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Cupfighters 
Het lijkt wel of we de smaak te pakken hebben. Begin dit jaar haalden we de finale van de Zuid-Holland 
Korfbal Cup, een geweldig feest voor de vereniging en een wedstrijd die bij menigeen nog vers in het 
geheugen staat. Velen waren er toen bij. We zaten destijds in een heerlijk ritme, een winning mood. Het 
toernooi van de Haagse Korfbal Dagen is iets anders van opzet. In een kortere tijd worden er een vijftal 
wedstrijden gepeeld (als je de finale haalt) en is het speelveld verdeeld naar niveau. Ook nu waren het ritme 
en de winning mood wederom daar. En hoewel de vermoeidheid enigszins parten speelde, wisten we het 
toch maar te doen. En een mooie ambiance haalden we, na de Westland Derby’s, de tweede prijs van het 
seizoen binnen en wonnen de finale. Voor het eerst in de clubhistorie, een mooi en bijzonder moment! Op 
naar de andere beker, die aanstaande maandag voor de D-jeugd en dinsdag voor de senioren start. 
 
 
Overigens was bijna iedereen erbij, was het niet op de tribune, dan wel thuis op de bank, in het buitenland of 
in de Lierse sporthal, kijkend via de live stream. De techniek stond weer voor niets, maar zeker ook niet 
zonder de hulp van onze vrienden bij HKV/Ons Eibernest. Mooi hoe er tussen korfbalclubs samengewerkt 
kan worden. Want hoe graag iedereen er ook bij wilde zijn, er werd ook gewoon nog gespeeld. Alle VALTO 
teams thuis, het was All Day VALTO! Voor mij leuk om (bijna) ieder team te zien spelen, door even om een 
hoekje te kijken. Dankzij de winst, maar ook ondanks het verlies van sommige teams, denk ik dat we er wel 
klaar voor zijn. Aan het einde dan de dag, was er ook nog het middellijn schieten. Dit jaar geen winnaar, wat 
betekent dat Wouter nog een jaar lang mag genieten van zijn status. Laurens, weer bedankt voor de 
organisatie, wat goed dat je ondanks het feest van de overwinning, dit inmiddels vaste onderdeel van All Day 
VALTO, op je hebt genomen! 
 
 
Tenslotte hebben we vanavond (maandag) onze eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling. 
Rosanne en Chris dragen dan toch echt het stokje over aan Marije en Ria. Met een nieuw bestuur, maar in 
dezelfde richting, gaan we verder. Mocht je nog punten hebben die we moeten meenemen, laat het weten. 
Blijf er niet mee zitten. 
 
Fijne maandag! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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ma 07 november 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER LOCATIE 

18:00 DES (D) D1 - Valto D1 
 

Piet Vinkhal 

 
di 08 november 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER LOCATIE  

18:50 DES (D) 1 - Valto 1 
 

De Buitenhof Delft 

 
za 12 november 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER LOCATIE 

18:30 Valto 1 - Swift (M) 1 L vd Bie Vreeloo-hal 

17:15 Valto 2 - Swift (M) 2 H v.d. Nol Vreeloo-hal 

14:30 Valto 3 - ONDO (G) 3 P Paulus Vreeloo-hal 

19:45 HKV/Ons Eibernest 5 - Valto 4 
 

HKV/OE-hal 

16:40 Avanti (P) 5 - Valto 5 
 

Emerald Delfgauw 

13:15 Valto 6 - ODO 5 M. van Dalen Vreeloo-hal 

15:45 Valto 7 - Tempo 10 D. Verbaan Vreeloo-hal 

15:20 Madjoe 5 - Valto 8 R.N. Louer Middelmors 

16:15 Refleks A1 - Valto A1 R. Wielinga De Schilp  

11:00 KCC/SO natural B2 - Valto B1 R. Zwart Schenkel 

13:15 Valto B2 - ODO B1 P de Rijcke Vreeloo-hal 

12:15 Valto B3 - Refleks B2 R de Ruiter Vreeloo-hal 

12:15 Valto C1 - Avanti (P) C1 T Dijkstra Vreeloo-hal 

10:15 ODO C2 - Valto C2 
 

De Hofstede  

11:15 Valto C3 - DES (D) C2 S. Vijverberg Vreeloo-hal 

15:00 KZ Danaïden C3 - Valto C4 
 

5 Mei-hal Leiden 

09:00 VEO D1 - Valto D1 
 

Essesteyn Voorburg 

11:15 Valto D4 - LYNX D1 J.C.A. Valstar Vreeloo-hal 

15:15 Valto E1 - 
HKV/Ons 
Eibernest E1 L. Verbaan Vreeloo-hal 

14:15 Valto E2 - Die Haghe E1 L. Onck Vreeloo-hal 
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TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER LOCATIE 

15:15 Valto E3 - Excelsior (D) E1 L van Venetiën Vreeloo-hal 

14:15 Valto E7 - Excelsior (D) E2 L. van der Eijk Vreeloo-hal 

10:00 Die Haghe F2 - Valto F1 J Roos Gaslaan 

16:00 ODO F2 - Valto F2 
 

De Hofstede  

 
 
Opstellingen zaterdag 12 november 2016 
VALTO 1   Aanwezig: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 2   Aanwezig: in onderling overleg  
Wordt nader bekend gemaakt.  
 
VALTO 3   Aanwezig: 13:45 
Heren: Daniel, Michael, Derk, Twan, Thomas, 
Dames: Manon, Joyce, Mariska, Romy B, Rosalie  
 
VALTO 4   Vertrekken: 18:30 
Heren: Niels, Roland, Michael E, V3?, V3?  
Dames: Miriam, Denise, Antoinette, Laura H, Laura M, Ellen V  
 
VALTO 5   Vertrekken: 15:25 
Heren: Marco, Hans, Mark, Dennis, Jeroen 
Dames: Nia, Petra, Helma, Esther, Hellen, Annemieke, Nia 
 
VALTO 6   Aanwezig: 12:30 
Heren: Laurens, Vincent, Jesper, Daniel V, Nick, Bart V, Wouter W 
Dames: Inge, Mandy, Ryanne, V7?, V7?  
 
VALTO 7  
Wedstrijd wordt verplaatst.  
 
VALTO 8   Vertrekken: 14:00 
Heren: Martin, Michiel, Arie, Sjors, Peter, Marco 
Dames: Jolanda, Leonie, Fiona, Marleen, Rosanne 
 
 
 
 
 
  



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  
 
Het is een feit: VALTO heeft voor het eerst in de geschiedenis de finale 
gewonnen bij de Haagse Korfbal Dagen. Alle wedstrijden, inclusief de finale 
werden met overmacht gewonnen. In de finale stond VALTO na 20 minuten met 
10 doelpunten voor en die voorsprong werd tot einde wedstrijd verdedigd. 
Grote hulde voor het team en de staf onder leiding van Marrien Ekelmans. 
Gefeliciteerd! 
 
Aanstaande maandag (voor D1) en dinsdag (voor VALTO 1) begint de bekercompetitie: De Zuid-Holland 
Korfbal Cup. Zie het wedstrijdschema op de VALTO site voor de tijden en kom de ploegen aanmoedigen! 
 
En dan gaan we echt naar de competitie toe. Op 12 november start de competitie weer. 
 
Oefenwedstrijd D4 
Ondergetekende had een foutje gemaakt met de aanvangstijden en daardoor kwam de wedstrijd van D4 een 
beetje in de knoei. Excuses hiervoor. 
 
We zijn weer in Vreeloo  
We zijn met ingang van afgelopen week weer te gast bij sporthal Vreeloo. Ik was blij verrast met wat 
vernieuwingen in interieur en menu. Ziet er goed uit. 
Ook weer even tijd om te benoemen dat wij als gasten van de sporthal de verantwoordelijkheid hebben om 
de boel opgeruimd te houden. Gooi geen rotzooi weg, anders dan in de prullenbakken en ruim ook even een 
lege shampoofles van een ander op als je daarover struikelt! Dat maakt het voor ons allemaal veel fijner! 
 
Opzeggen lidmaatschap  
We hebben in de afgelopen weken helaas enkele opzeggingen gehad. Daarmee komen teamindelingen in 
de knoop! Bij de E hebben we zelfs een team moeten terugtrekken. Bedenk goed dat je het complete 
seizoen betaalt, ook als je eerder opzegt. VALTO betaalt namelijk wel de kosten voor jou en je team aan de 
bond. 
 
Stoere clinic voor jongens  
Voor het eerst heeft VALTO deze week een stoere clinic voor jongens van 10-12 jaar gehouden. De 
opkomst was goed met zo’n 50% leden en 50% nieuwkomers. Er stond dan ook een stoere delegatie 
korfbalmannen klaar om demonstratie te geven. De clinic was een succes en gaan we nog wel eens 
herhalen. Hopelijk blijven er een paar jongens plakken bij VALTO. We zijn immers de leukste vereniging van 
het westland! 
 
KorfbalMasterz.  
Nog geen KorfbalMaster? 
Als korfballer moet je de regels kennen. Dat is beter voor jou, voor de scheids en voor iedereen. Doe de test 
op https://www.korfbalmasterz.nl en laat zien dat ook jij een echte korfballer bent! Vragen? Mail 
dijkstrathijs@gmail.com. Iedereen binnen VALTO mag meedoen! Voor de selecties verwachten we dat ze dit 
seizoen allemaal hun KorfbalMaster titel behalen! 
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De status voor selecties: 
VALTO	1:	 		

Kevin	Barnhard	 KorfbalMaster	

Bart	van	Leeuwen	 KorfbalMaster	

Frank	de	Rijcke	 nog	niet	geactiveerd	

Laurens	Verbaan	 nog	niet	geactiveerd	

Iris	de	Raadt	 KorfbalMaster	

Manon	vd	Ende	 KorfbalMaster	

Judith	Goedendorp	 nog	niet	geactiveerd	

Naomi	Grootscholten	 nog	niet	geactiveerd	

Sanne	de	Raadt	 Geactiveerd,	level	1	

	  VALTO	2:	 		

Pieter	v	Muyen	 KorfbalMaster	

Michiel	Cornelisse	 KorfbalMaster	

Steven	Vijverberg	 KorfbalMaster	

Ron	Boekestijn	 nog	niet	geactiveerd	

Niels	vd	Lingen	 nog	niet	geactiveerd	

Floris	v	Muyen	 nog	niet	geactiveerd	

Sharon	Prins	 KorfbalMaster	

Mandy	Herbert	 KorfbalMaster	

Lotte	v	Geest	 Geactiveerd,	Level	1	

Lisanne	Onck	 nog	niet	geactiveerd	

Nikki	v	Spronsen	 nog	niet	geactiveerd	

	  VALTO	A1:	 		

Thijs	Dijkstra	 KorfbalMaster	

Simon	Kok	 nog	niet	geactiveerd	

Ruben	Hoogerbrugge	 nog	niet	geactiveerd	

Rick	v	Dasler	 nog	niet	geactiveerd	

Maaike	Ridder	 Geactiveerd,	Level	1	

Lisanne	vd	Berg	 nog	niet	geactiveerd	

Lisa	v	Wingerden	 nog	niet	geactiveerd	

Romee	Valstar	 nog	niet	geactiveerd	

Esmee	Binnendijk	 nog	niet	geactiveerd	

Esmee	Binnendijk	 nog	niet	geactiveerd	

Niet	in	deze	teams,	maar	wil	je	toch	meedoen?	Graag!	Ook	jij	kan	je	aanmelden	bij	Thijs	
(dijkstrathijs@gmail.com.)	
	

Martijn	Dijkstra	 Geactiveerd,	Level	Examen	
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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	

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	
 
 
Salmonella in aantal Haagse Sporthallen 
Helaas is er in een aantal Haagse Sporthallen salmonella gedetecteerd. Hier zijn de douches gesloten. Tips: 
douche in De Lier en neem je bidons op voorhand gevuld mee. Het betreft de sporthallen: t Zandje, 
Ockenburg, Leidscheveen, Houtrust, Oranjeplein, PietVink hal. 
 
Intocht Sinterklaas op 12 november 
Dit jaar komt Sinterklaas in Nederland aan in Maassluis! Dat is lekker dichtbij en we hebben van veel ouders 
gehoord dat die daar graag met hun kinderen naar toe gaan. Daarom hebben we dit jaar geprobeerd op 12 
november de wedstrijden voor de jongste jeugd daaromheen te plannen. Dat is bijna voor elk team gelukt. Er 
is 1 team dat toch om 10.00 moet spelen. Daar is verplaatsen niet gelukt. Zij kunnen hopelijk wel de Sint in 
De Lier gaan begroeten. 
 
Afmeldingen E-teams 
Na wat afmeldingen vanuit de E-teams, waren we vanuit de TC genoodzaakt om per direct een team terug 
te trekken. Om deze reden is de indeling wat veranderd: 
 
Team: E1 E2 E3 E4 E5 E6 
 Kees Sven Tess Kevin Tobias Milan 
 Luna Daan Dieuwertje Lucas Robin Ben 
 Jonne Jill Rosann Michel Jennifer Justin 
 Isa Maartje Noortje Lenne Floor Ryan 
 Finne Sanne Yara Jette Demi Roos 
     Joëlle Elise 
       
Coach: Sheila Maaike Helen Lisa W. Marije Naomi 
  Vera    Lisa de R. 
Mochten hier vragen over zijn, neem dan contact op met Sharon Prins (Coördinator van de E & F).  
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
Team (s) van de week 
Vanuit de supportersvereniging OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een paar wedstrijden 
van VALTO A1 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit jaar zullen 
dit de teams uit de D/E/F/Kangaroes zijn! 
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1/A1 intenser wordt en de 
kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1/A1. 
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Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO1/A1 tijdens de training voorafgaand 
aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. Tijdens de wedstrijd van VALTO 1/A1 zal er een 
speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan het team van de week met elkaar zitten om 
VALTO 1/A1 aan te moedigen. 
Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt 
worden om VALTO 1/A1 aan te moedigen. Spandoek mag uiteraard ookJ  
In de rust zal er op de middenstip een potjes piepelen gedaan worden door het team van de week, de coach 
van het team van de week zal hierin ondersteunen! 
Tijdens elke thuiswedstrijd van VALTO 1 en somige wedstrijden van de A1 wordt er een taart verloot. Met 
behulp van een spel kaarten kan het publiek ‘blind’ een eindstand kiezen. De opbrengst van deze 
taartverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de “teams van de week”. De winnaar van 
de taart zal elke wedstijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt worden. Het team van de week gaat de 
loten voor de taart verkopen. 
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de 
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden met de t-shrirts. Aan de coaches de vraag om dit tijdig 
door te geven aan hun team van de week. 
DATUM Wedstrijd TEAM vd week Speler 1e/A1 Filmen van 

VALTO 1 en 2 
Omroepers 

12/11/16 VALTO1– Sift(m) 1 E1 en E3 Laurens B1 (Bas) Thomas en Michael 
19/11/16 VALTO A1- Weidevogels A1 D2  Maaike (D2)  Bas/Laura 
26/11/16 VALTO 1- Sparta (N) 1 D3 Bart B1 (JP) Thomas en Michael 
10/12/16 VALTO 1- Vriendenschaar 1 F1 en F2 Iris en Sanne B1 (Martijn) Simon en Rick 
17/12/16 VALTO 1-Vitesse(Ba)1 D4 Frank B1 (Max) Lisa en Esmee 
14/01/17 VALTO A1- Reflex A1 E2 en E4 Romee (E2) 

en Lisa(E6) 
 Max/Sheila 

21/01/17 VALTO 1 – Des (D) 1 E6 en E5 Naomi B1 (Vera L) Romee en Thijs 
04/02/17 VALTO 1 – Excelsior (D) 1 D1 Kevin B2 (Wouter) Lisanne en Esmee 
11/02/17 VALTO A1- Meervogels A1 Kangaroes Lisanne  Vera L/ JP 
11/03/17 VALTO 1 – Ijsselvogels 1 C? Judith B1 (Sheila) Simon en Rick 
 
Noteer dit vast in je agenda. Supportersvereniging VALTO. 
Anja van der Eijk, Ineke Vreugenhil, Fiona Rijsdijk en Janine Krapels 
 
 
 
Even voorstellen! Team van de week VALTO E1 
Wie spelen er allemaal in dit team? 
Heren: Kees Mostert 
Dames: Luna Koornneef, Jonne van der Meer, Isa Stolk en 
Finne Elenbaas 
Wie zijn de trainers/coaches?  
De coach is Sheila Herbert en de E1 wordt getraind door 
Rianne, Marije, Floris, Martijn, Lisette, Joyce, Aileen, Maaike, 
Vera, Rick & Ruben 
Wat kan dit team erg goed?  
De E1 is een enthousiast team en ondanks dat ze voor de zaal 
een lastige poule hadden, bleven ze er toch elke wedstrijd voor 
gaan! Ook kunnen ze goed samenspelen met elkaar en kan 
iedereen goed mee scoren! 
Wat vindt het team nog moeilijk?  
De E1 heeft nog wat moeite met het verdedigen van de doorloop en het snelle omschakelen van de aanval 
naar de verdediging.  
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Dat we de laatste wedstrijd van het veldseizoen afsloten met onze eerste overwinning van de competitie! 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
VALTO 1 gaat met 23-20 winnen van Swift! 
Tegen wie speelt de E1 zaterdag 12-nov ? 
De E1 speelt zaterdag thuis tegen HKV/Ons Eibernest E1 om 15:15. 
Wat zou de E1 willen leren van Laurens als hij langs komt op jullie training?  
We zouden graag willen leren hoe we goed een doorloop kunnen verdedigen en hoe we in de aanval goed 
vrij kunnen komen om tot schot te komen.  
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Even voorstellen! Team van de week VALTO E3 
Wie spelen er allemaal in dit team? 
Dames: Dieuwertje, Tess, Noortje, Rosan en Yara 
Wie zijn de trainers/coaches?  
Rianne de Kok en Co/ Coach Helen Lochmans 
Wat kan dit team erg goed?  
Scoren 
Wat vindt het team nog moeilijk?  
Een goede aanval opzetten 
Het leukste wat we dit seizoen meegemaakt hebben is: 
Ongeslagen veldkampioen! 
Wat wordt de uitslag voor VALTO 1 zaterdag? 
20-18 
Tegen wie speelt de E3 zaterdag 12-nov ? 
15:15 tegen Excelsior E1 
Wat zou de E3 willen leren van Laurens als hij langs komt op jullie training? 
Opbouwen van een aanval en Strafworpen! 
 
 
 
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!! 
  
Alleen voor de bandjes en kassa 18 plus 
Jassen 14 plus . 
 
 
Dus geef je op , bij GJ Stolk . 
email: pgjstolkdelier@gmail.com 
  
 
 
 
 
 

   

Filmavond D & E 
 

Op vrijdagavond 18 november 
organiseren we een filmavond voor de 

D en E jeugd. De avond begint om 19.00 
uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. 

 
 

                   Tot vrijdag 18 november 
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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!!! 
 
 

                 
  



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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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 
  
  
 
 
 
 

Westrijdverslagen 
 
 
VALTO door naar de halve finale                                         Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Nadat de A1 zaterdag, na de ruime nederlaag op het veld, toch wel een beetje verrassend gewonnen had 
van Vitesse A1, waren de verwachtingen voor vanavond hoog gespannen. HKV/Ons Eibernest A1 had hun 
eerste wedstrijd ruim gewonnen van Weidevogels A1, maar VALTO A1 zou hun huid duur verkopen. Het 
bleef 50 minuten lang een spannende wedstrijd, waarin HKV wel steeds aan de goede kant van de score 
bleef. Na de 7-11 ruststand kwam VALTO wel als beste uit de kleedkamer. Na ca. 9 minuten maakte Ruben 
de aansluiting bij 11-12, maar helaas viel de gelijkmaker niet. De Eibers wisten weer een klein gaatje te 
slaan en hielden dit steeds in stand door mee te blijven scoren met VALTO. VALTO zou nog een paar keer 
de aansluiting krijgen, maar waren niet bij machten om op die momenten door te drukken. Het eindsignaal 
klonk bij 21-23, waarmee de Eibers al met één been in de volgende ronde staan. 
Na de junioren betrad het keurkorps van Marrien het veld. Tegenstander van vanavond was GKV uit Den 
Haag. Zij hadden tot nu toe één wedstrijd weten te winnen, maar verloren van Paal Centraal. Op papier zou 
je zeggen dat het kat in het bakkie zou worden voor VALTO, maar er moest nog wel even gewonnen worden 
om zeker te zijn van de volgende ronde. Net als in de wedstrijd tegen Madjoe moest VALTO eerst een 
tegendoelpunt incasseren, zodat ze weer op scherp gezet werden. In de volgende aanval zou het wel raak 
zijn voor Frank, die de gefikste strafworp koel afmaakte. Laurens zette VALTO voor het eerst op voorsprong, 
maar deze werd weer gepareerd door de Haagse gasten. VALTO schakelde een tandje bij en wist door 
doelpunten van Iris, Frank en Laurens het eerst gaatje te slaan. Na de 3e treffer van GKV werd er weer van 
vak gewisseld en kreeg Frank het op zijn heupen. Met twee doelpunten op rij was het eerste verschil van vier 
een feit. Dat Frank vandaag zijn vizier op scherp had staan werd wel duidelijk, want aan het eind van de 1e 
helft had hij er al zes door de korf gegooid. De kleedkamers werden opgezocht bij 11-6, wat wel een ruime 
maar nog geen veilige marge is bij korfbal.  
De tweede helft bleek Marrien zijn spelers weer goed op scherp te hebben gezet en wisten Kevin en Sanne 
de voorsprong te vergroten naar 13-6. Nu leek de weerstand wel een beetje gebroken bij GKV en vielen de 
doelpunten voor VALTO wat makkelijker. Na weer twee treffers van Frank en een schot van Judith werd het 
verschil negen, maar waren er nog twintig minuten te gaan. De spelersbank was intussen leeg, want het 
tweede team was weer met de hele groep gaan warmlopen. Zou Marrien weer dezelfde wissel als 
donderdagavond tegen Madjoe gaan doen? Het vlaggenschip was alvast begonnen met het uitspelen van 
de wedstrijd, waardoor de doelpunten wat minder talrijk vielen. Toen Iris er met nog tien minuten op de klok 
19-11 van maakte, was het moment aangebroken dat het hele team weer werd gewisseld om hen te sparen 
voor de halve finale a.s. donderdag. Prettige bijkomstigheid is dat ook VALTO 2 zo weer brood nodige 
wedstrijd minuten maakt. De slotfase was, net als donderdagavond, voor VALTO 2, wat gedreven in de 
aanval ging. Dit resulteerde er in dat Ron en Lisanne nog tot scoren kwamen en de eindstand op 21-12 
wisten te zetten. Met deze derde overwinning is VALTO verzekerd van een plaats in de halve finale 
donderdagavond in sporthal Zuidhaghe in Den Haag. Tegenstander is daar Weidevogels 1 uit Bleiswijk, wat 
ook de 3 poule wedstrijden wist te winnen. Deze ploeg kennen we nog van vorig seizoen, toen we hen ook 
troffen in de Haagse Korfbaldagen en toen maar net wisten te winnen. Later in de Zuid Hollandbeker wisten 
we wel met ruime cijfers te winnen. Het kan donderdag dus alle kanten op en uw support is weer daarom 
weer zeer gewenst. Bedankt voor uw steun vanavond en graag tot donderdagavond. 
 
 
          Arno van Leeuwen 
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VALTO overtuigend door naar de finale Haagse Korfbaldagen    sponsor: Martin Stolze B.V. 
Het vlaggenschip van VALTO heeft het er maar druk mee deze dagen. Vanavond speelden zij al weer hun 
vierde wedstrijd in acht dagen tijd. Met de derde overwinning maandagavond in de poule wedstrijden was 
een plaats in de halve finale afgedwongen. Tegenstander in deze wedstrijd was Weidevogels uit Bleiswijk 
geworden. Zij hadden net als VALTO alle poule wedstrijden had gewonnen. We kennen deze promovendus 
in de 1e klasse zaal nog van vorig seizoen, toen we nog maar net van hen wisten te winnen in de poule 
wedstrijden voor HKD 2015. Later tijdens de Zuid Holland korfbalbeker werd het echter een vernedering van 
10-30 voor de Bleiswijkers, dus zij hadden nog een appeltje te schillen met VALTO. Na enige discussie over 
de aanvangstijd van de wedstrijd werd uiteindelijk een kwartier eerder begonnen als in het programma 
boekje stond. Onder leiding van scheidsrechter Van Roon gingen beide ploegen het eerste kwartier gelijk op 
tot de 6-6 tussenstand. Weidevogels schoot als eerste de nul van het bord, maar Bart beantwoorde deze 
nog in dezelfde minuut. Tot halverwege de eerste helft bleef het dus gelijk op gaan, waar VALTO na tien 
minuten het eerste gaatje sloeg bij 4-6 door twee doelpunten van Judith. Weidevogels wist dit toen nog te 
egaliseren, maar Bart en Judith herstelde het verschil binnen no time. Vanaf dit moment zou VALTO 
langzaam maar zeker aan de horizon verdwijnen voor de Bleiswijkse formatie. De rust werd ingegaan met 
een 8-13 voorsprong voor VALTO.  
Een aardige marge, maar vijf verschil kan ook zo weer gelijk getrokken worden als de ballen gaan vallen 
voor Weidevogels. Marrien had zijn ploeg echter weer op scherp gezet, zodat het verschil binnen vijf minuten 
was opgelopen naar 9-16. Weidevogels probeerde met wat tactische wijzigingen het tempo te drukken in de 
VALTO aanvallen. Dit had gedeeltelijk succes, maar men kon niet voorkomen dat VALTO halverwege de 
tweede helft was uitgelopen naar een riante 10-21 voorsprong. Sanne was intussen al gewisseld voor Lotte 
en ook Judith zou het laatste kwartier rust krijgen van Marrien. Zaterdag moeten we er weer op volle sterkte 
staan en met zoveel wedstrijden in zo korte tijd kan een beetje minder geen kwaad. Weidevogels wist na 
vijftien minuten ook weer eens de korf te vinden, maar het was intussen allang geen wedstrijd meer. Ook 
met Nikki erbij bespeelde het Lierse team met ogenschijnlijk gemak hun tegenstander en wist het verschil 
verder uit te bouwen naar 13-26. Er waren toen nog vijf minuten te gaan en was intussen ook Frank met het 
oog op zaterdag vervangen door Ron. Naomi had een bal op haar vinger gekregen en mocht ook op de bank 
plaats nemen. Haar plaats werd ingenomen door Mandy. In de slotfase zouden beide ploegen nog één keer 
de korf treffen, waarmee de eindstand uitkwam op 14-27. Met weer een ruime overwinning staat ons 
vlaggenschip dus zaterdag in de finale van de Haagse Korfbaldagen. Tegenstander in deze finale is Futura 
uit Den Haag een oude bekende van het zaalseizoen ’15-’16. VALTO leed toen bij beide wedstrijden punt 
verlies, dus dat kan wel eens een pittig wedstrijdje worden zaterdag. Deze wedstrijd begint om 16:40 uur in 
de hal van HKV/Ons Eibernest aan de Steenwijklaan 16 in Den Haag. De groep van Marrien kan zaterdag 
geschiedenis schrijven door voor het eerst als winnaar van het veld te stappen in de finale van de Haagse 
Korfbaldagen. Hiervoor moet er nog wel even gewonnen worden van Futura. Hierbij is een grote schare 
enthousiast publiek natuurlijk die belangrijke negende man. Wij hopen dus, net als vandaag, weer op een 
grote opkomst.  
Allemaal bedankt voor de support vanavond en graag tot zaterdag, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
Marrien Ekelmans schrijft met VALTO 1 geschiedenis!!        Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Eindelijk was het dan zo ver. Na de poulewedstrijden en de vrij eenvoudig  gewonnen halve finale 
donderdagavond mocht het vlaggenschip van VALTO zich voor het eerst in de geschiedenis opmaken voor 
de finale in de Haagse Korfbaldagen. In de hal van de club van oud VALTO trainer Marco Swikkers, 
HKV/Ons Eibernest, moest het vanmiddag gaan gebeuren. Tegenstander in deze finale was Futura uit Den 
Haag. Deze ploeg was een oude bekende uit de zaalcompetitie van vorig seizoen. Het was ook de enige 
tegenstander waar VALTO toen niet van wist te winnen. Hoewel het keurkorps van Marrien gedurende het 
toernooi uitstekend presteerde, was het dus even afwachten hoe goed Futura hun huiswerk gedaan had. Na 
het voorstellen begon de wedstrijd onder kundige leiding van scheidsrechter Arhur den Ouden. Futura 
schoot als thuisspelende ploeg uit de startblokken en wist binnen vijftien seconde de score te openen. Dit 
zou ook de enige keer in de wedstrijd zijn dat zij op voorsprong zouden staan vanmiddag. Frank opende 
even later voor VALTO de score, waar het andere vak een goed gevolg aan gaf. Door doelpunten van Bart, 
Laurens en Iris was het eerste gaatje geslagen. Vijf minuten later stond er al een 2-6 voorsprong op het 
scorebord en wist VALTO met hun dynamische spel Futura hun wil op te leggen. Na de 3-6 zou VALTO de 
voorsprong door doelpunten van Judith, Laurens en Frank verder uitbouwen naar 3-12. De Hagenaars 
wisten na tien minuten strak verdedigen van VALTO ook weer de korf te vinden, maar deze opleving werd in 
de kiem gesmoord door weer vier doelpunten op rij van Kevin, Bart en Frank. De kleedkamers werden 
opgezocht toen de aanvoerder van Futura het verschil had terug gebracht op tien bij 6-16. 
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Het ging tot zover allemaal makkelijker dan verwacht, maar er volgde nog een lange tweede helft. Met de 
thuiswedstrijd van vorig seizoen nog in mijn achterhoofd, waarin VALTO in een kwartier tijd een voorsprong 
van zes doelpunten weg gaf, durfde ik me nog niet rijk te rekenen.  Marrien had echter zijn ploeg weer op 
scherp gezet en de eerste aanval werd weer gewoon op tempo opgezet en Sanne pakte de juiste kans. 
Futura wilde echter nog niet opgeven en bleef er vol voor gaan. Er werd strakker verdedigd, wat VALTO 
eigenlijk alleen maar in de kaart speelde. Zij lieten zich niet opjagen en bleven zoeken naar de juiste kansen. 
Futura pakte ook wel hun doelpunten mee, maar VALTO wist steeds het verschil op tien doelpunten te 
houden. Het lukte Futura maar niet om VALTO aan het wankelen te brengen. Ook de verse spelers die er in 
gebracht werden konden het tij niet keren en bleef VALTO in hoog tempo goede aanvallen neerzetten en 
goed afronden. Toen er nog minder dan tien minuten te spelen waren nam VALTO iets gas terug en werd de 
wedstrijd vakkundig uitgespeeld. Vijf minuten voor het einde hield het mee gereisde Liers publiek nog wel 
even de adem in. Frank verstapte zich en leek zijn knie hierbij te blesseren, wat niet handig zou zijn zo vlak 
voor de competitiestart. Hij liet zich gelijk vervangen door Ron, maar na de wedstrijd lijkt het bij Frank mee te 
vallen. Futura zette nog een slotoffensief in, maar dit leidde alleen tot een draaglijker eindstand voor hen. Zij 
hebben gestreden voor elk doelpunt, maar hadden vandaag geen schijn van kans tegen het ontketende 
VALTO. In de vijf wedstrijden tijdens de Haagse Korfbaldagen wist dit jonge team maar liefst 123 doelpunten 
te scoren. Laten we hopen dat deze goede reeks zich voortzet in de komende competitie, waarin we ook 
weer bovenin willen meedraaien met misschien wel een feestje in maart. De druk is er echter nog niet af bij 
het vlaggenschip, want nog voor de competitie van start gaat moet al de eerste wedstrijd in het beker 
toernooi om de Zuid Holland korfbalcup gespeeld worden. Deze staat voor dinsdagavond op het programma. 
Plaats van handelen is sporthal “de Buitenhof” in Delft en zal al om 18:50 uur beginnen tegen DES (D) 1. Als 
verliezend finalist van de vorige editie zijn de verwachtingen hoog gespannen, maar dit kan natuurlijk niet 
zonder publiek. Vandaag wist VALTO zich gesteund door een grote schare supporters, wat zeker zijn invloed 
heeft gehad op deze ruime overwinning. Dinsdag is uw steun ook weer nodig, want DES (D) is in het 
verleden een lastige tegenstander gebleken voor het Lierse vlaggenschip. Helaas kan ik er niet bij zijn door 
andere verplichtingen, maar reken erop dat het allemaal goed komt.  
          Arno van Leeuwen 
 
 
 
VALTO A1 en de Haagse Korfbaldagen                 Sponsors: Hermadix & JG Sproeibedrijf 
Vorige week las u op deze plek al een verslag over de eerste poulewedstrijd tegen Vitesse A1, die na een 
hele mooie wedstrijd dus met 23-24 werd gewonnen. Afgelopen maandag en woensdag ging voor de A1 het 
programma in de poule verder met wedstrijden tegen HKV en Weidevogels. Maandag stond dus HKV op het 
programma, de ploeg die net als VALTO ook de eerste poulewedstrijd had gewonnen. Het beloofde dus een 
spannende wedstrijd te worden, waar de finale al enigszins op het spel stond. HKV begon deze 
oefenwedstrijd een stuk scherper en pakte direct een 0-3 voorsprong in de Vreeloo-hal in De Lier. VALTO 
was duidelijk niet scherp en liet met zich spelen, waardoor HKV kon uitlopen naar een 1-5 voorsprong. Even 
kon VALTO daarna dichterbij komen tot 4-6, maar weer een zwakke fase met veel balverlies en verdedigend 
slordige momenten volgde. Het werd vervolgens dus 4-9 en 5-11, waar VALTO vlak voor rust nog wel wat 
schade kon repareren naar 7-11. Een erg zwakke eerste helft van VALTO kant. Zoals gezegd vooral 
verdedigend niet geconcentreerd en ook aanvallend werden er niet genoeg kansen gecreëerd. VALTO zou 
een stuk scherper uit de kleedkamer moeten komen voor de 2e helft. En dat deed het ook. Snel na rust werd 
het 9-11, en daarna is het gat lang rond de 2 geweest. Telkens werd het 1 verschil, maar ook in de aanval 
daarna meteen weer 2 verschil door HKV. Aanvallend was het dus stukken beter geworden, verdedigend liet 
VALTO nog steeds achter elkaar steken vallen. Esmee verliet het veld voor Vera, die met 2 doelpunten een 
prima invalbeurt kende. VALTO streed voor wat het waard was, maar gaf de doelpunten  vervolgens toch 
weer te makkelijk weg. Met nog 7 minuten te gaan werd het gat voor het eerst in tijden weer 3, en dat leek 
voor VALTO toch teveel te zijn. Echter kwam VALTO toch weer heel dichtbij bij 20-21. Helaas was het net 
zoals eerder in de wedstrijd weer binnen 10 seconden 20-22 waardoor het gedaan was met het verzet van 
VALTO. De wedstrijd ging verloren met 21-23, waardoor de finale niet meer binnen bereik was van VALTO. 
De 2e helft biedt in ieder geval goede hoop voor de competitie, maar de eerste helft is zeker iets om aan te 
werken voor dit VALTO.  
De woensdag hierop volgde de 3e oefenwedstrijd voor de A1, de laatste poulewedstrijd in de HKD. Dit keer 
in de Houtrust, tegen Weidevogels. Van te voren wisten we dat de finale definitief buiten bereik was door de 
winst van HKV. De wedstrijd deed er dus eigenlijk niet meer toe en zodoende kon VALTO eens lekker wat 
dingen uitproberen. Dat had zijn weerslag op de start van de wedstrijd, die niet zo scherp was aan VALTO-
zijde. VALTO had wel duidelijk vanaf het begin de wedstrijd in handen maar kon dat het eerste kwartier maar 
lastig op het scorebord laten zien. Veel makkelijke kansen werden gemist en zo stond er na 15 minuten pas 
een 3-1 voorsprong voor VALTO. In de rust was het ook slechts 11-7 en daar was VALTO toch best 
teleurgesteld over. Er werd afgesproken om de 2e helft toch nog even te knallen, ook voor het meegereisde 
publiek. 
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Dat ging na een stroeve 5 minuten na rust ook lukken. Helaas gebeurde er in die eerste 5 minuten van de 2e 
helft iets ernstigs. Simon sprong en landde op de voet van zijn tegenstander. Hij schreeuwde het uit en ging 
ook direct naar het ziekenhuis. Het resultaat is een gescheurde enkelband waardoor in ieder geval het 
zaalseizoen voor hem voorbij is. Sterkte Simon, erg vervelend! De wedstrijd ging verder met Martijn op zijn 
plek. De wedstrijd kwam nog een beetje los en met wat mooie doorlopen en een hoger tempo werd ook de 
score wat opgewerkt. Ook de wissels deden hierin leuk mee en dat is toch ook goed om te zien. De 
eindstand was uiteindelijk 22-11 voor VALTO. Nu nog een week trainen en dan zijn we 12 november 
helemaal klaar om aan de competitie te beginnen tegen Refleks A1.  
Tot dan! 
De A1 
 
 
 
 
VALTO E3 
Zaterdag speelde we een oefenwedstrijd tegen weidevogels E3, we waren een maatje te groot voor deze 
1ste jaar E. We mochten van de coach/mama niet zomaar schieten, alleen met een afvang of na een goed 
opgebouwde aanval. Het werd 22-1 en alle doelpunten werden door VALTO gescoord hihi, ik gunde hun ook 
een puntje! A.s. Zaterdag spelen we tegen Excelsior E1, en zijn we "team van de week" bij VALTO 1  
 
        Groetjes Tess 
 
 
VALTO E4 
De E4 moest vandaag in hun nieuwe samenstelling (Lucas, Kevin, Jette, Michel en Lenne) spelen tegen de 
E1 van GKV. We kwamen snel in ons spel en scoorden het 1e punt. Met een stand van 2-0 gingen wij de 
pauze in. Lisa, onze nieuwe coach, gaf ons nog wat tips voor de tweede helft en we begonnen vol energie 
aan de tweede helft. Doordat we goed vrij liepen konden we de bal goed overspelen en scoorden we nog 
wel 6 keer. De tegenpartij had meer moeite met de ballen in de korf te gooien, maar uiteindelijk lukte het ze 
nog 2 keer. Met een eindstand van 8-2 hebben we onze eerste overwinning binnen. 
Wij zijn klaar voor de echte competitie! 
          Groetjes van Lenne 
 
 
 
VALTO E6 
De eerste wedstrijd binnen. Een thuiswedstrijd. Het was erg hard werken voor de meisjes en de jongens en 
erg spannend… De Weidevogels waren net even iets sterker. Eerst leken ze aan elkaar gewaagd.  
Maar al gauw scoorden de leden van het Bleiswijkse team punt na punt. Dit ondanks de ontzettend goede 
verdediging. Uiteindelijk werd er door ons team, die zo zijn mannetje stond en de moed niet liet zakken, toch 
ook een bal in de korf geschoten en won de tegenpartij met 7-1. 
 
 
Ha l l o  A - j u n i o r e n  e n s e n i o r e n  v a n VALTO !  
Ook dit seizoen gaat VALTO weer op trainingsweekend. 
In het weekend van v r i j d a g  17 ma a r t  t /m ma a n d a g  20 ma a r t  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.  
 
V e r g e e t  h i e r b i j  n i e t  j e  n a am e n  t e am t e  v e rm e l d e n .  
G e e f  j e  o p  v o o r  1 j a n u a r i ,  e n  w e e s  e r  s n e l  b i j  w a n t ;  V O L=VOL ! !  
 
Per risum multum debes cognoscere stultum 
Salutate, 
Manon, Gj, Vincent en Arco 
 
 




