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24 oktober 2016    44e jaargang nr. 10 

 
 

AGENDA NAJAARSVERGADERING 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse Algemene 
Najaarsvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 24 oktober 2016. 
Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in Villa VALTO en om 20.00 begint de vergadering. 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen 
op deze vergadering te vertegenwoordigen. 
 
De agenda voor de avond ziet er als volgt uit: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen Voorjaarsvergadering 
3. Terugblik Seizoen 2015-2016 
4. Verslag Kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie 
5. Vaststellen jaarrekening 2015-2016 
6. Vaststellen begroting 2016-2017 
7. Vaststellen huishoudelijk reglement, vanaf 17 oktober (digitaal) verkrijgbaar bij de voorzitter. 
8. Uitreiking ere kleinood 
9. Plannen en mededelingen bestuur 
10. Bestuurswisselingen: 

• Aftredend en niet herkiesbaar: penningmeester, Chris van Staalduinen 
• Aftredend en niet herkiesbaar: bestuurslid Marketing & PR, Rosanne van Staalduinen  

We zijn blij dat we twee dames hebben gevonden die deze lege plekken willen opvullen! 
 

• Het bestuur stelt als nieuwe penningmeester voor: Ria Zuidgeest-Solleveld 
• Het bestuur stelt als nieuw bestuurslid Marketing & PR voor: Marije van Dalen 
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een bestuurslid 
(bij voorkeur de secretaris). 

11. Rondvraag, punten hiervoor kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij een 
bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuursoverleg nodig is, 
kunnen tijdens de vergadering worden gesteld. 
 
De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 17 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd. 
 
       Namens het bestuur, Joke van Oudheusden 
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Korfbal, korfball, Korbball, corfebol, Корфбол, korfbol 
Zaterdag begon het EK korfbal in Dordrecht en daar zou ik samen met Mark naar toe gaan. Vier wedstrijden 
en als bonus de officiële opening van het toernooi, inclusief een spectaculaire dans. Zo’n internationaal 
toernooi heeft een beetje de schijn tegen. Nederland wint toch wel, België wordt tweede, de wedstrijden 
worden slecht bezocht behalve de finale, er is geen sfeer en als je op een verjaardag vertelt dat je het EK 
korfbal hebt bezocht, kijk je tegen opgetrokken wenkbrauwen aan. Nee, het beloofde niet veel goeds. 
 
Het lastige is dan ook dat je door al die zure appels heen moet bijten en vol moet houden. Ik bedoel, 
ondanks dat we relatief vroeg waren, was de parkeerplaats nog zo goed als leeg. De "sportboulevard" klinkt 
leuk, maar als je daar of in de omgeving lekker wilt lunchen, is het goed zoeken. Daarnaast was de 
uitstraling van buiten toch iets minder dan we hadden gehoopt en voldeed de tot korfbal-arena omgebouwde 
ijsbaan ons inziens niet helemaal aan de sfeereisen die je wel zou willen nastreven. Gelukkig hadden we de 
early-bird tickets besteld, want de tribunes stonden vol, met lege stoelen. In de eerste wedstrijd werd 
duidelijk dat we ook geen fan zijn van de 4x10 minuten zuivere speeltijd en liet de kwaliteit de 
versnaperingen te wensen over. 
 
Tot zover de toch wel bevestigende vooroordelen over een internationaal korfbaltoernooi. Dan nu de 
argumenten waarom ik zo weer een dagje zou gaan, als de tijd het toe zou laten. Het is een leuk dagje uit, in 
een gezellige ambiance, hoewel je er soms wel zelf iets van moet maken. Prompt kwamen Manon, Daniël, 
Michael en Laurens ook. Samen hebben we de rest van de wedstrijden bekeken en tussendoor een lekkere 
gefrituurde aardappel gegeten, in van die reepjes. Bram kan dat altijd wel goed. Natuurlijk zit er bij zo’n 
eerste wedstrijd niet veel publiek, de meegereisde Tsjechen en Polen waren op een paar handen te tellen. 
Het zijn echter wel vaak teams die aan elkaar gewaagd zijn en dus maakt het de wedstrijden iets 
spannender dan wanneer Nederland of België hun tegenstanders bespelen. Daarnaast zijn er van die 
spelers, die meteen favoriet zijn en gelukkig had Mark zijn huiswerk goed gedaan en wist haarfijn de Johan 
Cruijff van Polen aan te wijzen. Vermakelijk. 
 
België en Nederland wonnen zoals verwacht hun wedstrijden van respectievelijk Engeland en Catalonië, 
hoewel het bij onze medelanders toch wat moeizamer ging dan verwacht. De Catalanen bleef lang bij, door 
matig spel van Oranje en ik heb zelfs mensen gezien (ik noem geen namen) die plots voor de rood/gele 
formatie waren. Eerlijk is eerlijk, het maakte de wedstrijd een stuk minder saai. En dat was de laatste 
wedstrijd eigenlijk ook niet. Deze begon wat later, waardoor de inmiddels tot harde kern gepromoveerde 
supporters uit De Lier even dachten dat de Engelse scheidsrechter uit de kroeg moest worden gehaald. 
Laten bleek het Turkije te zijn, dat verlaat was aangekomen. De bus met Turks nummerbord stond nog af te 
koelen toen wij na een enerverende wedstrijd huiswaarts gingen. Met dank aan onder andere 
publiekslieveling Berk en de nummer 1 van Rusland. 
 
Wat je ook van zo’n toernooi vind, ik denk dat je er vooral een keer naar toe moet gaan. De toegangsprijzen 
zijn goed te doen en je bevind je een dagje in internationaal korfbalgezelschap. Of bekijk de stream als je 
niet kunt komen, toch kijken daar honderden mensen naar per wedstrijd. Daarnaast denk ik dat dit allemaal 
hoort bij het laten groeien van de korfbalsport. Leren van voorgaande toernooien, internationale teams beter 
maken, bekendheid creëren, clinics tussendoor geven, experimenteren en innoveren. Dat doe je niet door 
allemaal op een eilandje te blijven zitten. Nee, dat doe je door elkaar op te zoeken en elkaar beter te maken. 
Dat doe je door te organiseren in plaats van de bekritiseren. Dat doe je door uit te dagen en bij te dragen. 
Een mooi bruggetje naar vanavond trouwens, wanneer we in Villa Valto de Algemene Ledenvergadering 
hebben. Ik nodig je namens het gehele bestuur van harte uit! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
Uitslagen afgelopen week 
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Oefenprogramma komende week  
 
Datum	 Dag	 Tijd	 Thuis	 Gasten	 Lokatie	 Scheidsrechter	

27-10	 Donderdag	 20:45	 Valto	1	 Madjoe	1	 Vreeloo/1	 HKD	
		 		 		 		 		 		 		

29-10	 Zaterdag	 14:00	 Valto	B1	 Die	Haghe	B1	 Vreeloo/1	 Valto	
29-10	 Zaterdag	 15:15	 Valto	3	 ONDO	4	 Vreeloo/1	 Valto	
29-10	 Zaterdag	 16:30	 Valto	2	 Die	Haghe	3	 Vreeloo/1	 Valto	
29-10	 Zaterdag	 17:45	 Hal	nog	vrij	 	 Vreeloo/1	 	
29-10	 Zaterdag	 12:00	 Valto	C1	 Die	Haghe	C1	 Vreeloo/2	 Valto	
29-10	 Zaterdag	 13:15	 Valto	A2	 Die	Haghe	A2	 Vreeloo/2	 Valto	

		 		 		 		 		 		 		
29-10	 Zaterdag	 12.15	 Valto	1	 Paal	Centraal	1	 Leidscheveen	 HKD	
29-10	 Zaterdag	 16:45	 Vitesse	A1	 Valto	A1	 HKV/OE	Hal	 HKD	

 
Zie ook stuk van de TC met heel het oefenprogramma. 
 
Opstellingen komende week 
VALTO 1 Aanwezig: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 2 Aanwezig: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 3 Aanwezig: in onderling overleg  
Heren: Michael, Derk, Twan?, w.a, w.a 
Dames: Manon, Joyce, Romy B, Rosalie  
 
Te koop zaalsportschoenen merk Asics 
1 paar maat 35 
1 paar maat 37 
Je kunt altijd vrijblijvend  komen  passen.  
Tel. 06 48 579953' 
 
Vermist VALTO T-shirt 
Zaterdag 8 oktober is mijn VALTO T-shirt kwijtgeraakt. Het hing in de herenkleedkamer, heeft rugnummer 9 
en aan de voorkant  staat aan groot logo van Vijverberg fietsen, mocht u het T-shirt gevonden hebben kunt u 
mij een WhatsApp sturen naar het volgende nummer: 
06-81618251 
Groeten Rolf VALTO A2 
 
Te Koop asics zaalschoenen maat 35 

 
Leonie van Oosterhout 



HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur

Kerklaan 126a
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Hopelijk heeft iedereen genoten van een weekje rust. We gaan 
er weer tegenaan in de zaal. Check de trainingstijden op de 
website! 
 
Toptrainers 
Hieronder het schema. 
Let op, we missen voor Valto 6/7/8 nog trainers. Zou jij hierin mee willen draaien???? Laat het weten! 
 
		 Toptrainers	schema	 Toptrainers	schema	

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

	 Dinsdags	20:30	–	21:	30	 Dinsdags	20:15	-	21:30	

25-Okt	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

1	nov	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

8	nov	 Trainer	uit	V4	 Vacature	

15	nov	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

22	nov	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

29	nov	 Trainer	uit	V4	 Vacature	

6	dec	 Martin	vd	Wel	 Bart	Versteegen	

13	dec	 Michael	Dissel	 Johan	vd	Meer	

20	dec	 Trainer	uit	V4	 Vacature	
 
All-Day-Valto en oefenwedstrijden zaal 
Op 5 november de All-Day-Valto, maar ook de overige oefenwedstrijden in de zaal zijn al gepland. Zie de 
tabel hieronder. Zet ze in je agenda! 
 
Let op: de wedstrijden van Valto 6 en Valto 8 zijn omgedraaid. 
 
Datum	 Dag	 Tijd	 Thuis	 Gasten	 Lokatie	 Scheidsrechter	

27-10	 Donderdag	 20:45	 Valto	1	 Madjoe	1	 Vreeloo/1	 HKD	
		 		 		 		 		 		 		

29-10	 Zaterdag	 14:00	 Valto	B1	 Die	Haghe	B1	 Vreeloo/1	 Valto	
29-10	 Zaterdag	 15:15	 Valto	3	 ONDO	4	 Vreeloo/1	 Valto	
29-10	 Zaterdag	 16:30	 Valto	2	 Die	Haghe	3	 Vreeloo/1	 Valto	
29-10	 Zaterdag	 17:45	 Hal	nog	vrij	 	 Vreeloo/1	 	
29-10	 Zaterdag	 12:00	 Valto	C1	 Die	Haghe	C1	 Vreeloo/2	 Valto	
29-10	 Zaterdag	 13:15	 Valto	A2	 Die	Haghe	A2	 Vreeloo/2	 Valto	

		 		 		 		 		 		 		
29-10	 Zaterdag	 12.15	 Valto	1	 Paal	Centraal	1	 Leidscheveen	 HKD	
29-10	 Zaterdag	 16:45	 Vitesse	A1	 Valto	A1	 HKV/OE	Hal	 HKD	

		 		 		 		 		 		 		
31-10	 Maandag	 19:15	 Valto	A1	 HKV	A1	 Vreeloo/1	 HKD	
31-10	 Maandag	 20:45	 Valto	1	 GKV	1	 Vreeloo/1	 HKD	

		 		 		 		 		 		 		
2-11	 Woensdag	 20:45	 Valto	A1	 Weidevogels	A1	 Houtrust	 HKD	
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3-11	 Donderdag	 20:10	 Valto	1	indien	door	 Zuidhage	 HKD	
		 		 		 		 		 		 		

4-11	 Vrijdag	 20:45	 Valto	A1	indien	door	 HKV/OE	Hal	 HKD	
		 		 		 		 		 		 		

5-11	 Zaterdag	 10:00	 Kangoeroes	 		 terlaantej	 		
5-11	 Zaterdag	 09:00	 Valto	F1	 Oranje-Wit	F2	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 09:00	 Valto	E2	 Oranje-Wit	E2	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 09:00	 Valto	E4	 GKV	E1	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 10:00	 Valto	F2	 Oranje-Wit	F3	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 10:00	 Valto	E3	 Oranje-Wit	E3	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 10:00	 Valto	E5	 Weidevogels	E3	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 11:00	 Valto	E1	 Oranje-Wit	E1	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 11:00	 Valto	E6	 Oranje-Wit	E6	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 11:00	 Valto	E7	 Weidevogels	E5	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 12:00	 Valto	D2	 Weidevogels	D2	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 13:00	 Valto	D1	 IJselvogels	D1	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 14:00	 Valto	C1	 Vriendenschaar	C1	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 15:00	 Valto	B1	 Excelsior	B1	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 16:10	 Valto	A2	 Weidevogels	A3	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 17:20	 Valto	4	 Meervogels	4	 Vreeloo/1	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 18:30	 Valto	3	 GKV	3	 Vreeloo/1	 GKV	
5-11	 Zaterdag	 19:40	 Valto	2	 Oranje-Wit	3	 Vreeloo/1	 Valto	

		 		 		 		 		 		 		
5-11	 Zaterdag	 9:00	 Valto	D4	 Maassluis	D2	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 10:00	 Valto	D3	 GKV	D1	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 11:00	 Valto	C4	 GKV	C3	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 12:00	 Valto	C3	 GKV	C2	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 13:00	 Valto	C2	 GKV	C1	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 14:00	 Valto	B2	 Weidevogels	B2	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 15:00	 Valto	B3	 Weidevogels	B3	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 16:00	 Valto	5	 GKV	4	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 17:10	 Valto	8	 Meervogels	7	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 18:20	 Valto	6	 Weidevogels	5	 Vreeloo/2	 Valto	
5-11	 Zaterdag	 19:30	 Valto	7	 Avanti	11	 Vreeloo/2	 Valto	

	       
5-11	 Zaterdag	 16:40	 Valto	1	Finale		indien	door	 HKV/OE	Hal	 HKD	

 
 
Herhaling berichten 
 
Kampioenen 
En gelukkig konden we Valto D2 ook toevoegen aan onze kampioenenlijst. Door te winnen hebben onze 
D2’er s de koppositie definitief in eigen handen gehouden. Gefeliciteerd! 
 
Het overzicht van trainingstijden (en locaties) vind je hier: http://ckv-valto.nl/wp-
content/uploads/Trainingsschema-2016-2017.pdf 
 
Train ik in de Sosefhal? 
De Lier is als enige Westlandse dorpskern gezegend met 2 gemeentelijke sporthallen. Ruimte genoeg voor 
alle Lierenaars om te sporten, zou je dan denken. Helaas valt dat in de praktijk tegen. Ja er is veel ruimte, 
maar er is tevens heel veel behoefte. Veel verenigingen willen hun spelers de kans geven om hun sport 
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(vaak 2 of 3 x per week) te beoefenen in het eigen dorp. Zo ook bij Valto. 
Al jaren zijn we in discussie met gemeente (als opdrachtgever), met Optisport (als exploitant) en met het 
Lierse Sport Overleg om te komen tot een optimale verdeling van de beschikbare uren in de sporthal. Valto 
heeft flink wat ruimte ter beschikking, maar onvoldoende voor alle teams, we vinden de huidige verdeling 
dan ook niet eerlijk genoeg. Maar we ontkomen er dus nog steeds niet aan om bij te huren in Honselersdijk, 
Naaldwijk of (in het verleden) in Schipluiden. Dit jaar hebben we dit kunnen beperken tot één avond huren 
van de Sosefhal in Honselersdijk. Die hal is namelijk lekker groot, beschikbaar op dinsdagavond (een drukke 
avond voor ons) en niet te ver weg, 4.8 km, krap 10 minuten vanaf ons veld volgens Google Maps. 
En dus moeten er enkele teams gaan trainen in de Sosefhal. De vraag is dan natuurlijk: welke teams. Hier 
komt wederom één en ander bij kijken. Uit veiligheidsoverwegingen willen we liever niet onze jongere jeugd 
op de fiets in de avond op pad sturen buiten De Lier. Tevens moeten we rekening houden met de trainers, zij 
trainen bij voorkeur op dezelfde locatie waar ze daarna zelf moeten zijn voor hun eigen training. Anders past 
het logistiek gezien ook niet. 
Uiteindelijk is de beslissing gevallen op E, A1/A2 en V3/4/5. Aangezien de meeste trainers voor de E-team 
uit de A komen, is dat logistiek goed passend. Dat betekent dat deze spelers (A1/A2 en V3/4/5) dus 
wekelijks naar Honselersdijk moeten. Tevens een extra belasting voor de ouders van de E om hun kinderen 
te brengen naar Honselersdijk. Hopelijk lukt het om dit per team op te lossen en in te roosteren zodat elke 
ouder maar eens per maand dit ritje hoeft te maken. En het is uiteindelijk maar 10 minuten vanaf Vreeloo. 
 
We begrijpen dat het vervelend is voor betrokkenen, maar hopen dat bovenstaande uitleg voldoende helder 
maakt dat we niet zonder ruimte buiten De Lier kunnen en dat de gemaakte keuzes echt goed zijn 
overwogen. 
 
Trainingsschema voor de zaal 
We stoppen er even een weekje mee en pakken de draad weer op met ingang van maandag 24 oktober. Zie 
het schema op onze site (http://ckv-valto.nl/wp-content/uploads/Trainingsschema-2016-2017.pdf). 
Daarbij gaat Vincent Cornelisse meehelpen met de C4. Topper! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
Korfbal-clinic voor jongens 
 

 



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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Bovenstaande uitnodiging wordt komende week uitgedeeld op de Lierse basisscholen. Natuurlijk zijn alle 
jongens van Valto uit de groepen 6, 7 en 8 ook van harte welkom deze middag! Maak al je vrienden en 
klasgenoten enthousiast en neem ze mee naar de sporthal. Laurens, Pieter, Thijs, Ruben en Rick maken er 
een gave middag van met jullie! 
 
Kangoeroe-instuif 
 

 
 
Deze week krijgen de kleuters van de Lierse basisscholen deze uitnodiging mee naar huis. Ben je of ken je 
iemand die het ook leuk vindt om mee te doen deze ochtend, nodig hem of haar uit en kom gezellig langs! 
De Kangoeroe-club is bedoeld voor kinderen van ca. 4 tot 6 jaar. 
 
 
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!!! 
 
Hulp Gezocht !!!! 
We zoeken nog hulp voor op het VALTO Feest . 
Achter de jassen en voor de bandjes bij de deur. 
Help ons uit de brand !!  
ps: wel 18 + 
 
Dus geef je op , bij GJ Stolk . 
 
email: pgjstolkdelier@gmail.com 
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Fotoboek…..een gemiste kans….of pakken we het anders aan? 
Deze week was er volop aandacht voor het Jumbo-fotoboek van Lyra. Prachtig dat Lyra dat voor elkaar 
gekregen heeft. To gunt dat die vereniging van harte. Maar het had natuurlijk nog veel leuker gekund als de 
Lierse sportverenigingen dat samen hadden gedaan. Dan had de Lierse bevolking in elk geval een aantal 
weken alleen de Jumbo aangedaan. Nu kunnen alle niet-voetballers nog uitwijken naar de andere 
verkoopplaatsen. Maar To heeft het vrijwel korfbalvrije weekend gebruikt om nog verder na te denken. En 
haar conclusie is dat we met elkaar een unieke kans hebben laten gaan. Als de Lierse middenstand 
gezamenlijk was opgetrokken met alle sportverenigingen uit De Lier dan hadden we vast een landelijke 
bekendheid voor De Lier veroverd. Plaatjes bij alle lokale winkeliers voor alle lokale sporters. Degene die To 
niet kent, dat zullen er toch niet veel zijn?, zou kunnen denken dat To jaloers is en dat ze daarom met haar 
commentaar komt. Niets is minder waar. Want als er een vereniging is waar heel veel foto’s circuleren en te 
bekijken zijn, dan is dat toch wel de alom bekende korfbalvereniging VALTO. Elk jaar opnieuw worden alle 
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teams uitgebreid in beeld gebracht. Misschien dat daar eens in de vijf jaar iets leuks meegedaan kan 
worden. Maak elke 5e jaar een fotoboek met alle teams en alle namen en ons nageslacht zal later gniffelend 
de boeken op schoot nemen en verkikkerd zien kijken naar paps, mams, oma of opa. “Kijk, oma heeft in 
2016 ook nog gekorfbald. En wat te denken van oom Klaas….dat heb ik nooit geweten. Wat waren dat toch 
leuke tijden.”. Het kan allemaal nog net in 2016, het 55e levensjaar van VALTO. Dan komen we in 2021 met 
de volgende editie.  Wie pakt die handschoen op? Of laat VALTO geschiedenis maken over aan de andere 
verenigingen? 
To Val is in blijde afwachting ……. 
To Val 
 

Wedstrijdverslagen 
 
Eerste helft veld zit er op.  

Sponsor: Martin Stolze b.v. 
Na de laatste wedstrijden van de VALTO selectie tegen Fortis zit de eerste helft van de veldcompetitie er op. 
Met VALTO 1 op een gedeelde 1e plaats en VALTO 2 op een gedeelde  5e plaats kunnen we stellen dat 
VALTO 1 prima presteert, maar VALTO 2 niet staat waar we gehoopt hadden. Na het vertrek van vijf spelers 
uit de selectie aan het eind van vorig seizoen, was het dit seizoen even afwachten hoe het dit seizoen zou 
gaan lopen. Het seizoen ’15-’16 werd voor zowel VALTO 1 als 2 met een mooie 2e plaats afgesloten. De 
mutaties binnen de selectie lijken dus voor VALTO 1 geen grote gevolgen te hebben. Dit geldt helaas niet 
voor VALTO 2 wat een moeilijke start had tegen PKC  4 en CKC Maassluis 3. Deze wedstrijden werden met 
ruime cijfers verloren, maar daarna werden de eerste punten gepakt tegen Tilburg 2. Helaas duurde de 
euforie maar kort, want in Zwijndrecht werd weer met groot verschil verloren van Albatros 2. Thuis werd er 
tegen VEO 3 een spannende gelijk opgaande wedstrijd gespeeld, waar VALTO 2 nipt de winst aan de 
Voorburgers moest laten. Met nog twee wedstrijden te gaan was het zaak om toch nog wel punten te gaan 
pakken voor de zaal, anders zou het wel erg lastig worden als we na de zaalcompetitie verder gaan. 
Gelukkig was het geluk aan Lierse zijde in de wedstrijd tegen Excelsior 2. VALTO 2 schoot uit de 
startblokken en had binnen enkele minuten een ruime voorsprong te pakken. Helaas wisten zij deze niet vast 
te houden en wist Excelsior zich weer in de wedstrijd te knokken. De tweede helft werd kan ook erg 
spannend en tot het eind van de wedstrijd maakte beide ploegen kans op de overwinning. VALTO 2 trok 
deze keer aan het langste eind en nam de punten mee naar De Lier. De laatste wedstrijd tegen runner up 
Fortis werd er een om snel te vergeten. Al binnen enkele minuten lieten de gasten zien dat zij niet voor niets 
1,5 uur in de auto hadden gezeten.  
Voor het sterk gewijzigde VALTO 1 verliep het tot nu toe prima. Met vier “nieuwe” gezichten binnen de lijnen 
en nieuwe gezichten op de bank was iedereen benieuwd wat het nieuwe seizoen zou brengen. Tijdens de 
oefenwedstrijden werd al snel duidelijk met welke spelers Marrien de competitie zou gaan starten. De 
Westland derby’s was een prooi voor het vernieuwde VALTO 1, wat vertrouwen gaf voor de start van de 
competitie. In de eerste wedstrijd werd gelijk de toon gezet en werd WION met lege handen weer naar 
Rotterdam gestuurd. De 2e wedstrijd werd in Middelburg echter al de eerste uitglijder gemaakt tegen ONDO. 
Of dit te maken had met de lange autorit met de vele files en het ontbreken van Liers publiek weet niemand, 
maar het Lierse vlaggenschip ontbrak het aan scherpte. Er werden genoeg kansen gecreëerd, maar deze 
werden niet afgemaakt. Dat dit een incidentje was bleek wel uit het vervolg van de competitie. 
Achtereenvolgens werden Tilburg, Albatros, Vitesse en Excelsior aan de zege kar gehangen. Er hoefde nog 
maar één wedstrijd gewonnen te worden om als herbstmeister de zaal in te kunnen gaan. Helaas was het 
vlaggenschip in deze wedstrijd ook weer niet goed op schot en moest het zijn meerdere erkennen in Fortis 1. 
Hierdoor staat VALTO 1 nu op een gedeelde 1e plaats met Albatros en promovendus ONDO (M). Vooral 
ONDO zal tevreden zijn met waar zij nu staan. Albatros heeft dit seizoen zijn zinnen gezet op het 
kampioenschap en zal in de 2e helft van de competitie dus nog aan de bak mogen om dit te realiseren. 
VALTO heeft als doel bij de eerste drie te eindigen, maar nu we zo ver zijn zou de hoofdprijs ook wel leuk 
zijn. Vanaf april zullen we er dus weer moeten staan en de misstappen die we nu maakte niet weer maken.  
Nu wacht eerst de zaalcompetitie die, zoals we gewend zijn, begint met de oefenwedstrijden in het toernooi 
van de Haagse Korfbaldagen. De competitie zal starten op 12 november. Met Excelsior en Vitesse twee 
bekenden uit de veldcompetitie in de poule, waarin we verder Swift (M), IJsselvogels, Sparta (N), DES en 
Vriendenschaar (H) zullen treffen. Vriendenschaar en Swift zijn op het veld overgangsklassers, dus 
tegenstanders om rekening mee te houden. In de zaal hebben VALTO 1 en 2 gelukkig weer een parallel 
poule, waardoor we bij de uitwedstrijden geen kunst en vliegwerk hoeven uit te halen om de reserve spelers 
ter plaatsen te krijgen. We gaan wel zien wat het seizoen brengen gaat. Vorig seizoen deed VALTO 1 lang 
mee voor het kampioenschap en schitterde het in het bekertoernooi van de Zuidholland korfbalcup. Helaas 
gingen beide prijzen aan onze neus voorbij, dus gaan we het dit jaar weer proberen. Eerst eens kijken 
hoever we komen bij de Haagse korfbaldagen en dan hebben we op 8 november al de eerste wedstrijd voor 
de Zuidholland korfbalcup tegen DES. Voor de competitie begint heeft het vlaggenschip dus al aardig wat 
wedstrijdritme op kunnen doen. Hopelijk zitten de tribunes weer helemaal vol bij de wedstrijden, want uw 
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steun is onontbeerlijk voor een goed resultaat. Dit geldt natuurlijk ook voor de uitwedstrijden, hoewel er daar 
wel twee een beetje erg ver weg zijn.  
Maar laten we eerst donderdag maar beginnen met de wedstrijd tegen MADJOE, welke om 20:45 uur zal 
beginnen in de Vreeloo hal in De Lier.  
Tot donderdagavond dus allemaal, Arno van Leeuwen. 
 
 
Excelsior E1 tegen Valto E2 (vorige week) 
De wedstrijd kon niet gespeeld worden op een zaterdag dus werd er uitgeweken naar een doordeweekse 
Dinsdag avond. (11 OKT) 
Wel leuk eens in de avond een potje korfballen, maar wel anders. 
Door hun eigen trainingen was het niet mogelijk voor Maaike en Vera om te coachen. 
Een van de ouders heeft  deze taak op zich genomen. Mijn vader moest toch rijden en vond hij het een eer 
om ons een avond te coachen. 
 
Met ingooien zag mijn vader het al, het was een clubje felle meiden. We moesten ze goed in de gaten 
houden en niet te veel ruimte geven, want ze gooide de ballen er makkelijk in tijdens het ingooien.  
De wedstrijd begon en we gingen scherp van start. 
De meiden van Excelsior kwamen al snel aan de bal, maar wij wisten hem ook snel weer terug te krijgen. 
En daar gingen wij, de ballen vlogen er in door ons. Snel stonden we 0-4 voor. 
Toen kwamen zij en ze scoorde 1-4, toen wij, en toen zij weer. 
Met de eerste vakwissel stonden we 2-6 voor. 
Excelsior wisselde een paar goede spelers. Die hadden ze achter gehouden. 
Twee erg sterke en snelle meiden kwamen erin. 
Terwijl wij al iets overmoedig begonnen te worden, moesten we nu ineens weer flink aan de bak. 
Zij scoorde 3 keer en toen gelukkig wij nog een. 
We gingen de rust in met 4-7. 
 
In de rust waren wij maar ook de tegenpartij  toegesproken, ze gingen er daarna bij hun er erg makkelijk in. 
Ze scoorde er 3 en toen stonden we dus gelijk. 
Wat was dat nou ineens…. Maar wij dachten we moeten ze toch pakken willen wij nog kans maken op de 
kampioensschap. 
Wij konden er gelukkig snel weer een maken en de laatste keer wisselen van vak  stonden we met 7-8 voor. 
Nog even een peptalk van coach papa (Sjors) Nu moesten we er weer flink tegen aan, door ons goed uit te 
leggen waar we bij de tegenstander op moesten letten, konden we de meiden goed verdedigen en daardoor 
de ballen onderscheppen. En dan snel proberen te scoren, en ja hoor het lukte. We hebben nog drie keer 
kunnen scoren. 
Wat een spannende wedstrijd en wat hebben we goed ons best gedaan Een leuke tegenstander om tegen te 
spelen en een goede scheids.  
We hebben toch gewonnen en wel met 8-11 
Dus coach papa (Sjors) kon weer met een goed gevoel terug naar Valto en hij was erg trots op ons. 
Dus nu hopen (niet vriendelijk maar we willen graag kampioen worden) dat ODO zaterdag verliest, want dan 
zijn wij kampioen. 
 
Tot snel in de zaal allemaal en een fijne vakantie. 
 
Groetjes Sven, 
 
  



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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Hallo A-junioren en senioren van VALTO ! 
 
 
Ook dit seizoen gaat VALTO weer op trainingsweekend. 
In het weekend van vrijdag 17 maart t/m maandag 20 maart gaan we terug in 
de tijd naar het Grieks-Romeinse rijk. Het kamphuis is inmiddels geboekt. 
Dit jaar verblijven we in kamphuis De Ginkel in Leersum. 
 
Opgeven doe je door €85,00 over te maken op rekeningnummer 
NL61RABO0340448296, t.n.v. CKV VALTO inzake A.C.  
 
Vergeet hierbij niet je naam en team te vermelden. 
Geef je op voor 1 januari, en wees er snel bij want; VOL=VOL !! 
 
Per risum multum debes cognoscere stultum 
Salutate, 
Manon, Gj, Vincent en Arco 
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BEAT	YOURSELF	TIJDENS	DE	KORFBAL	SKILLS	CHECK	OP	30	OKTOBER!	

Van 22 t/m 30 oktober 2016 speelt het Nederlands korfbalteam (Oranje) in Dordrecht het EK Korfbal. 
Voorafgaand aan de finale organiseert Korfbalstars op diverse locaties in Dordrecht clinics voor jeugd voor 
alle leeftijden. Zo kan je de finale (en kleine finale) combineren met clinics! Je hebt genoeg tijd om bij de 
wedstrijden te komen. Naast een clinic om je skills te trainen, is er de echte Korfbal Skills Check. Hier zal je 
je vaardigheden oefenen, worden ze gecheckt en kun je ze daarna oefenen in wedstrijden. Topspelers en 
talenten uit Nederland en België zullen aanwezig zijn. 
 
Korfbal Skills Check 
Alle oefeningen zijn gericht op een 6 tal vaardigheden, die erg belangrijk zijn bij korfbal. Deze ga je oefenen 
tijdens de training en toepassen in wedstrijden. Ook krijg je veel tips van topspelers. De 6 tal 
vaardigheden: Snelheid, Waarnemen, Reageren, Explosiviteit, Focus en Samen 
Kijk hoe goed je er in bent! En vergelijk het ’s avonds bij de wedstrijden van de top van de wereld! Verbeter 
jezelf tijdens de “Korfbal Skills Check”. Voor alle leeftijden is er een locatie beschikbaar en voor alle niveaus 
mogelijkheden om je te verbeteren! 
 
Tijden 
09:30-11:30 
 
Programma 
09:30 – 10:10 Trainen van de korfbalskills 
10:10 – 10:50 Skills Check 
10:50 – Toepassen in Wedstrijden 
 
Locaties 
A en B spelers:           Dordrecht sporthal Oranje Wit 
C en D spelers:           Dordrecht sporthal DeetosSnel 
F en E spelers:            Dordrecht sporthal Oranje Wit 
 
Datum 
Zondag 30 oktober 2016 
 




