand aan afgelopen zaterdag 4 punten. Een gat van 2 punten dus, dat vergroot moest 
worden tot 4 punten. In een redelijke eerste helft van Valto kant werd Vitesse direct bij de keel gegrepen en 
werd het gat direct gecreëerd. De 11-4 ruststand deed lijken alsof de wedstrijd al gespeeld was en zo kwam 
het eerste ook uit de kleedkamer. In een saaie en niet al te beste tweede helft werd het verschil echter niet 
kleiner, waardoor Valto met een 17-11 overwinning weer 2 punten mag bijschrijven. Excelsior verloor zeer 
dik bij Fortis, waardoor er nu een koploper minder over is. Valto bezet nu met Albatros en ONDO (M) de 
koppositie. Volgende week wacht de wedstrijd tegen de oude club van coach Marrien, Excelsior.  
VALTO 2 speelde thuis tegen VEO 3. Valto heeft in de eerste 4 wedstrijden slechts 2 punten behaald. VEO 
had 6 punten na 4 wedstrijden en bezette daarmee de tweede plek. Valto kon echter wel goed partij geven 
en het gat was niet zo groot als de stand op de ranglijst deed vermoeden. Dat Valto echter wederom met 
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lege handen achter bleef was des te zuurder. Een bittere pil, maar er zijn zeker aanknopingspunten na deze 
15-16 nederlaag. 
VALTO 3 speelde tegen het derde team van ODO in Maasland. Een ploeg die ook niet al te hoog op de 
ranglijst stond, waardoor je vooraf het vermoeden had dat er wellicht iets mogelijk was. Dit bleek echter niet 
het geval. Het derde liep wederom vanaf het begin achter de feiten aan en kon de scoringsdrift van ODO niet 
stoppen. De teller stokte op 23 treffers, tegenover de 12 goals van het derde.   
VALTO 4 was vrij. 
VALTO 5 speelde ook in Maasland, en wel de kraker tegen ODO 4. Beide ploegen bivakkeren aan de 
bovenkant van de ranglijst en het beloofde dan ook een spannende wedstrijd te worden. Dat werd het ook 
zeker. Buiten de spanning vanwege de gelijk opgaande wedstrijd, was er ook de spanning of de wedstrijd 
wel uitgespeeld kon  worden. Waar het heel de middag mooi weer was, werd het aan het einde van de 
middag opeens een stuk minder. Na de wedstrijd al tweemaal stilgelegd te hebben vanwege het weer, vond 
de scheidsrechter het 10 minuten voor tijd bij een 10-11 voorsprong voor Valto wel welletjes. De wedstrijd 
werd gestaakt vanwege de weersomstandigheden en zal later hoogstwaarschijnlijk uitgespeeld worden.   
VALTO 6 pakte de punten tegen een studententeam van Paal Centraal. Dit team stond onderaan en speelt 
vooral voor de lol. Met een aantal mensen die voor de eerste keer op het veld stonden was men niet 
opgewassen tegen de meer ervaren spelers van ons zesde. Het is geen seconde spannend geweest. Valto 
6 keerde met een 4-18 overwinning terug naar de gezelligheid van de Villa Valto.  
VALTO 7 speelde thuis tegen De Meervogels, een ploeg die één keer meer won dan Valto. De wedstrijd 
ging geheel gelijk op en uiteindelijk werd de afgesloten met een even grote marge als waar hij mee begon. 
De doelpunten waren schaars, maar het 8-8 gelijkspel levert beide ploegen toch een puntje op. 
VALTO 8 speelde zonder wat ervaren krachten de uitwedstrijd in Scheveningen tegen KVS. Deze ploeg had 
vooraf één punt minder dan Valto, maar na de wedstrijd was dit omgedraaid. Valto kon namelijk niet 
voldoende weerstand bieden. Vooral het gebrek aan scorend vermogen brak de ploeg op. Zes doelpunten 
zijn niet vaak voldoende om punten te halen, zo ook nu niet. Met een 12-6 nederlaag vertrok het achtste uit 
Scheveningen.  
 
A-jeugd 
VALTO A1 speelde thuis tegen RWA A1. RWA wist pas één wedstrijd te winnen en VALTO stond op vier 
punten, na twee gewonnen wedstrijden en twee verloren wedstrijden tegen de twee koplopers. De 
verwachting was dat VALTO dus wel de punten in De Lier zou kunnen houden. De eerste helft had VALTO 
de wedstrijd echter helemaal nog niet onder controle en ging de stand gelijk op. Slordigheidjes in de 
verdediging en het niet afronden in de aanval, zorgde ervoor dat RWA in de wedstrijd bleef. In de rust stond 
het 10-8. Na rust kwam RWA nog één keer vlakbij, waarna VALTO het initiatief nam en het eindelijk lukte om 
een ruime voorsprong te pakken. Einduitslag: 24-15. Beide koplopers (Vitesse en Achilles) wonnen hun 
wedstrijd, waardoor de achterstand vier punten blijft. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen Meervogels A1, die 
nog zonder punten is en dus onderaan staat. 
VALTO A2 speelde uit tegen Korbatjo A1. Thuis werd er met maar liefst 19-7 van deze ploeg gewonnen, 
maar toen schoot VALTO wel erg scherp en wist het vanuit alle hoeken te scoren. Dit keer ging de wedstrijd 
meer gelijk op, al stond VALTO wel vaak aan de goede kant van score. De wedstrijd werd gewonnen met 
10-13. De A2 komt daarmee op acht punten, na vier wedstrijden gespeeld te hebben en de nummer twee 
heeft zes punten, maar heeft al vijf wedstrijden gespeeld. Het kampioenschap is dus binnen!! A.s. zaterdag 
speelt de A2 thuis tegen PKC A7. De uitwedstrijd is nog niet gespeeld, omdat die verzet is naar zaterdag 15 
oktober. Dus de laatste twee wedstrijden worden tegen PKC gespeeld en daarbij is één punt voldoende om 
er zeker van te zijn, dat de A2 alleen kampioen wordt in de poule. 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen ONDO B1. De thuiswedstrijd was geen succes voor VALTO, want die werd 
kansloos verloren, 4-19. Dit keer ging de wedstrijd wel wat gelijker op, maar verzuimde VALTO haar kansen 
af te maken. Bij ONDO lukte dat wel, waardoor ze toch steeds op een grotere voorsprong wist te komen. 
Einstand 16-9. A.s. zaterdag gaan Avanti en ONDO uitmaken wie er kampioen gaat worden. VALTO speelt 
dan thuis tegen Maassluis B1, waarbij het om de eer gaat: degene die verliest eindigt op de laatste plek. Uit 
wist VALTO met 11-14 te winnen. 
VALTO B2 speelde thuis tegen ODO B1. Uit werd er met 10-8 verloren. Dit keer was VALTO vanaf minuut 
één duidelijk de betere ploeg. Er werden goede en snelle aanvallen opgezet, waarbij regelmatig werd 
afgerond met een doelpunt. Geen moment is de overwinning in gevaar geweest. Einduitslag: 12-5. De 
wedstrijd Dijkvogels-ONDO is verzet, waardoor het nu nog tot het eind toe spannend blijft wie er kampioen 
gaat worden. VALTO maakt ook nog kans, maar moet dan wel a.s. zaterdag eerst zelf winnen als ze uit 
spelen tegen ONDO B2, en vervolgens moet ONDO dan de (inhaal) wedstrijd tegen Dijkvogels verliezen…. 
VALTO B3 speelde thuis haar kampioenswedstrijd tegen KVS B2. De uitwedstrijd tegen KVS werd met 4-7 
gewonnen. Minimaal een gelijkspel was nodig om kampioen te worden. Bij verlies zouden KVS en VALTO 
op gelijke hoogte komen en moest de laatste wedstrijd gaan uitmaken wie kampioen zou worden. Maar 
zover wilde VALTO het natuurlijk niet laten komen. KVS vocht echter voor haar laatste kans en daardoor 
bleef het tot het laatst spannend. Gelukkig wist VALTO nipt te winnen, 7-6, en zo was het kampioenschap 
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binnen. A.s. zaterdag speelt de B3 haar laatste veldwedstrijd, uit tegen ONDO B4. Bij winst wordt de B3 
ongeslagen kampioen! 
 
C-jeugd 
Valto C1 ging op bezoek bij NIO C1. Valto was de sterkere partij aan de uitslag te zien. Na een 4-8 
overwinning kwamen de punten mee terug naar De Lier. Hiermee is weer een stap gemaakt om te eindigen 
bij de bovenste 4 in de poule. Echter is winst zaterdag ook echt wel noodzakelijk om het in eigen had te 
houden. Zaterdag kom Fortuna C2 op bezoek. In de oefenperiode werd er gewonnen van deze tegenstander 
dus er liggen zeker kansen! 
Valto C2 was eindelijk een keer lekker op schot deze competitie. Werd er de vorige keer nog onnodig gelijk 
gespeeld tegen Avanti C3, nu werd er overtuigend met 10-0 gewonnen. Een goede basis voor de 
kampioenswedstrijd van volgende week tegen Phoenix C1, zou je zeggen. Later in de middag bleek echter 
dat direct concurrent Phoenix flink verloren had van KVS waardoor de C2 opeens als kampioen is. Dit gaan 
we volgende week na de wedstrijd tegen Phoenix gezellig vieren. 
Valto C3 had nog een punt nodig uit twee wedstrijden om zich kampioen te mogen noemen. De C3 liet 
echter zien dat zij gewoon de terecht kampioen zijn in deze poule en won overtuigend van DKC C1. Valto 
was vanaf de eerste minuut scherp en de betere partij. Door goed met elkaar over te spelen, de kansen te 
pakken en voor de bal te gaan, ontstond er een leuk en dynamisch spel waarbij, misschien nog wel het 
belangrijkste, het plezier er bij de spelers vanaf spatte! Met rust stond Valto met 3-0 voor en na rust werd de 
voorsprong nog iets groter waardoor er met 7-3 gewonnen werd. Het kampioenschap en dus de taart, was 
een feit! Gefeliciteerd C3! Nog 1 wedstrijd op het veld, zaterdag uit bij Nexus. Probeer als echte kampioenen 
de competitie winnend af te sluiten! 
Valto C4 ging naar Fortuna in Delft. De thuiswedstrijd werd weliswaar verloren maar we wisten van de 
vorige keer dat deze tegenstander 'te doen' moest zijn. En dat bleek! Met rust stonden we met 1-2 voor en 
na 50 minuten stond er nog steeds een voorsprong op het scorebord: 5-6. De eerste overwinning van dit 
seizoen is een feit. Goed gedaan jongens en meiden! Jullie hebben er hard voor geknokt, dus deze punten 
zijn dik verdiend! Komende week spelen jullie thuis tegen ODO C2. Vorige wedstrijd werd hier nog flink van 
verloren. Nu proberen om het gat minder groot te laten worden! 
 
D-jeugd 
Valto D1  speelde thuis tegen VEO D1. Winst was noodzakelijk om in de race te blijven voor het 
kampioenschap. Met dit doel voor ogen, ging de D1 voortvarend van start. Valto pakte vanaf het begin van 
de wedstrijd de voorsprong en heeft deze niet meer weggegeven. Er werd met 5-2 gewonnen. Zaterdag a.s. 
gaan jullie op bezoek bij Fortuna D2. Vorige keer werd hier nog 8-10 van verloren na ruim voor gestaan te 
hebben. Door zaterdag te winnen van Fortuna, staan jullie samen bovenaan en zijn jullie dus gedeeld 
kampioen. Een mooi doel, zou ik zo zeggen! 
Valto D2 deed wat het moest doen: winnen van KOAG D2. Al werd het aan het eind nog wel spannend, de 
uitslag is duidelijk: 6-4 voor Valto. Fijn dat Mette haar eerste minuten weer kon spelen na haar blessure. 
Hopelijk doe je snel weer helemaal mee! Zaterdag gaan jullie op bezoek bij ONDO D2. De thuiswedstrijd 
ging tot 40 minuten gelijk op waarna jullie de laatste 10 minuten pas los kwamen van de tegenstander. Als 
jullie zaterdag minimaal 1 punt halen, zijn jullie (alleen) kampioen in de poule en is het tijd voor een feestje! 
Valto D3 speelde aanvallend een prima wedstrijd tegen DKC D1. Er werd goed en snel rondgespeeld en 
kansen gepakt. Alleen ze wilden er niet in... DKC speelde echter nog sneller en met 3 spelers uit de C 
waardoor de doelpunten op sommige momenten ons om de oren vlogen. De uitslag was 0-14. Zaterdag 
gaan jullie op bezoek bij DKC, eens kijken of het nu wel lukt om te scoren! 
Valto D4 ging op bezoek bij Excelsior D1 in Delft. De thuiswedstrijd werd nog netjes gewonnen met 5-3 
maar deze keer wilde het niet lukken. De stand bleef steken bij 4-3 waardoor Excelsior de punten kreeg! 
Komende zaterdag spelen de laatste wedstrijd van deze competitie thuis tegen ONDO D3 waar uit nog dik 
van verloren werd. Misschien zit er deze keer meer in? 
 
E-jeugd 
VALTO E1 heeft afgelopen zaterdag hun eerste punt behaald! Heel erg goed! Jullie hebben er met z’n alle 
voor gevochten en hebben echt als een team gespeeld. Hopelijk gaat het volgende week weer zo goed 
tegen ONDO E1. 
VALTO E2 speelde zaterdag om de eerste plaats in hun poule tegen Fortuna E4. Deze wedstrijd werd goed 
gespeeld en gewonnen met 7-2! Hierdoor staan jullie nu eerste in de poule, maar de teams op de tweede en 
derde plaats staan maar 1 puntje achter jullie. Het blijft nog even spannend! Aanstaande zaterdag zijn jullie 
vrij. 
VALTO E3 moest afgelopen zaterdag tegen SEV. Dit was een pittige wedstrijd en het was ook wel een 
beetje spannend, want als jullie deze wedstrijd zouden winnen, kunnen jullie aanstaande zaterdag kampioen 
worden! Gelukkig wisten jullie te winnen met 4-3. Aanstaande zaterdag spelen jullie dus jullie 
kampioenswedstrijd uit tegen Phoenix E3. Hopelijk gaan jullie weer winnen! Alvast heel veel plezier en 
succes! 
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VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO E4. Het liep niet helemaal lekker bij VALTO. Jullie 
kregen wel veel kansen, maar deze gingen er niet in. De laatste 10 minuten ging het een stuk beter, maar 
jammer genoeg is er wel verloren met 9-5. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen ODO E2.  
VALTO E5 heeft afgelopen zaterdag jammer genoeg verloren van HKV E1. In de eerste helft kwamen jullie 
al snel achter. Gelukkig wisten jullie in de tweede helft nog wel 3 mooie doelpunten te scoren! Aanstaande 
zaterdag spelen jullie tegen De Meervogels E3 hopelijk weten jullie dan wel te winnen. 
VALTO E6 speelde afgelopen zaterdag tegen Futura E1. Dit was een lastige wedstrijd. Jullie hebben 
geknokt tot het einde, maar helaas ging Futura er met de punten vandoor. Eindstand 2-7. Aanstaande 
zaterdag spelen jullie tegen Weidevogels E2. Succes! 
VALTO E7 moest zaterdag tegen Weidevogels E5 aantreden. Helaas was Weidevogels net een maatje te 
groot voor VALTO en verloren jullie met 4-7. Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Excelsior E3.  
 
F-jeugd 
VALTO F1 moest afgelopen zaterdag even wakker worden en stond na 10 minuten 2-1 achter tegen ODO 
F1. Daarna gingen jullie gelukkig meer bewegen en sneller spelen. Jullie liepen snel uit en wonnen 
uiteindelijk met 12-9. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij. 
VALTO F2 speelde zaterdag tegen de koploper DES. De wedstrijd ging erg gelijk op en eindigde hierdoor 
ook in een gelijkspel 9-9. Erg knap van jullie! Aanstaande zaterdag zijn jullie ook vrij.  
 
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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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! 
 
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 
 
Pinnen? Ja graag! 
Vorige week heeft Niels van Made2pay de nieuwe versie van het kassasysteem op de iPad gezet. Een 
nieuw en fris design met nog meer gebruiksgemak voor de mensen achter de bar. 
 
Maar dat was niet alles. Hij heeft ook de 
nieuwe pin-module geplaatst, waardoor er 
weer met de kaart betaald kan worden. De 
vorige module werkte niet echt optimaal, 
maar de nieuwe werkt stabiel, gemakkelijk 
en snel. 
 
Dat kan gebeuren als je voorop loopt. Bij 
het pionieren lukt niet altijd alles in één 
keer. Voor de geïnteresseerden, het 
systeem van Made2pay werkt met iZettle. 
Hun hoofdkantoor is gevestigd in 
Stockholm en ze worden inmiddels 
gebruikt door honderdduizenden bedrijven in elf landen wereldwijd. 
 



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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Nieuws van de Technische Commissie  
Wat een heerlijke korfbaldag was het zaterdag. Mooi weer, een 
druk veld en hier en daar fantastische resultaten. Ik mocht zelf 
getuige zijn van C2, Valto 8 en Valto 1. En dat waren allemaal 
mooie overwinningen. Helaas moesten andere ploegen 
(waaronder Valto 2, 3 en A1) de punten achterlaten.  
 
Kampioenen 
Ze hebben het gedaan! .Valto C3 en B3 hebben beiden hun wedstrijd gewonnen en werden zaterdag 
kampioen. Gefeliciteerd! 
Komende zaterdag kunnen hier nog een aantal jeugdteams bij komen! We hopen op kampioenschappen 
voor Valto E3, D2, D1, C2 en A2. Kom deze ploegen zaterdag aanmoedigen! 
 
Een coach voor Valto C4! 
Wat zijn we blij binnen de C4. Er heeft zich een coach aangemeld voor Valto C4. Hartelijk dank Matthieu van 
Vliet. Dit team had het zo hard nodig. En het leek wel of ze het wisten…. Want C4 heeft ook nog gewonnen 
deze zaterdag. Goed gedaan jongens en meisjes! 
 
De week van de scheidsrechter 
Deze week is het de week van de scheidsrechter. Belangrijk om de scheidsrechter in het zonnetje te zetten. 
Vanuit Valto doen we het volgende: 

1) We wensen allemaal (alle spelers en coach) de scheidsrechter een prettige wedstrijd toe 
2) We bedanken allemaal (alle spelers en coach) de scheidsrechter na de wedstrijd 
3) Elk team heeft een kadootje voor de scheids gekocht en overhandigt dit na de wedstrijd als dank 

voor de inzet. 

Toptrainers 
Hieronder het schema. 
Let op, we missen voor Valto 6/7/8 nog steeds een kandidaat die eens per 3 weken mee doet. Kan jij dit op 
je nemen? Graag! Let op: komende dinsdag dus vacature… Wie pakt hem op?  
 
		 Toptrainers	schema	 Toptrainers	schema	

		 Training	Valto	3/4/5	 Training	Valto	6/7/8	

		 Dinsdags	19.00	-	20.00	 Dinsdags	21:00	-	22:00	

16-Aug	 Martin	vd	Wel	 XX	
23-Aug	 Kevin	Barnhard	 Vacature	

30-Aug	 Valto	4	 Johan	vd	Meer	

06-Sep	 Martin	vd	Wel	 Michael	Dissel	

13-Sep	 Kevin	Barnhard	 Vacature	

20-Sep	 Valto	4	 Johan	vd	Meer	

27-Sep	 Martin	vd	Wel	 Michael	Dissel	

04-Okt	 Kevin	Barnhard	 Vacature	

11-Okt	 Valto	4	 Johan	vd	Meer	

18-Okt	 Martin	vd	Wel	 Michael	Dissel	
 
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! 
 
		 Donderdag	 Zaterdag	 Maandag		 Woensdag	 Donderdag	 Vrijdag		 Zaterdag	
		 27-Okt	 29-Okt	 31-Okt	 02-Nov	 03-Nov	 04-Nov	 05-Nov	
Valto	1	 HKD	 HKD	 HKD	 		 HKD*	 		 HKD*	
Valto	2/3/4/5	 		 Oefen	 		 		 		 		 Oefen	
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Valto	6,7,8	 		 		 		 		 		 		 Oefen	
Valto	A1	 		 HKD	 HKD	 HKD	 		 HKD*	 	geen	
Valto	A2	 		 Oefen	 		 		 		 		 Oefen	
Valto	B1	 		 Oefen	 		 		 		 		 Oefen	
Valto	B2/B3	 		 		 		 		 		 		 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		

 
Overzicht coaches, trainers en teamouders 
Hieronder de lijst met de coaches, trainers en teamouders. Er zijn nog wat vacatures. Meld je aan: 
 

 
 
Namens de TC,Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
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De Grote Club Actie komt er weer aan! 
Ook dit jaar doen we als VALTO weer mee aan de Grote Club Actie. Dit is een landelijke loterij, waar we 
voor onze vereniging een leuk bedrag mee binnen kunnen halen. En dat bedrag kunnen we heel goed 
besteden! We willen er het bedrag besteden aan een nieuwe HR-ketel zodat we er allemaal weer lekker 
warmpjes bij kunnen zitten in de Villa!  
De opzet verloopt net als vorig jaar. Op zaterdag 1 oktober krijgen de coaches van de teams uit de  
C, D en E de loten uitgereikt met flyers waarop de uitleg staat. De coaches geven ieder kind uit het team 10 
loten en een flyer. De loten kosten € 3 euro per stuk, waarvan VALTO € 2,40 krijgt. 
 
De kinderen mogen de loten vervolgens verkopen aan familie, vrienden, kennissen, buren, juffen en 
meesters etc. De bedoeling is om de loten binnen 2 weken te verkopen. Zodra alle loten binnen het team 
verkocht zijn, geeft de coach dit door aan ons en krijgt het team met z’n allen een consumptie in de Villa! 
Des te meer reden om dus snel klaar te zijn! 
 
Het geld van de 10 loten (€ 30,=) lever je dus in bij de coach en als die alles verzameld heeft levert die dat in 
bij ons. Dat inleveren staat gepland op zaterdag 15 oktober. 
In totaal levert dit een hele mooie opbrengst op. 
 
Jij helpt toch ook wel mee om VALTO er warmpjes bij te laten zitten? 
Wij gaan er voor! 
 
    Hans Ridder, Annemieke van Leeuwen, Chantal van Kester  
 
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 Tijds 
duur 

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

6 okt Do 19.00-23.30 Patrick 
Boeters 

    

        

8 okt Za 8.15-12.00 Irma 
Koornneef 

Annemieke 
Dukker 

   

8 okt Za 11.00-14.00 Anne Marie 
Barendse 

    

8 okt Za 12.00-15.00 Arjen v Geest Helma Stolze    

8 okt Za 15.00-18.00 Erwin Kok Annemieke van 
Leeuwen 

   

8 okt Za 17.30-20.30 Liesbeth van 
Staalduinen 

Laura Herbert   Helma Hagemans 
Jolande Berkhout 

        

13 okt Do 19.00-23.30 Pim vd Beukel     
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Datum Dag Tijds 
duur 

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

        

15 okt Za 9.15-12.00 Pascal v Dijk  Marjo vd Beukel    

15 okt Za 11.00-14.00 Janine Krapels     

15 okt Za 12.00-15.00 Herma v 
Venetiën 

Mieke v Geest    

15 okt Za 15.00-18.00 Barbara Prins André v Geest    

15 okt Za 17.30-20.30 Henk 
Molenaar 

Roland vd Ende   GJ Stolk en  
Arie Hoogerbrugge 

        

 
 

VALTOFEEST 
Het VALTOFEEST komt er weer aan zaterdag 26 november . 
Bij Martin Stolze in de hal , dus hou deze datum vrij !!! 
Kaartjes eind september verkrijgbaar en het is vanaf 16 jaar . 
Verdere info volgt . 
 
We zijn ook nog op zoek naar mensen die willen helpen, op die avond zoals : achter 
de bar , jassen , en bij de ingang ,  
Geef je dan op bij GJ Stolk  email: pgjstolkdelier@gmail.com 
Of telnr : 06-41317088 
 
Groetjes het feest comité  
 
Agenda 
18 november 2016 Filmavond D-teams en E-
teams 
25 november 2016 Sinterklaasfeest F-teams en 
Kangoeroes 
30 december 2016 VALTO aGoGo 
1 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie 
13 januari 2017  Activiteit voor de B-teams en 
C-teams 
10 maart 2017  Bowlen voor alle jeugd 
10 juni 2017  EINDDAG!!! 
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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: 
07-10  B2 
14-10  B3 
21-10  C3   
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
  



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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'Valto Opinie' #Stelling 7 met Pieter, Jan Jaap en Laurens 
 
Na een korte zomerstop zijn we weer helemaal terug! Er wordt door een aantal korfbal-liefhebbers 
commentaar gegeven op deze stelling, zodat we de kijk op korfbal kunnen verbreden. 

 
#Stelling7: De Westland Derby's zijn van toegevoegde waarde in de voorbereiding op de veldcompetitie 
Pieter van Muyen, 
Speler Valto 2 en trainer/coach Valto C1, Ajax-supporter en volgt allerlei sporten op de voet 
''Als kritiek punt heb ik wel eens gehoord, dat spelers van de regioclubs de wedstrijden liever een week later 
hebben, omdat ze net terug zijn van vakantie. Bij Valto hebben we een duidelijk beleid, daardoor is de Lierse 
selectie meestal al 2 weken compleet aan het trainen, wellicht een voorbeeld voor de andere verenigingen. 
Dit lost gelijk het probleem van "nog niet scherp zijn" op. Een ander punt wat ik dit jaar hoorde, is dat het niet 
fijn is om tegen een regioclub te spelen die men later in de competitie treft. Ook deze kritiek vind ik 
onterecht. Het gebeurd nauwelijks, dat de ploegen tijdens de Westlandse Derby's exact hetzelfde zijn, als in 
de competitie en anders so what, uiteindelijk wint het beste team toch.  Persoonlijk vind ik de Westlandse 
Derby's een top toernooi en zeker van toegevoegde waarde. Ik vind het heerlijk om wedstrijdjes tegen 
regioploegen te spelen. Het is een voorbereiding en een ontmoeting van bekenden in één. Bovendien vind ik 
het ook altijd interessant om te zien hoe goed de teams van de verenigingen dit jaar zijn. Kortom gelijk een 
krachtmeter en dat is het ook echt, want er wordt eigenlijk altijd serieus gespeeld. Ik hoop dan ook dat dit 
evenement net zoals nu een jaarlijks terugkerend iets zal zijn. 
Om het toernooi nog aantrekkelijker te maken, kunnen wedstrijden voor de jeugd toegevoegd worden. De A 
en senioren vinden het leuk om derby's te spelen, maar kinderen vinden dit minimaal net zo leuk. Wellicht 
zou dit bij Valto op andere tijden of bij één van de andere clubs gespeeld kunnen worden.  Een laatste 
aanvulling zou een derde helft of een feest kunnen zijn met de buurt verenigingen. Ik denk dat de Westland 
Derby's zo nog gezelliger kunnen worden.'' 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Jan Jaap Elenbaas, 
Passie voor korfbal en vanaf zijn jonge jeugd, lid van VALTO. Na 25 jaar speler-af en inmiddels voorzitter 
van zijn geliefde club uit De Lier. Volgt zo’n beetje alles wat met zijn sport te maken heeft en ziet korfbal 
vooral zoals het is: niet stoffig, maar dynamisch en springlevend. 
''Of het een toegevoegde waarde is voor de selectie zou je aan de spelers en staf moeten vragen. Maar ik 
krijg sterk de indruk dat dat wel zo is. Hoewel een mix van oefenduels, dus ook met andere tegenstanders, 
zeker wenselijk zal blijven. 
Maar ik zie meer dan alleen een toegevoegde waarde in de voorbereiding. Wat mij betreft gaat het ook om 
de samenwerking tussen de verenigingen. Ik denk dat we nog altijd van elkaar kunnen leren, op meer dan 
alleen sportief gebied. En wat is er nu beter dan even te gluren bij de buren? Niet bang zijn voor 
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concurrentie, maar juist de kansen zien. 
Daarnaast vind ik het een promotiekans voor korfbal in onze regio. Het is een uitnodiging voor iedereen om 
kennis te maken met de sport, de mensen en de clubs. Hier valt nog best wat te winnen en ik denk dat we 
daar met de Westland Derby's een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Ook al moet dat groeien. Wat daar 
zeker bij helpt is dat Rijkzwaan als sponsor het event ondersteunt!'' 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Laurens Verbaan 
Een echt sportliefhebber, volgt alles wat met korfbal te maken heeft, spelend voor Valto 1 en trainer/coach 
van Valto C1. 
''De Westland Derby's zijn zeker van toegevoegde waarde. Je speelt tegen regiogenoten die je ook gewoon 
regelmatig tegen komt en waar je wel eens een praatje mee hebt, daarom is het leuk om voor de competitie 
elkaar weer te ontmoeten. Dit jaar spelen we tegen geen één regiogenoot, dus konden we lekker vrijuit 
spelen. 
Met de Valto-selectie hebben we mooie wedstrijden gespeeld, met beide teams kwamen in de finale. Helaas 
verloor Valto 2 van Maassluis maar met Valto 1 wonnen we overtuigend van wederom Maassluis. Het gaat 
in deze dagen niet perse om het resultaat, maar de trainers kunnen de puzzelstukjes op de juiste plek 
plaatsen en zien bijvoorbeeld combinaties die in de competitie van pas zouden kunnen komen. Maar als je 
dan in de finale staat, ga je natuurlijk wel vol voor de winst. 
In de toekomst zou dit opkomend toernooi zeker uitgebreid kunnen worden door de jeugd te betrekken. Het 
zou dan misschien bij een andere Westlandse club kunnen maar daar gaat de organisatie over. Daarnaast 
zou een eindfeestje een leuke afsluiting zijn van een sportieve week.''  
 
Waarom? 
To Val is vorige week heel toevallig op bezoek geweest op een voetbalveld. Daar keek ze naar een wedstrijd 
en daar is ze niet blij van geworden. Een wedstrijd van 13 jarigen waarin de scheidsrechter het druk had met 
fluiten voor shirtjes trekken. Vervolgens kreeg de goede man ook nog commentaar van de spelertjes. 
Volgens één van de toeschouwers zien ze dat op tv en dan is het niet zo gek dat ze dat ook zelf gaan doen. 
Daar zal dan het commentaar van de ouders op de scheidsrechter ook wel onder vallen.  
Het heeft To aan het denken gezet. Wordt er ooit wel terecht voor een overtreding gefloten? Vergeet de 
scheidsrechter altijd te fluiten? To Val is niet wereldvreemd. Alle sporten waar een scheidsrechter onderdeel 
uitmaakt van een onderlinge wedstrijd hebben te maken met foute en onbegrijpelijke beslissingen. Tot op 
heden heb ik echter het gevoel dat verreweg de meeste keren er wel terecht gefloten wordt voor een 
verkeerde ingreep.  
Kunnen we daar met elkaar iets aan doen? Allereerst dient een trainer/coach zich te beheersen. Ook de 
begeleiding moet zich verre houden van commentaar. De spelers moeten weten dat commentaar niet 
getolereerd wordt. De coach die daarop ingrijpt waardeer ik ten zeerste. Aanvoerders dienen voorop te gaan 
in de bestrijding van ‘de scheidsrechter doet het altijd fout’. En het publiek? Als de vereniging het goede 
voorbeeld in het veld geeft dan is daar ook mogelijk nog eer te behalen. 
Het is al weer enkele jaren geleden dat ik toeschouwer was bij een voetbalwedstrijd tussen twee lagere 
teams. De fluitist van de thuisvereniging kreeg van alles te horen van de spelers. Op een gegeven moment 
was hij het zat. Toen er weer een speler zijn mond niet kon houden liep hij op de goed man af, deed zijn 
scheidsrechtershirt uit, gaf het scheidsrechtersfluitje aan de man en zei: “als jij het nu verder overneemt, dan 
ga ik voetballen….” 
VALTO heeft van de bond waardering gekregen voor de ontvangst van de scheidsrechters. Die pluim kan 
nog groter worden als we alle scheidsrechters, mogelijk soms stilzwijgend, waarderen voor hun inzet. Je 
hebt scheidsrechters nodig: zonder scheids wordt er niet gespeeld.   
To Val 
 

Wedstrijdverslagen 
 
Oproep aan ouders en coaches!! 
Afgelopen zaterdag was er bij de wedstrijd VALTO C3 – DKC C1 geen scheidsrechter en mij werd gevraagd 
of ik deze wedstrijd wilde fluiten. Niet al te enthousiast, maar mij verantwoordelijk voelend om deze taak op 
te pakken, gaf ik aan dat ik dat wel wilde doen. Helaas werd het, vooral vanaf de kant van DKC, geen leuke 
wedstrijd. Dit heeft mij zodanig verbaasd, dat ik het nodig vind om hier iets over te zeggen in de Bijblijver. 
Vanaf minuut één waren een aantal spelers het niet eens met mijn beslissingen. Nu ben ik de eerste om te 
zeggen dat je het als scheidsrechter niet altijd goed kunt zien en dat je ook zeker wel eens de verkeerde 
beslissingen neemt, maar de manier waarop deze spelers (gefrustreerd) in het veld liepen en op alles 
commentaar gaven, verbaasde mij zeer. Totaal respectloos. En wat mij nog meer verbaasde, was dat dit 
vanaf de kant door ouders en coach eigenlijk alleen maar aangemoedigd werd. Want ook zij hadden volop 
commentaar en er werd niet één keer getracht om de spelers aan te moedigen om te gaan korfballen. 
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Schrijnend was het dan ook dat twee meisjes van DKC zich tegenover mij verontschuldigden voor het 
gedrag van hun medespelers. 
Waarom schrijf ik dit nu in de Bijblijver? 
Ik wil graag een oproep doen aan onze ouders en coaches om dit gedrag in het veld (en langs de kant) niet 
te accepteren! Natuurlijk ben je het wel eens niet eens met de scheidsrechter en in je emotie mag je ook 
best eens wat roepen, daar ben ik zelf ook wel eens schuldig aan. Maar laten we onze kinderen toch wel bij 
blijven brengen dat ze respect tonen naar de scheidsrechter. Of de beslissing in jouw ogen nou terecht is of 
niet, je hebt het er mee te doen. En mochten kinderen zich in het veld niet respectvol naar de scheidsrechter 
gedragen, spreek ze daar dan op aan. En blijven ze het gedrag vertonen, dan kunnen ze wat mij betreft de 
wedstrijd vanaf de bank verder toekijken. En ouders: spreek elkaar langs de kant ook aan. Een keer 
reageren in je emotie mag best, maar laat het daarna los, geef het goede voorbeeld aan de kinderen. 
Laten wij daar als vereniging voor gaan staan. 
  
Groetjes Petra Dijkstra 
 
Valto haakt ook Vitesse aan de zege kar. 

Sponsor: Martin Stolze b.v.  
Het najaar veldseizoen is al vier wedstrijden onderweg, maar het was gisteren bij de vijfde wedstrijd voor mij 
de seizoensopener van VALTO 1. Door diverse redenen kon ik er steeds niet bij zijn en bleef de Bijblijver 
lezer verstoken van mijn stuk tekst. Gelukkig hebben de spelers de fans op de hoogte te houden van de 
verrichtingen van het vlaggenschip. Dit weekend dus weer een stuk van mijn hand en hopelijk komt er niets 
meer tussen en ben ik er de komende weekenden ook weer bij.  
VALTO 2 mocht om 14:00 uur de spits afbijten tegen VEO 3, wat, net als Maassluis 3, voornamelijk bestaat 
uit oud selectie spelers. Veel routine dus tegenover de jonkies van VALTO 2. Na het eerste fluitsignaal van 
scheidsrechter Walvis was het voor beide ploegen even zoeken naar de juiste kansen. Na vijf minuten 
schoot Ron voor VALTO de nul van het scorebord. Niet veel later verdween deze ook voor VEO en moest er 
dus even geschakeld worden na bijna acht minuten aanvallen. Deze omschakeling ging voor VALTO helaas 
niet snel genoeg, want het waren de gasten die nog in dezelfde minuut hun eerste voorsprong namen. 
Halverwege de eerste helft was er nog niet veel gescoord met een 2-4 tussenstand op het bord. Deze 
achterstand werd met een tussensprintje van Michiel rechtgezet, waarna Lotte VALTO weer op voorsprong 
zette met de 5-4. VALTO had het in deze fase verdedigend goed voor elkaar en wist met nog 2 minuten op 
de klok met twee treffers van Pieter een 7-5 voorsprong op het scorebord te zetten. Deze voorsprong wist 
het geroutineerde VEO helaas nog voor de thee weer weg te werken, zodat de kleedkamers bij 7-7 werden 
opgezocht.  
In de rust had Chris zijn team blijkbaar wat verdedigende tips meegegeven, want het was VALTO wat het 
best aan het tweede deel begon. Met twee doelpunten van Pieter in de eerste zeven minuten was er weer 
een gaatje geslagen. Dit werd echter in no time weer teniet gedaan door een wel erg scherp schietende 
dame van VEO. VALTO had in deze fase moeite met het afronden van kansen en moest lijdzaam toezien 
hoe VEO een kleine voorsprong pakte. Halverwege het tweede deel wist Ron toch weer de aansluiting te 
maken bij 10-11, maar vijf minuten later was het toch weer 10-13 voor de ploeg uit Voorburg. De laatste tien 
minuten gingen in met een laatste doelpunt van Michiel die er 11-13 van maakte, maar daar was direct weer 
een antwoord van de gasten. Zo was er steeds een antwoord op elk VALTO doelpunt en gingen we de 
laatste minuten in met een 12-15 achterstand. Steven kwam binnen de lijnen voor Michiel in een poging nog 
wat aan de stand te veranderen. VEO raakte echter niet erg onder de indruk nadat Steven ook snel de korf 
wist te vinden, want ook nu hielden zij het gaatje op drie door na een zorgvuldig opgezette aanval ook te 
scoren. Inmiddels stond de klok al stil en lieten de gasten het een beetje lopen, waardoor het toch nog een 
close finish werd met de doelpunten van Ron en Steven. Het laatste fluitsignaal klonk bij een 15-16 stand op 
het bord, waarmee VALTO 2 wederom met lege handen achter bleef. Helaas heeft VALTO 2 nog te veel 
fases waarin het de korf maar moeizaam kan vinden en daarmee de tegenstander de kans geeft een gaatje 
te slaan. Dit zal de komende wedstrijden tegen Excelsior en Fortis beter moeten om zo nog voor de zaal een 
gaatje te kunnen slaan naar de onderste plaatsen.  
Hierna was het de beurt aan het vlaggenschip van VALTO. Zij zitten tot nu toe lekker in de competitie en zijn 
na de overwinning van vorige week op Albatros gedeeld koploper met ONDO (M), Excelsior en Albatros. De 
vier koplopers speelden deze week allen tegen de lager geklasseerde ploegen, dus was het afwachten 
hoeveel koplopers er zaterdagavond over zouden zijn. Tegenstander vandaag was Vitesse 1 uit 
Barendrecht, wat een lastige seizoen start meemaakt. Zij wijten dit zelf aan de vele mutaties binnen de 
selectie, staat er op hun site te lezen. Bij VALTO 1 is dit echter niet anders met een nieuwe trainer, 
teambegeleider en vier nieuw in gepaste spelers. De eerste tegenslag hebben we ook al te verwerken met 
het uitvallen van Manon. Haar seizoen zit er al op, want het is goed mis met haar knie en zal geopereerd 
moeten worden. Toch lijkt het Lierse vlaggenschip lekker in hun vel te zitten met drie overwinningen uit vier 
wedstrijden. Alleen de wedstrijd in Middelburg tegen de promovendus ONDO ontbrak het aan scherpte bij de 
Lierse ploeg en werd er dan ook verloren. Het sterke optreden, van horen zeggen, van vorige week in 
Zwijndrecht gaf echter weer volop vertrouwen voor de rest van de competitie. Onder leiding van 
scheidsrechter Bouke Velzen ging de wedstrijd van start. Beide ploegen gaven elkaar aanvallend weinig 
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ruimte, waardoor het zeven minuten duurde voordat er een doelpunt viel. Deze viel uit een strafworp voor de 
gasten, maar in de volgende aanval van VALTO was ook Vitesse te gretig in de verdediging en mocht ook 
Frank onze nul van het bord schieten vanaf 2,5 meter. Hierna zouden de gasten nog één maal op 
voorsprong komen, maar deze werd nog in dezelfde minuut weer weggepoetst door Laurens. Met de 
doelpunten van Iris en Frank werd het eerste gaatje geslagen naar 4-2. Vitesse zou nog één keer aanhaken 
met de 4-3, maar Bart wist het verschil weer terug te brengen naar twee. In het vervolg van de eerste helft 
werd er langzaam maar zeker gewerkt aan het uitbouwen van de voorsprong en hadden we er de druk bij 
Vitesse erg goed op zitten. Hun puntspelers werden vakkundig uitgeschakeld, waardoor Vitesse voor de rust 
nog maar één keer de korf wist te vinden. Bij VALTO stonden toen al zeven van de acht spelers op het score 
formulier en werden de kleedkamers opgezocht bij 11-4.  
Een meer dan prima eerste helft dus, waar het in het tweede deel dan afgemaakt moet worden. Dit was 
echter makkelijker gezegd dan gedaan. VALTO wist wel snel te scoren uit een schot van Judith, maar 
daarna werd het toch lastiger om de korf te vinden. De gasten voerden de druk nog verder op in de 
verdediging, waardoor er toch wat plaats fouten inslopen bij VALTO. De overwinning kwam echter nooit in 
gevaar, want, nadat het verschil was opgelopen naar 14-5 in de 13e minuut, kon VALTO zich wel wat foutjes 
permitteren. Deze werden toch te veel gemaakt en Vitesse wist met inbreng van verse spelers het gaatje te 
verkleinen naar 15-9 met nog vijf minuten op de klok. Marrien besloot ook wat spelers van de bank in te 
zetten en bracht Nikki, Ron en Ruben H. binnen de lijnen voor Iris, Frank en Bart om de wedstrijd uit te 
spelen. Kevin schoot zich als laatst op het scoreformulier door de 16-9 binnen te schieten. De laatste twee 
minuten liet de VALTO verdediging het toch een beetje los, waar Vitesse gebruik van maakte om de 
eindstand wat draaglijker te maken. Het slot akkoord was voor Judith die de eindstand 17-11 op het 
scorebord zette. Met deze vierde overwinning, die mede door het in grote getale aanwezige publiek tot stand 
kwam, staat VALTO nu nog met Albatros en ONDO (M) op een gedeelde eerste plaats. Tegenstander van 
volgende week Excelsior moest zijn meerdere erkennen in Fortis in Oost Souburg, waar zij met 25-12 van de 
mat zijn geschoten. Waar Excelsior tot nu toe alle tegenstanders onder de 17 doelpunten wisten te houden, 
waren de Zeeuwen blijkbaar niet te houden gisteren. Zij zullen volgende week dus super gemotiveerd zijn 
om de punten in Delft te houden om de aansluiting met de top te behouden. Zij zijn ook de enige ploeg die 
van ONDO (M) wisten te winnen, dus VALTO is gewaarschuwd en zal dus aan de bak moeten om na 
zaterdag nog steeds tot de koplopers te horen. Iedereen is dan ook van harte welkom in Delft om onze 
selectie te steunen in de strijd om de broodnodige punten. Voor VALTO 2 begint deze om 14:00 uur en 
daarna zal het vlaggenschip alle zeilen bijzetten om de koppositie te behouden.  
Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
 
ODO 4 – Valto 5 
Afgelopen zaterdag speelde VALTO 5 uit tegen ODO 4, één van de mede koplopers. Er werd al weken door 
ODO getracht om de wedstrijd te verzetten, maar uiteindelijk bleef hij toch staan op het oorspronkelijke 
tijdstip van 17.00 uur. Achteraf bleek het veld om 12.30 uur leeg gelegen te hebben, en aan het eind van dit 
verslag zal duidelijk zijn dat we graag op dat tijdstip hadden gespeeld, want toen was het heerlijk 
korfbalweer!! 
De eerste helft was er, letterlijk gezien, nog geen vuiltje aan de lucht: het was prima weer en er werd een 
leuke pot door beide ploegen neer gezet. We waren niet al te scherp in de afronding, waardoor de stand, 
onnodig, gelijk op ging. In de rust stond het dan ook 7-7. In de rust spraken we met elkaar af dat het 
scherper moest, de kansen moesten we dichterbij zoeken en een schepje erbij, zodat we het ODO wat 
lastiger konden maken. Toen we weer naar buiten wilden gaan, bleek het flink te regenen en te onweren. De 
scheidsrechter vond het niet verantwoord om weer te starten, waardoor we nog wat langer in de kantine 
bleven. Na een minuut of 10 gingen we dan toch weer naar buiten om aan de tweede helft te beginnen. Het 
‘minder-scorende-aanvalsvak’ wist er na een tijdje dan toch twee te maken, waardoor we op een 7-9 
voorsprong kwamen. Verrassend genoeg haperde nu het andere aanvalsvak, waardoor we helaas niet uit 
wisten te lopen naar een voorsprong van vier doelpunten. Met een 8-10 tussenstand begon het weer 
zodanig te onweren dat we weer naar binnen moesten. ‘Gelukkig’ duurde dit niet heel lang, waardoor de 
wedstrijd weer hervat kon worden. En al onweerde het toen niet meer, het regende wel zo hard, dat iedereen 
binnen een paar minuten tijd tot aan zijn/haar onderbroek nat was…… Echt korfballen was er niet meer bij. 
Met nog 11 minuten te spelen en een stand van 10-11 begon het weer te onweren en werd besloten de 
wedstrijd te staken. Of de wedstrijd nog uitgespeeld gaat worden, is nog onduidelijk, misschien alleen als het 
aan het eind van de competitie nog belangrijk is voor de stand in de poule?! 
Martijn en Lisette bedankt voor het reserve zitten en voor het droog zetten van alle tassen in de rust!! J 
A.s. zaterdag spelen we thuis tegen de koploper in de poule: Paal Centraal 2, die eigenlijk al haar 
wedstrijden makkelijk wist te winnen. Hier moeten we dus zeker aan de bak!! 
  
Groetjes VALTO 5 
 
Valto B3 
Vandaag een spannende wedstrijd voor de boeg. Valto B3 speelt om 2 uur thuis tegen KVS B2 want we 
kunnen kampioen worden! 
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We hadden een hoop Valto supporters aan de lijn staan. 
De wedstrijd begint, Valto komt al snel op voorsprong, we creëerden veel kansen maar er ging helaas niet 
heel veel in. 
KVS kon ons goed bijhouden en het werd 3-3, De beide partijen waren zeer goed aan elkaar gewaagd en 
gingen 5-4 voor de rust in. 
Na een goede peptalk van onze coach Martin gingen we weer gemotiveerd de 2e helft in. Valto scoorde de 
7-5 voor, 
KVS scoorde hierna nog een doelpunt en daar was het mee gedaan. De scheids floot af en Valto B3 was 
kampioen! 
Met eindstand 7-6 bedanken wij KVS en de scheidsrechter voor deze spannende wedstrijd hier in De Lier. 
Volgende week moet de B3 nog een toegift spelen tegen ONDO B4. 
Na afloop hebben we natuurlijk nog lekker taart op en het kampioenschap gevierd. 
Super geregeld van Valto dank jullie wel ! 
  
Ivar van der Stok 
 
Valto C1 
Deze keer moest de C1 naar Rotterdam, bij ckv NIO. We hadden veel zin in de wedstrijd toen het 0-1 was 
kregen we stip en die zat 0-2. We gingen met een stand van 2-6 de rust in. Tijdens het praatje waren er 
eigenlijk niet zo veel verbeter punten. Alleen de passing moest wat beter. In de tweede helft ging het ook 
goed. Er werd niet zo veel meer gescoord . Uiteindelijk wonnen we met een eindstand van 4-8. En we 
gingen met een trots gevoel naar huis. 
 
Groetjes Elise 
 
Fortuna- Valto C4 
Net op de valreep de laatste spelers binnen ;-)...Gelukkig  hadden we Jordi en David bij ons, een compleet 
team. 
Snel nog even warmlopen en op de korf gooien. ..fluitsignaal gaat en daar gaan we.  
De bal schiet over en weer en daar is dan toch de eerste punt binnen 0-1 dat gaat lekker.  Aangezien we  
nog niet een wedstrijd hebben gewonnen, was dit  helemaal top. 
Maar helaas al gauw 1-1...toen volgde de 1-2...hier en daar wat kleine gaatjes in de verdediging en toen 
stond het 2-2. 
En zo ging het maar door, Jordi was echt de topscorer  vandaag ! 
Het was echt een spannende wedstrijd denk dat bij de ouders  wat nagels  gesneuveld zijn, zo spannend. .. 
En dan klinkt het eind signaal 5-6 . 
Ja ja de eerste punten zijn binnen !!!! 
Kanjers van C4 super goed gespeeld en bedankt  David en Jordi . 
Volgende week gaan we weer zo goed spelen. ..zet m op. 
 
Maaike & Jordan 
 
Valto D2 – KOAG D2 
Zaterdag speelden wij tegen KOAG D2. 
Vorige keer hadden we 11-6 gewonnen. Zou het weer lukken? 
We hadden er zin in en het ging heel goed. We stond 5-0 voor. 
Toen ging het ineens wat minder goed en KOAG ging scoren. 
We stonden 5-4, het werd spannend. 
Uiteindelijk hebben we 7-5 gewonnen. 
Gelukkig! 
  
Groetjes, 
Chantal 
 
Valto E1 - Fortuna E2 
Afgelopen zaterdag speelden we thuis tegen Fortuna Delta Logistiek E2.  
De E1 heeft het best zwaar in deze hoge poule en jammer genoeg nog geen wedstrijd gewonnen.  
Maar onze tegenstanders hadden ook nog geen wedstrijd gewonnen, om precies te zijn 1 verloren en 2 
gelijk gespeeld dus hier lagen kansen.  
Al snel bleek dat we behoorlijk aan elkaar gewaagd waren en dat was leuk. Er werd om en om gescoord en 
in de rust stonden we 5-4 achter.  
In de tweede helft bleef het om en om scoren gewoon door gaan. De spanning was om te snijden.  
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Bij het eind signaal stond er een mooie 9-9 op het score bord. Super gelijk gespeeld E1, jullie eerste puntje 
is binnen. 
Helaas hebben we afgelopen zaterdag ook het nieuws te horen gekregen dat Tim van Lier ons gaat verlaten 
bij Valto.  
Jammer Tim, we zullen je mooie doelpunten gaan missen!  
Maar we wensen je veel succes met je voorgenomen rust en alles wat je straks weer van plan bent om te 
gaan doen. 
  
Luna en Irma 
 
Valto E2- Fortuna E4 
Vandaag speelden wij tegen Fortuna E4. Het was een spannende wedstrijd want als we zouden winnen 
stonden we eerste in de poule. Al heel snel scoorde wij even later Fortuna. In de rust stonden we 2-4 voor. Ik 
was ziek geweest maar ging het proberen. Het lukte niet goed, daarom moesten Sanne, Jill, Daan en Sven 
het samen doen. Ik vond het wel jammer dat ik niet mee kon doen. De eindstand was 7-2 gewonnen! Dus nu 
staan we eerste in de poule!  
 
Groetjes Annemieke en Maartje. 
 
Valto E4-Des E1 (24-9-2016) 
Zaterdag 24 september speelden we uit in Delft tegen Des E1. Tot nu toe hadden beiden teams alles 
gewonnen. Dat beloofde spannend te worden! In de 1e minuut scoorde Finne meteen. Maar de spelers van 
Des waren heel fit en snel. Het volgende punt was voor Des. Na een paar kansen voor Valto en een goede 
verdediging werd het toch 2-1 voor Des. Lucas liep vrij en scoorde 2-2. Net voor rust versnelde Des en 
maakte 3-2. Na rust kwam Valto nog verder op achterstand 5-3. De scheidsrechter floot behoorlijk streng. 
Kevin scoorde 5-4. Des kreeg een penalty en toen was het weer 6-4.  Al snel kreeg Des weer een penalty , 
die was mis. Valto deed erg haar best en kreeg veel kansen , maar de ballen gingen er niet in. Het tempo 
van Valto was af en toe te langzaam waardoor Des vaak de bal had. Ze waren erg snel en wat feller. Ze 
kwamen voor de 2e rust op 7-4. Tijdens de wedstrijd zijn wel 3 punten afgekeurd van Valto ! Dat was wel 
even slikken hoor. De volgende  10 minuten ging het  weer beter. Er werd goed verdedigd door Valto. Des 
maakte toch 8-4, maar Lenne scoorde 2x en zo werd het 8-6. Het was echt hard werken voor Valto. Voor 
rust kwam het tot 10-6. In de laatste 10 minuten scoorden Valto en Des elk nog 1 x en won Des dus met 11-
7 .Het was een hele leerzame wedstrijd ! Groeten, Michel en Willemieke   
 
Valto F1 
Zaterdag 1 oktober mocht  de F1 thuis spelen tegen de F1 van het altijd lastige ODO. 
We gingen vol goede moed de wedstrijd in. 
Alleen was ODO wel erg sterk en was het daardoor voor ons best lastig. Wel scoorde Toon een punt dat 
werd beloond met groot gejuich van de toeschouwers. Met de eerste vakwissel stonden we achter met 1-2. 
Nikky pepte ons flink op. Al snel scoorde ODO daarna weer. We stonden 1-3 achter nu moest er echt iets 
gaan gebeuren anders ging het fout. Gelukkig daar gebeurde het. 
Snel daarna  scoorde ook Isis, Toon , Sara en Elise wat leuk toch weer dat iedereen uit het team een punt 
heeft gemaakt goed voor hun zelfvertrouwen. Wat een verandering in de doelsaldo we gingen de rust in met 
9-4. 
Nikky sprak ons weer goed toe. Waar we op moesten letten en hoe we het beste vrij konden lopen. 
Na de rust gingen we op de zelfde voet verder veel doelpunten gescoord, maar ook goed blijven verdedigen. 
Ondanks of het leek dat de bal erg glad was, want er was toch wel wat balverlies. En ODO een vijfde speler 
mocht inzetten hierdoor ook het verdedigen moeilijker werd. Hierdoor ODO die ook sterk waren die kansen 
ook benutte om te scoren. Uiteindelijk is het na een toch wel spannende wedstrijd 12-9 geworden. 
Mooi om te zien een team die elkaar aanvult en aanvoelt. Die nog heel veel kunnen leren. De adviezen van 
de coach en de geleerde technieken tijdens de trainingen worden langzaam aan wel toegepast en dat is 
zichtbaar. Juist dan gaaf om naar zo’n jong team die nog heel wat kunnen gaan bereiken binnen het korfbal 
zo al te zien groeien. 
 
Groetjes van Elise 
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Programma komende wedstrijden 

 

Standen 1e teams 
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Alle standen: 
http://www.antilopen.nl/competitie-v2/ 




