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16 oktober 2017    45e jaargang nr. 9 

 

Met het bord op schoot 
Zondagavond, even voor zeven uur, druk weekend achter de rug en met het bord op schoot, voor de TV, 
studio sport kijken en de samenvattingen afwachten van het voetbal. Totaal gemist, hoewel ik ze normaal 
eigenlijk ook niet echt kijk. Meekijken is misschien beter, bij ons zijn de rollen omgedraaid thuis. Miranda kijkt 
voetbal. Ik kijk mee. Soms. 
 
Afgelopen zaterdag had ik een dubbel gevoel. Ik was heel even op het sportpark, om te zorgen dat ook het 
vroegst vertrekkende team de attentie voor de scheidsrechter kom meenemen. En dat was geen jeugdteam 
dit keer. Iedere speler van Valto 3 waande zich even een jaar of 7 toen de auto’s om 8.15 het parkeerterrein 
verlieten. En de attentie? Dat was een mooi, door Marije samengesteld groentepakketje van Rijk Zwaan. 
Typisch Westlands, typisch Valto. En natuurlijk niet alleen in de afgelopen week, maar voor het gehele 
seizoen: #scheidsbedankt! 
 
Heel even op het sportpark dus, maar snel weer weg. Bruiloft. Ook leuk, wat zeg ik, een geweldig feest! 
Maar ik moest de uitslagen, kampioenen (gefeliciteerd Valto F1, E2 en C1!) en wedstrijden vanaf locatie 
beleven. En met dat zonnetje aan de hemel, maar niet langs het veld, is dat toch anders. Gelukkig heeft het 
stream team weer puik werk geleverd en mij (en de rest van de familie) voorzien van de beelden. Met het 
bord op schoot bekeken we de mooie overwinning van Valto 2 en het spannende gelijkspel van Valto 1 
tegen de koploper. Goed werk! 
 
Ook goed werk werd er geleverd door de feestcommissie. Op de beelden zag ik een mooi, vol terras. 
Tegenstanders bleven hangen, dagschotels gingen als warme broodjes over de toonbank begreep ik en als 
we het dan toch over banken hebben, bij een Oktoberfest horen natuurlijk lange tafels en banken en dat is 
precies wat de inrichting van Villa Valto (ook wel Partyzelt Valto) compleet maakte. We konden het niet laten 
nog even om een hoekje te kijken aan het einde van de avond. De laatste Lederhosen en geruite bloesjes 
waren nog aanwezig, maar het Fest was aardig uitgedund. Een mooi einde van een mooie dag. 
 
Nu eerst herfstvakantie. Misschien wel iedere avond lekker met het bord op schoot, maar ook even bijkomen 
om daarna weer de zaal in te gaan. Maar niet voordat we de Algemene Ledenvergadering hebben gehad op 
23 oktober, jullie komen toch ook? En daarna met (voor mij dan om naar te kijken) indoor Beachkorfbal waar 
Valto met 4 teams aanwezig is. Jullie horen nog wat daar van terecht is gekomen. Fijne vakantie! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma 21 oktober 2017 
Vrije zaterdag voor de meeste teams. 
 

 
 

Uitslagen 14 oktober 2017 

 
 
11 oktober 

 
 
10 oktober 
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Nabeschouwingen 
 
VALTO A1 speelde thuis tegen Tempo A1. Het verschil tussen beide ploegen voorafgaand aan de wedstrijd 
was vier punten in het voordeel van Tempo. VALTO A1 speelt wisselvallige wedstrijden en heeft tegen 
mindere ploegen al een paar punten (onnodig) laten liggen. Dit keer speelde de A1 echter een heel goede 
wedstrijd, waarbij ze vanaf het begin als team speelde en dit gaf vertrouwen. Ze konden Tempo heel lang op 
de nul houden, waardoor het gat eigenlijk al snel zo groot was, dat de wedstrijd ‘uit gespeeld’ kon worden. 
Via een ruststand van 12-5 werd het uiteindelijk 21-11.  Halverwege de competitie is de verwachting dat HKV 
met twee vingers in de neus kampioen gaat worden, zij staan op de 1e plek met 14 punten, de nummers 
twee hebben 8 punten en VALTO heeft 6 punten en doet dus nog volop mee om de 2e plek. Nu op naar de 
zaalcompetitie, waar VALTO zeker kansen heeft om mee te doen voor de 1e plek als ze zo spelen als ze 
afgelopen zaterdag deden. 
VALTO A2 speelde haar laatste wedstrijd voor de zaal thuis tegen Dijkvogels A1. Op voorhand leek dit een 
gelijkwaardige tegenstander, gezien het aantal punten in de ranglijst. Na 5 gespeelde wedstrijden hadden 
beide ploegen namelijk 2 punten behaald. Dijkvogels ging echter goed van start en wist met scherp te 
schieten en VALTO speelde slordig en kwam er in de beginfase nauwelijks aan te pas. Gaandeweg de 
wedstrijd kreeg VALTO het meer onder controle, maar wilden de doelpunten gewoon niet zo makkelijk vallen 
als bij Dijkvogels. Hierdoor toch een wat vertekende stand aan het eind van de wedstrijd: 5-19. Halverwege 
de competitie staat de A2 met twee punten op de één na laatste plek. In de zaal speelt de A2 in dezelfde 
klasse, maar heeft het wel een aantal andere tegenstanders. 
 
VALTO C1 speelde haar kampioenswedstrijd thuis tegen IJsselvogels C1. De uitwedstrijd werd vanwege het 
weer gestaakt bij een 5-8 voorsprong voor VALTO en zou na de thuiswedstrijd bij VALTO uitgespeeld 
worden, mocht deze nog belangrijk zijn voor de stand. Dit keer gelukkig een heel ander weersbeeld, want we 
hadden een heerlijk najaarszonnetje! VALTO C1 wilde er natuurlijk voor zorgen dat het kampioenschap al na 
de eerste wedstrijd gevierd kon gaan worden en liet al gauw blijken dat ze beter waren, al kon IJsselvogels 
nog wel lang in het kielzog blijven. Uiteindelijk toch een duidelijke overwinning: 12-5 en dus was het tijd voor 
de taart. Met 12 punten uit 6 wedstrijden de terechte kampioenen. Nu op naar de zaal, waar de C1 ook in de 
1e klasse uitkomt, maar waar ze wel 6 andere tegenstanders tegenkomen. 
VALTO C4 speelde uit tegen Avanti C4. Thuis werd er met 1-8 van deze ploeg verloren, dus is de 
doelstelling dan vaak om het in de returnwedstrijd beter te doen. Nou, dat is gelukt, want VALTO wist er één 
meer te scoren en dat is Avanti niet gelukt. Helaas werd er dus wel weer verloren, 8-2. Zo eindigt de C4 op 
de laatste plek in de poule, waarbij ze één punt wisten te halen door een keer gelijk te spelen tegen Fortuna 
C5. In de zaal weer nieuwe kansen en ook veelal nieuwe tegenstanders, want naast datzelfde Fortuna C5 
zitten er vijf andere teams in de poule.   
 
VALTO D5 is de enige ploeg die afgelopen zaterdag nog niet haar laatste wedstrijd speelde, want zij komen 
volgende week ook nog een keer in actie. Afgelopen zaterdag speelde ze thuis tegen Avanti D6. De D5 
speelt in een poule waarbij ze elke tegenstander maar 1x tegenkomen, dus er werd nog niet eerder tegen dit 
team gespeeld. In de ranglijst ontliepen beide ploegen elkaar niet zoveel, VALTO wist al 5 punten te halen 
en Avanti 4 punten, waarbij VALTO wel een wedstrijd minder gespeeld had. Het werd een spannende 
wedstrijd, waarbij er niet zoveel doelpunten werden gescoord. Beide ploegen wisten twee keer te scoren en 
zo eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijke stand. A.s. zaterdag mag de D5 dus nog een wedstrijd buiten 
spelen, omdat de eerdere uitwedstrijd tegen Achilles D3 afgelast werd vanwege het slechte weer. Achilles 
heeft tot nu toe nog maar 2 punten gehaald, dus het moet mogelijk zijn om de veldcompetitie met een 
winstpartij af te sluiten. Succes! 
 
VALTO E2 IS KAMPIOEN!! Jullie speelde afgelopen zaterdag de kampioenswedstrijd tegen Twist. Twist 
bood niet erg veel tegenstand en jullie wilden natuurlijk graag willen! En dat lukten met een mooie eindstand 
van 1-12. Super goed gedaan!! Gefeliciteerd! 
VALTO F1 IS KAMPIOEN!! Onze F1 speelde afgelopen zaterdag tegen medekoploper Avanti en jullie 
moesten winnen om het kampioenschap binnen te spelen! Het was erg spannend, maar het is jullie gelukt! 
Met een mooie eindstand van 4-7. Heel erg knap gedaan!! Gefeliciteerd! 
VALTO F3 speelde afgelopen woensdag al hun kampioenswedstrijd tegen ODO. Helaas wisten jullie niet te 
winnen. In het begin ging het wel erg gelijk op, maar toen zetten ODO wat spelers in van een hoger team en 
daar konden jullie helaas niet tegen op. De eindstand was 4-4. Dit was helaas niet genoeg om kampioen te 
worden. Desalniettemin hebben jullie een hele mooie tweede plaats behaald en dit verdiende na de wedstrijd 
een lekker stuk taart! Goed gedaan jongens en meiden! 
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
Afgelopen zaterdag 
Was het week van de scheidsrechter en het goede nieuws was dat alle 
scheidsrechters ook bij Valto verschenen. Dus 1, 2, A1, A2 en C1. 
 
Ieder Valto team bood de scheidsrechter een pakketje groenten aan (via 
onze sponsor RijkZwaan). 
 
Complimenten aan het Valto publiek – zie oproep van vorige week. Prima en 
netjes richting scheidsrechter. Had ik het geweten, had ik ook Nieuwerkerk 
opgeroepen om zich te gedragen.  
 
Zielig voor Nieuwerkerk dat ze 2 mafketels hebben (groen shirtje en een 
kale kerel) die vanaf minuut 1 het nodig vonden om te schelden op de 
scheidsrechter en zijn assistent. Zelfs na de wedstrijd de scheidsrechter nog 
verbaal belagen vind ik echt schandalig. Hopelijk spreekt Nieuwerkerk zelf 
deze 2 mafketels aan. Ze weten vast wel wie ik bedoel. 
 
Wedstrijdsport bij de buren 
Van Dijkvogels ontvingen we een noodkreet of iemand toevallig Dijkvogels 3 zou kunnen fluiten. Ze waren 
erg verrast dat onze scheidsrechtersclub iemand kon leveren. En zo ging Pierre zaterdagmiddag fluiten bij 
de buren. De buren blij en wij weer een streepje. Mooie win-win. 
 
En dan de wedstrijden buiten VALTO 
• Rick en Alex hadden samen een vrij weekend maar Alex fluit ook alleen. 
• Alex was aangewezen voor SKF 3 – MIA 2 maar werd donderdagavond gevraagd Fiducia 1 – Korbis 1 

te fluiten. Alex meldt: “gelijkopgaande 1e helft en een veel beter Korbis in de 2e helft. Deze zeer fysieke 
wedstrijd eindigde na een 7-10 ruststand in 10-19”  

• Cock is naar Tempo C1 geweest. Niet gehoord hoe het is gegaan. 

Fijn dat jullie allemaal weer gefloten hebben.  
 
Komend weekend 
De meesten hebben ook een vrij weekend alleen gaat Alex nog op pad. 
 
Hij gaat de inhaalwedstrijd tussen Elburg 1 en Rood Wit 1 fluiten. 
Succes Alex. 
 
      Gastheer Peter 

Algemene Leden vergadering maandag 23 oktober 2017. 20.00 uur 
  
Graag nodigen wij alle leden uit voor de najaar ALV op 23 oktober om 20.00 uur in Villa VALTO. Ouders van 
leden zijn van harte welkom om hun kinderen te vertegenwoordigen tijdens de ALV. 
  
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2017 
3. Terugblik seizoen 2016-2017 
4. Verslag kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie 
5. Vaststellen jaarrekening 2016-2017 
6. Vaststellen begroting 2017-2018 
7. Uitreiken ere-kleinnood 
8. Plannen en mededelingen bestuur 
9. Bestuur wisselingen: 
Aftredend en niet herkiesbaar, TC: Bart van Muyen. We stellen Bart Versteegen voor als kandidaat. 
Aftredend en niet herkiesbaar, secretariaat: Joke van Oudheusden. We stellen Fiona Rijsdijk voor als 

kandidaat. 



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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Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een bestuurslid (bij 
voorkeur de voorzitter). 

10. Rondvraag 
  
Korte vragen kunnen in de vergadering worden gesteld. Voorstellen ter behandeling op een algemene 
vergadering dienen tenminste 3x24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te 
worden ingediend. 
  
Namens het bestuur, 
Joke van Oudheusden 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie 
 
 
Afgelopen weekend.. 
Vorig weekend haalde de Valto selectie 2 punten binnen, het 1e verloor helaas in Zeeland maar 2 wist 
punten te pakken in Amsterdam. Dit weekend kwam de koploper in de poule van het 1e naar De Lier en er 
werd uitgebreid voorbeschouwd door onze gasten uit Nieuwerkerk. Ondanks dat ze hun huiswerk hadden 
gedaan, speelde het 1e gelijk met 19-19! Valto 2 speelde thuis tegen KVA 3 en omdat DES ook blijft winnen 
moet het 2e aangehaakt blijven. Dat deden ze ook, er werd gewonnen met 19-13! De A1 speelde tegen 
Tempo A1 uit Alphen en won met versterkingen uit de B1 met 21-11! 
 
Reserveshirts V5/8, A2/A3, B2/B3 
Sinds kort hebben we nieuwe zwarte reserve shirts, voor het geval dat de tegenstander ook in het Oranje 
speelt. Deze shirts zijn bedoeld voor Valto 5 t/m 8, de A2 & A3, de B2 & B3. De shirts zijn te vinden in een 
zwarte tas linksboven in het tassenrek in de Villa.  
 
Trainen komende weken  
Het laatste competitieweekend is geweest en nu is de gehele vereniging lekker een weekje vrij, 
herfstvakantie! 
Vanaf 23 oktober gaat iedereen de zaal in, de dagen dat er getraind wordt zijn hetzelfde, maar de tijd gaat in 
veel gevallen verschillen! Het trainingsschema staat zoals altijd op de website, dus zorg dat je die bekijkt.  
 
http://ckv-valto.nl/wp-content/uploads/Trainingsschema-seizoen-2017-2018-31-5.pdf  
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4 november is het All Day Valto en speelt ieder jeugdteam een thuiswedstrijd. Het programma wordt 
binnenkort gepubliceerd. – zie verderop, red - 
Daarnaast hebben de teams spelend in de wedstrijdklasse een extra oefenwedstrijd, dit schema is 
gepubliceerd op de website en ook bekend bij jullie coaches.  
 
Kampioenen!  
Het afgelopen veldseizoen zijn er weer een hoop kampioenschappen te vieren, namelijk: Valto F1, E3, E2, 
D1, C1, B2, B1 en Valto 6! Acht kampioenen om te huldigen tijdens All Day Valto, wat een aantal! Heel goed 
gedaan allemaal.  
 
Herhaling berichten 
 
Ingevulde & openstaande vacatures 

 
Valto 6 / 8 Ingevuld! Thom, Laurens V en Nikki S gaan deze groep trainen.  
Valto D5 Ingevuld! Bas Ridder voegt zich toe als trainer en extra coach is onderweg.  
Valto C4 Met Zané de Roo en Thijs Dijkstra als hulp heeft de C4 genoeg spierkracht gevonden!  
Valto E teams Ook de E heeft de power gevonden om de talenten van de toekomst op te leiden. 
Valto F4 Een nieuw Valto team wat vanaf de zaal een coach zoekt!  
Kangoeroes Een coördinerende rol om enkele junioren te ondersteunen die zélf de training geven! 

 
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
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Voor de aankomende zaalcompetitie 
 Met het weer van afgelopen zaterdag nog in gedachte voelt het misschien wat gek, maar we gaan de zaal 
weer in. Voor een aantal teams zijn er op zaterdag 28 oktober al oefenwedstrijden en op 4 november heeft 
elk team een oefenwedstrijd! Kijk op de site wanneer jouw team moet spelen! Tussendoor spelen VALTO 1 
en VALTO A1 in de Haagse Korfbaldagen hun ‘oefenwedstrijden’. Kortom: we gaan weer vol aan de bak.	 
Vanaf dit jaar ga ik het wedstrijdsecretariaat in de zaal op me nemen, dus vandaar namens mij het 
onderstaand bericht: 
Mocht je nu al weten dat je er een zaterdag niet bij kunt zijn, dit geldt uiteraard ook voor de aankomende 
oefenwedstrijden, meld je dan zo snel mogelijk af door een mail te sturen naar	wsz@ckv-valto.nl	Ik wil je 
echt met klem verzoeken een mail te sturen en geen appjes, zodat ik op die manier het overzicht kan 
bewaren en er geen (of weinig) fouten gemaakt worden.	 
Aanvullend hierop: in de zaal wordt er natuurlijk nogal eens op verschillende tijden gespeeld door de 
seniorenteams (van de ochtend tot laat in de avond), dus mocht je bij je eigen wedstrijd niet kunnen spelen, 
omdat die bijvoorbeeld ’s avonds gepland staat, en je bent overdag wel beschikbaar om met een ander team 
mee te doen, of andersom: je kunt ’s avonds wel, maar overdag niet, zet dat er dan gelijk even bij. Hierdoor 
kan ik misschien een ander gat weer opvullen!	 
Iedereen veel succes in de zaalcompetitie en mochten er verbeterpunten zijn, dan hoor ik ze graag! 
  
Groetjes Petra Dijkstra 
 

Schema oefenwedstrijden zaal 

Het zaalseizoen zit er weer aan te komen en om goed van start te gaan is er door de TC in 
samenspraak met trainers/coaches een oefenwedstrijden schema opgesteld. Elk team zal op All 
Day Valto op 4 november thuis spelen maar sommige teams hebben eerder nog een wedstrijd. Dit 
kan of tijdens de Haagse Korfbaldagen zijn, de Zuid-Holland Korfbal Cup of een wedstrijd tegen 
een ploeg uit de regio op 28 oktober.  

Voor vragen over deze wedstrijden kun je bij je coach of bij de TC Coördinatoren terecht.  

http://ckv-valto.nl/schema-oefenwedstrijden-zaalseizoen/ 

Namens de TC, Bart Versteegen, bart.versteegen@ckv-valto.nl / 0621297535 

 
Een aanvaller uit Munstergeleen 

speelde te fel en ook nog gemeen. 

De aanvoerster die dat zag, 

zei dat zoiets niet mag. 

…nu is hij gaan schaatsen in Heerenveen. 
 

To Val 
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CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

Jan van de Laarweg 10  De Lier
T (0174) 521555
F (0174) 521655

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U  |  IN DE AVONDUREN  
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens 
de showroom van Multi Keuken & Bad!
Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in  
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen  
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van

A-Z in eigen

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO publiek de grote winnaar deze korfbalmiddag. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
 
Bij de verregende wedstrijden van vorige week verlangde iedereen naar de zaal. Hoe anders was het 
vandaag. Onder een heerlijk najaarszonnetje werden de wedstrijden afgewerkt en was het weer volop 
genieten voor het publiek met drie wedstrijden om van te smullen. VALTO A1 startte het middagprogramma 
op veld 1, nadat de C1 ook hun laatste wedstrijd winnend wist af te sluiten en daarmee ongeslagen 
kampioen is geworden. Na de 13-5 overwinning van de thuiswedstrijd werd besloten om de gestaakte 
wedstrijd in Moordrecht te laten voor wat het was. Ook toen stond Valto C1 al op een 7-11 voorsprong, toen 
de wedstrijd gestaakt werd vanwege onweer. Met nog een kwartier te spelen zou er waarschijnlijk niet veel in 
de stand veranderen. Door het gat wat hierdoor in het programma op veld 1 viel zijn de volgende wedstrijden 
wat eerder begonnen. VALTO A1 dus als eerste met als tegenstander de nummer twee Tempo A1 uit 
Alphen ad Rijn. Het mooie weer was duidelijk koren op de molen van de Lierse junioren, want zij wisten in de 
eerste helft een 8-2 voorsprong te nemen. Deze werd niet meer uit handen gegeven, zodat de A1 met de 21-
11 overwinning een prima afsluiting heeft van de eerste helft veldcompetitie.  
 
Ook de wedstrijd van VALTO 2 begon wat eerder dan gepland, waardoor ik van de eerste helft niet veel 
gezien heb. Een fietstochtje via Delft, waar ik nog een kwartiertje DES 3 – EKVA 3 in het voorprogramma 
van DES 8 – ODO 5 mocht aanschouwen, bracht mij in de rust van VALTO 2 in De Lier. De ruststand 10-5 
stelde mij in ieder geval gerust en keek uit naar het tweede deel. Pieter ook gelukkig weer binnen de lijnen 
en ook Mandy kan weer vlammen zonder pijntjes. VALTO 2 ging in de 2e helft gewoon door waar het 
gebleven was en vergrootte de voorsprong naar 12-5, voordat KVA 3 de korf weer wist te vinden. Na de 13-6 
van Pieter werden Ron en Pieter, met Thijs als schakelspeler, van vak gewisseld. Hoewel dit niet direct zijn 
vruchten afwierp, wist VALTO even later door doelpunten van Nikki, Ron en Lisanne uit te lopen naar 16-8. 
Met nog een kwartier op de klok was de wedstrijd dus wel gespeeld en liet VALTO de touwtje een beetje 
vieren. De klok werd stil gezet bij de 18-10 van Lisanne, maar toen was het nog een verrassing hoeveel de 
prima leidende scheidsrechter nog op zijn klok had staan. Er bleek uiteindelijk nog genoeg tijd voor vier 
doelpunten. Eén van de Amstelveense heren profiteerde van de ruimte die hij kreeg en wist nog twee 
afstandsschoten te scoren. Ron scoorde het 19e doelpunt voor VALTO uit een gedraaid jump shot achter de 
korf, waarna iedereen dacht dat het nu wel afgelopen zou zijn. KVA wist echter nog een strafworp te fiksen, 
zodat zij de eindstand 19-13 op het scorebord zette. Tijd om scheidsrechter Kuijper in het zonnetje te zetten 
en te bedanken voor het in goede banen leiden van deze wedstrijd.  
 
Dan was als afsluiting van deze mooie korfbalmiddag het vlaggenschip aan de beurt. Vandaag weer een 
tegenstander van formaat, CKV Nieuwerkerk uit Nieuwerkerk ad IJssel. Deze ploeg draait al een aantal jaar 
mee in de bovenste regionen van de overgangsklasse, maar het lukt steeds net niet om de promotie af te 
dwingen. Vorig seizoen lukte het hen om dit in de zaal te bewerkstelligen, maar dit seizoen speelt de sterk 
gewijzigde ploeg nog erg wisselvallig. Het was dus afwachten in welke vorm zij vandaag zouden steken, 
maar dat geldt ook een beetje voor het keurkorps van Marrien. VALTO wisselt ook goede wedstrijden af met 
mindere en soms stijgen ze boven zichzelf uit. Gesteund door de harde kern van de LIERSE trots was de 
wedstrijd tegen UNITAS er zo een waarin VALTO vleugels leek te hebben. Met deze zaal hoofdklasser 
werden de punten gedeeld en nu was de beurt aan de andere zaal hoofdklasser in de poule. In de 
voorbeschouwing op de Nieuwerkerk site werd er al van uit gegaan dat het vandaag niet gemakkelijk zou 
worden. Dit zou in het eerste kwartier ook al blijken. De leiding lag in handen van het arbitrale duo de Vos en 
Zwart, die een pittige middag tegemoet zouden gaan. Het was Sanne die voor VALTO de score opende, 
maar niet veel later lag de gelijkmaker er in. Bij 2-3 kwamen de gasten voor het eerst op voorsprong, maar 
ook VALTO was vanmiddag goed onderweg. Tot 7-7 gingen de ploegen gelijk op met dan VALTO en dan 
weer Nieuwerkerk op een kleine voorsprong. Hierna wisten Laurens en Zané VALTO voor het eerst op twee 
verschil te zetten bij 9-7. Nieuwerkerk wist even later echter de aansluiting weer te herstellen, maar zij 
moesten in de verdediging voor de derde keer aan de noodrem trekken. De hierop verkregen strafworp werd 
door Frank weer koelbloedig afgemaakt. Wederom kregen de gasten de aansluiting en werd het weer 
spannend tot de thee. Het VALTO legioen ging nog eens extra achter de ploeg staan om de voorsprong tot 
de rust vast te houden. Mees wist van dichtbij de 11-9 binnen te schieten in de dying seconds van de 1e 
helft dacht iedereen. Nieuwerkerk mocht echter nog een nieuwe aanval starten die na één schot weer voorbij 
was. Ook VALTO kreeg nog een aanval te spelen. Nieuwerkerk verdedigde met hand en tand om niet met 
nog een tegentreffer geconfronteerd te worden. Dit deden zij iets te gretig en mocht Frank wederom op de 
strafworpstip gaan staan om de ruststand op 12-9 te zetten. 
Een eerste helft om van te smullen en nu maar hopen dat ons vlaggenschip dit na de thee vast kon houden. 
De eerste aanval van de gasten was direct goed voor een doelpunt. Verdedigend was de scherpte er nog 
wel bij VALTO, maar helaas was deze aanvallend even weg. Hierdoor wist Nieuwerkerk na negen minuten 
toch weer langszij te komen bij 12-12 en liepen gelijk uit naar een 12-14 voorsprong. Het moment om in te 
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grijpen vond Marrien en bracht Ron weer in de aanval. Hij deed wat er van hem verwacht werd en zorgde 
weer voor de aansluiting. Nu was VALTO even te gretig in de verdediging en kreeg een strafworp en een 
vrije bal tegen, waardoor Nieuwerkerk weer uitliep naar 13-16. Er stond echter nog twintig minuten op de 
klok, dus tijd genoeg om de rug te rechten en de achtervolging in te zetten. Zoals gezegd had het arbitrale 
duo een pittige wedstrijd te leiden met twee ploegen die niet voor elkaar onder deden. VALTO verlaagde 
zich echter niet tot zeuren en klagen over genomen beslissingen, maar zocht het vooral in andere 
oplossingen. De gasten hadden hier duidelijk meer moeite mee, wat duidelijk hun spelniveau niet ten goede 
kwam. Dit werd wel het meest duidelijk bij een duel om de bal tussen Laurens en Jasper Marck, waarbij 
Laurens tegen een gele kaart aanliep. Laurens mag hiervoor zijn handen dichtknijpen, maar dit geld ook van 
Jasper wiens schoppen door het arbitrale duo niet werd gezien. Nieuwerkerk wist het verschil echter steeds 
op drie te houden tot de 16-19 met nog een kwartier te gaan. VALTO kreeg de aanvallen van Nieuwerkerk 
steeds beter onder controle, waardoor zij veel balverlies leden. Aan de andere kant werden de aanvallen zo 
zorgvuldig mogelijk opgezet, hoewel er af en toe nog op het verkeerde moment werd geschoten. De gasten 
hadden er intussen een tegenstander bij. Zij speelden meer en meer tegen zichzelf en hadden steeds meer 
moeite om elkaar te vinden. VALTO rook bloed en het publiek ging nog eens extra achter de ploeg staan. Dit 
resulteerde er in dat Bart tien minuten voor tijd na een foutje van zijn tegenstander de aansluitingstreffer van 
onder de korf kon maken. Toen Frank een minuut later ook nog de gelijkmaker binnen schoot was de 
wedstrijd weer helemaal open. Er moesten echter nog negen bloedstollende minuten gespeeld worden. 
Beide ploegen kregen nog kansen om een winnende treffer te maken, waarbij het VALTO publiek vooral de 
adem inhield toen Nieuwerkerk een strafworp toekend kreeg. De concentratie van de nemer van deze werd 
slim verstoord door de time out van Marrien en de strafworp werd dan ook gemist. Aan de andere kant werd 
VALTO een wel heel duidelijke strafworp door de neus geboord toen Ron bij een doorbraak tegen de grond 
werd gewerkt. Uiteindelijk bleek dus de eindstand al negen minuten voor het einde op het bord geschoten te 
zijn en werden wederom de punten gedeeld met een zaalhoofdklasser. Ook het arbitrale duo de Vos en 
Zwart werd in het zonnetje gezet en bedankt voor het leiden van deze wedstrijd. Gezien de andere 
resultaten in de poule is er een brede middenmoot ontstaan in de poule met SKF en FIKS op tien punten 
bovenaan. Dan volgt Nieuwerkerk op negen, VALTO met Unitas en Swift op zes en onder de rode streep 
KVS en Sporting Trigon met vijf en vier punten. Het kan in het voorjaar dus nog alle kanten op, dus zal 
VALTO scherp uit de zaal moeten komen. Dit zijn echter zaken waar we ons nu nog niet druk om gaan 
maken. Eerst een weekje rust en daarna een drukke week met de Haagse Korfbaldagen. In de zaal speelt 
ons vlaggenschip een klasse lager, waarin we hopen mee te gaan doen om de bovenste plaatsen 
Geniet even van uw vrije weekend en tot ziens in de zaal, Arno van Leeuwen. 
 
VALTO E2 KAMPIOEN! 
Afgelopen zaterdag speelde Valto E2 hun kampioenswedstrijd. Twee weken geleden al stond de E2 er heel 
erg goed voor: nog maar één punt halen in twee wedstrijden en de taart kon besteld worden. Vorige week 
stelde de E2 het kampioenschap veilig door met 10-2 te winnen, maar afgelopen zaterdag zou de echte 
kampioenswedstrijd zijn. Ouders, broers, zusjes, opa’s en oma’s; iedereen kwam mee naar Twist in 
Vlaardingen. Vooraf waren er wat zenuwen bij de spelers, maar gelukkig was Anouk snel haar zenuwen de 
baas en zette zij Valto op een 0-3 voorsprong. Of zoals de spelers zelf zeiden in de eerste time-out: “Het 
gaat supergoed.”. Daarna ging Valto rustig verder en zetten Déon en Anouk de ruststand op 0-5. Na een 
beker limonade en wat complimenten van de supporters stond de E2 te springen om aan de tweede helft te 
beginnen. Het publiek werd getrakteerd op 
een hele leuke tweede helft. Mike koos juist 
deze wedstrijd uit om zijn eerste doelpunt te 
maken van dit seizoen, en nog een hele 
mooie ook! Anouk en Déon breidden verder 
de stand uit met het ene doelpunt na het 
andere, geholpen door Anne en Liv die vooral 
een beetje pech hadden dat de bal bij hen niet 
door de korf wilde. De eindstand zegt genoeg: 
1-12. Het feestje werd verplaatst naar De Lier 
waar we werden opgewacht met limonade, 
snoep en natuurlijk taart! Op naar de zaal, 
waar de tegenstanders een stuk moeilijker 
worden. Een nieuwe uitdaging met vast weer 
heel veel mooie wedstrijden. De E2 is er klaar 
voor! 
 Een trotse coach 
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Valto F1 Kampioen 
Vandaag gaan we knallen, we spelen tegen Avanti die net boven ons staan in de poule met 10 punten. Ze 
hebben alles gewonnen en wij volgen op de voet in de poule. We zijn nog best cool gezien de toch 
aanwezige spanning en vertrekken naar Avanti. Elise Rijsdijk kan  niet mee, zij moet thuis spelen en zijn ook 
kampioen geworden. Van harte Elise. Helaas is het team F1 niet compleet, we missen onze 2 toppers Sara 
en Bas. We weten dat ze meeleven en houden hun per app gedurende de wedstrijd op de hoogte. We 
hebben gelukkig 2 enthousiaste invallers die mee willen. Bedankt Elise v Dijk en Charlotte voor jullie 
bijdragen. Mandy kleurt de haren van de F1 alvast oranje, deze topper weet wat haar team kan en wil met 
winst het veld af, maar dan moeten we allert blijven en dat ging in de eerste kwart een beetje moeizaam. We 
komen op achterstand, maar komen net tijdens het fluitsignaal na de eerste kwart op gelijke stand. Mandy 
zet het team op scherp, schut iedereen even wakker en gaan weer met goede moed verder. Het gaat gelijk 
op en gaan met 4-5 en dus met 1 punt voorsprong de rust in. De gezichten zijn nog altijd wat gespannen en 
vooral lekker gekleurd van alle inspanningen. Ze zijn tijdens de tweede helft op dreef en willen de 
voorsprong niet meer uit handen geven. Wat een leuke wedstrijd. Ja eindelijk fluit de scheidsrechter af en 
kunnen jullie allemaal melden dat deze kanjers KAMPIOENEN zijn. Uitslag 4-7 voor Valto. Op naar de Villa 
waar we heerlijk kunnen genieten van limo en natuurlijk taart. Bedankt Mandy en Elise voor het coachen en 
trainen van deze toppers. Die taart smaakt naar meer!! Namens alle kanjers van de F1, Lieke Dieke Sara 
Lize en Bas wensen we iedereen een geweldig maar vooral sportief binnenseizoen.  
 
Groetjes van ons allemaal 

Geef je nu op als waterkorfbalteam! 
In de nacht van 28 op 29 oktober is het weer tijd voor de wintertijd en dus voor de Wintertijd Challenge. Dé 
jaarlijkse actie van Spieren voor Spieren om aandacht te vragen voor spierziekten en het onderzoek daar 
naar. Optisport organiseert in samenwerking met VALTO een waterkorfbaltoernooi waar ook jij aan mee kunt 
doen. 
 
Dit is een combinatie van korfbal en waterpolo waarbij je samenwerkt om te scoren. Schrijf je in met 
minimaal 4 vrienden, familie leden, sport maatjes, collega's of buren en ga met maximaal met 6 mensen de 
strijd aan tegen andere teams. 4 zwemmers mogen in het water en er mag zo vaak gewisseld worden als je 
wilt. De partijtjes duren 10 minuten. Door met elkaar over te gooien is het de bedoeling de bal in de korf te 
gooien. De afgelopen 3 jaar was het een groot succes. 
 
Hoe kunnen jullie je inschrijven? Ga naar https://www.wintertijdchallenge.nl/challenge/vreeloo-voor-spieren-
voor-spieren/tab-waterkorfbal en druk op de knop “Ik doe mee" en volg de stappen. Verder willen we je 
vragen een mail naar angelathoen@yahoo.com te sturen met de namen die mee doen en jullie team naam! 
 
Je betaalt 25,- euro per team voor Spieren voor Spieren. Het team dat het meeste sponsorgeld en het team 
met de meeste sponsors bij elkaar weet te krijgen winnen een leuke prijs! 
 
Geef	je	dus	snel	op! 
 
  



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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Op zaterdag 28 oktober 2017 wordt er 
een waanzinnig beachkorfbal toernooi 
georganiseerd in het spiksplinternieuwe 
sportcampus in het Zuiderpark Den 
Haag.  

Naast de jaarlijkse populaire Haagse 
Korfbal dagen is er speciaal voor jullie 
een sportief side-event (het 
beachkorfbaltoernooi) georganiseerd 
voor de D- t/m de B-jeugd. De indoor-
beachhal, een unieke locatie, is dé plek 
waar de jeugd hun kunsten kunnen 
vertonen en een enorm gave ervaring 
gaan meemaken. 

 

Inschrijven 
Stuur een mail naar: beachkorfbaldenhaag@gmail.com met onderstaand informatie: 

-     Een spetterende teamnaam  
-     Minimaal 4 spelers (+ max. 6 wissels)  
-     Minimaal 1 teambegeleider met naam + telefoonnummer 
-     Leeftijdscategorie (D, C of B) 

Inschrijfkosten 
Deelname aan het beachkorfbal toernooi is geheel kosteloos! VOL = VOL 

Algemene informatie 
Tijdens een beachkorfbal wedstrijd speel je 4 tegen 4 onder opzwepende muziek. Je neemt het met je team 
op tegen andere teams uit jou leeftijdscategorie. Beachkorfbal is een zware sport en daarom raden wij aan 
om genoeg wissels mee te nemen. 

Een team hoeft niet alleen gevuld te zijn met korfballers, niet-korfballers zijn ook van harte welkom bij dit 
side-event. Beachkorfbal is voor plezier, dus laat iedereen een sportief vriendje of vriendinnetje meenemen. 

Als je team is aangemeld krijg een informatiebrief met verdere instructies over de locatie, regels en 
programma 

-     Datum: zaterdag 28 oktober 2017 
-     Locatie: Sportcampus Zuiderpark, Meester P. Droogleever Fortuynweg 24, 2533 SR Den Haag 
-     Tijd: 09:30-12:30 
-     Vrij en kosteloos parkeren 

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, proberen wij dit z.s.m. te beantwoorden. 
 
Tot 28 oktober in de sportcampus! #altijdzomer 
 
Met vriendelijke groet, 
Projectgroep Beachkorfbal Den Haag 
06-26622407 
KNKV Beachkorfbal 
http://www.knkv.nl/korfbal/beachkorfbal/ 

 




