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Hetzelfde plezier, zonder papier 
 
Vorige week hebben we onze Algemene Najaarsvergadering gehouden. Hét moment van terugkijken op het 
afgelopen seizoen en ook een stukje vooruitblikken op het nieuwe jaar. Dit gebeurde zowel in sportieve, 
communicatieve als in financiële zin. 
 
Sportief gezien gaat het de afgelopen jaren eigenlijk altijd wel goed, we hebben behoorlijk wat kampioenen 
en we spelen op hoog niveau. Natuurlijk kan het altijd nóg hoger, maar je ziet vooral een stijgende lijn over 
langere tijd. Daarnaast moet het ook leuk blijven. Geforceerd een team te hoog indelen komt niet ten goede 
aan het speelplezier, iets waar we óók voor staan. De bijzonderheden voor dit jaar zaten hem in een 
drievoudig (!) kampioenschap voor twee teams in één seizoen en het kampioenschap van VALTO 1 naar de 
overgangsklasse, met daarbij ook de degradatie van VALTO 2 naar de reserve tweede klasse. 
Het feit dat we hoger spelen en dus meer teams in de wedstrijdsport hebben, betekent ook meer druk op de 
arbitrage. Echter, waar we het voorgaande seizoen nog een tekort hadden, is het de scheidsrechters 
afgelopen seizoen gelukt om een mooi resultaat neer te zetten en behoorlijk positief te eindigen. Een groot 
compliment voor de (vooralsnog alleen) heren die dit mogelijk hebben gemaakt. Qua aantal leden groeit de 
vereniging ook nog steeds, we gaan richting de 400 en dat is mooi, maar brengt ook extra druk met zich mee 
op de bezetting qua trainers en coaches. Laten we er voor zorgen dat we dit, net als bij de arbitrage, de 
baas worden. Denk mee en doe mee! 
 
Op het gebied van Marketing en PR blijven we goed bezig. Aan de ene kant zijn we veel in beeld. Het 
kampioenschap en de evenementen verschenen in de media, maar ook op de regionale radio en zelfs TV 
worden we uitgezonden. Goed voor de bekendheid van korfbal in het algemeen en VALTO in het bijzonder! 
Aan de andere kant draait de sponsormachine op volle toeren. Nieuwe bord-, evenement- en shirtsponsors, 
maar ook acties en borrels. Een belangrijk deel van de begroting, die ervoor zorgt dat we de extra’s kunnen 
doen om onze ambitie en doelen na te streven, maar ook om de contributie niet teveel te laten stijgen en het 
sporten bij VALTO voor jeugd en volwassenen betaalbaar te houden. De lopende actie van het Jumbo Sport 
Sterren album werd nog even uitgelicht, waar we niet alleen de vereniging naar De Lier en omstreken toe 
presenteren, maar waar we ook de nodige inkomsten van hebben door sponsors en de medewerking van 
diverse leden. 
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Sportief en communicatief gezien dus een goed jaar met een paar kanttekeningen (laten we realistisch zijn, 
er is altijd ruimte voor verbetering), maar hoe zat het financieel? Daar kunnen we kort over zijn. Het eerste 
jaar van de nieuwe penningmeester werd afgesloten met een mooi resultaat. Door een aantal incidentele 
meevallers en het goed anticiperen op de prijsverhoging van de sporthal sluiten we het jaar prima af en 
aangezien de kascontrolecommissie geen ongeregeldheden heeft geconstateerd, werden de cijfers 
goedgekeurd en vastgesteld. Zoals ieder jaar, hebben we volgend jaar ook weer een nieuw lid van de 
kascontrolecommissie. Het bijzondere is echter, dat dit nieuwe lid, een ouder is van twee van onze 
jeugdleden. Overigens was er nóg een ouder aanwezig in de zaal, met goede vragen en opmerkingen. Het 
bestuur is blij met deze zichtbare betrokkenheid van ouders en hoopt dat het vaker zal gebeuren. De 
begroting voor de komende jaren is ook dit jaar weer gemaakt/bijgesteld en goedgekeurd. 
 
Tijdens de najaarsvergadering is het ook tijd voor bedankjes. Het ere-kleinood was er één van. Het is een 
onderscheiding en een blijk van dankbaarheid aan een lid dat zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
club, vaak over een periode van meerdere jaren. Dit jaar werd hij uitgereikt aan Rianne Kok, voor haar 
vergaande en lange periode van trainster, coach, begeleider, coördinator en hoeder van het huidige 
opleidingsbeleid. Als ik het dankwoord hier zou uitschrijven, zijn we twee kantjes verder. Kort gezegd: bij de 
vraag wie er trainen van Rianne heeft gehad, steekt maar een enkeling zijn of haar hand op. Nogmaals heel 
veel dank voor je inzet en de passie waarmee je dat hebt gedaan! 
 
Ook bedankten we twee bestuursleden voor hun taak de afgelopen jaren. Joke stopt als secretaris en wordt 
vervangen voor Fiona. Bart stopt als voorzitter TC en wordt vervangen door Bart. Dat is lekker makkelijk, 
maar voor de lezer wellicht verwarrend. Ter verduidelijking: BartM wordt BartV. Van Muyen wordt 
Versteegen. En daarmee ontstaat een iets jonger bestuur. Uiteraard zijn Joke en Bart uitgestapt met de 
nodige dankwoorden, bloemen en een presentje. Beide hebben hun periode veel toegevoegde waarde 
geleverd en er mede voor gezorgd dat VALTO staat waar het nu staat. 
 
Tenslotte, wat heeft de aandacht (onder andere) van het bestuur. Enkele onderwerpen passeerden de 
revue. Vrijwilligers, zowel technisch kader als helpende handjes bij de overige activiteiten. En daarbij ook de 
VOG’s die worden vernieuwd, voor de bekende functies, kosteloos aangevraagd door de vereniging. En 
daarmee ook onderdeel van het sporten in een veilige omgeving. We verkennen ook voorzichtig de toekomst 
op het gebied accommodatie. Een eerste bijeenkomst in klein committee heeft inmiddels plaatsgevonden en 
hoewel we praten over meerdere jaren en (middel)lange termijn, gaan jullie er meer over horen. Alles op z'n 
tijd. En daarmee was de ALV een feit. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
O, de titel. Dat is waar ook. Op de ALV hebben we officieel afscheid genomen van de papieren versie van de 
Bijblijver. De tijd was rijp om door te gaan op de digitale weg en de papieren versie zal dus niet meer 
rondgebracht worden of in de kantine liggen. De mensen die ze nog ontvingen zijn geïnformeerd. Iedereen 
weet de digitale versie inmiddels te vinden en zodoende veranderd er eigenlijk niets. Drukkerij Riezebos is 
uiteraard bedankt voor de vele, vele kopietjes die ze in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Het einde van 
een tijdperk. Het begin van een nieuwe. 
 
 
 
 
Maandag 30 oktober 2017 
20:45 VALTO A1 - De Meervogels A1 Vreeloo-hal Hal 1 
 
 
Dinsdag 31 oktober 2017 
21:00 KZ Danaiden 1 - VALTO 1 Zuidhaghe 

 
 
Woensdag 1 november 2017 
19:15 VALTO 1 - Indien door (HKD)  Sportcentrum HKV/Ons Eibernest 

19:15 VALTO A1 - KVS A1  De Blinkerd 
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Vrijdag 3 november 2017 
20:45 VALTO A1 - Indien door (KHKD)  Sportcentrum HKV/Ons Eibernest 
 
 
Zaterdag 4 november 2017 
17:50 OEFENVALTO 1 - Indien door (HKD)  Bij HKV  
14:30 OEFENVALTO 2 - ALO 2 Jan Korteland Vreeloo-hal Hal 1 
17:50 OEFENVALTO 3 - Achilles 3 Cock Matthijsse Vreeloo-hal Hal 1 
20:10 OEFENVALTO 4 - WION 4  Vreeloo-hal Hal 1 
17:10 OEFENVALTO 5 - WION 5 Pierre van Venetiën Vreeloo-hal Hal 2 
18:20 OEFENVALTO 6 - WION 6 Ruud Stolze Vreeloo-hal Hal 2 
19:30 OEFENVALTO 7 - Weidevogels 5 Daniël Verbaan Vreeloo-hal Hal 2 
19:00 OEFENVALTO A2 - Weidevogels A2 Michael van der Ende Vreeloo-hal Hal 1 
16:00 OEFENVALTO A3 - Olympia A2 Kees Verkade Vreeloo-hal Hal 2 
16:40 OEFENVALTO B1 - Weidevogels B1 Ruben Kester Vreeloo-hal Hal 1 
15:00 OEFENVALTO B2 - Weidevogels B2 Dennis Voskamp Vreeloo-hal Hal 2 
14:00 OEFENVALTO B3 - Olympia B2 Niels Koole Vreeloo-hal Hal 2 
13:30 OEFENVALTO C1 - Achilles C1 Max Hulsebosch Vreeloo-hal Hal 1 
15:40 OEFENVALTO C2 - Excelsior C1 Rob de Ruiter Vreeloo-hal Hal 1 
12:00 OEFENVALTO C3 - Olympia C1 Rosalie Prins Vreeloo-hal Hal 2 
13:00 OEFENVALTO C4 - Olympia C4 Jeroen Voskamp Vreeloo-hal Hal 2 
12:30 OEFENVALTO D1 - Achilles D1 Max Hulsebosch Vreeloo-hal Hal 1 
11:30 OEFENVALTO D2 - Olympia D1 Joost van Dalen Vreeloo-hal Hal 1 
11:00 OEFENVALTO D3 - Olympia D2 Anna van Staalduine Vreeloo-hal Hal 2 
10:00 OEFENVALTO D4 - Excelsior D4 Inge van Dalen Vreeloo-hal Hal 2 
09:00 OEFENVALTO D3 - Olympia D3 Lysanne van Venetiën Vreeloo-hal Hal 2 
10:40 OEFENVALTO E1 - Olympia E1 Bas Ridder Vreeloo-hal Hal 1 
09:50 OEFENVALTO E2 - Olympia E2 Ruben Hoogerbrugge Vreeloo-hal Hal 1 
09:00 OEFENVALTO E3 - Olympia E3 Jan Pieter Vermeer Vreeloo-hal Hal 1 
09:50 OEFENVALTO E4 - Olympia E4 Sheila Herbert Vreeloo-hal Hal 1 
09:00 OEFENVALTO F1 - Meervogels F2 Tessa van Dijk Vreeloo-hal Hal 1 
09:00 OEFENVALTO F2 - Meervogels F3 Laura van der Eijk Vreeloo-hal Hal 1 
10:40 OEFENVALTO F3 - Olympia F1 Mandy Herbert Vreeloo-hal Hal 1 
10:40 OEFENVALTO F4 - Madjoe F3 Mandy Boeters Vreeloo-hal Hal 1 
09:50 OEFENVALTO Kangoeroes - VALTO Kangoeroes  Vreeloo-hal Hal 1 
 
 
 
Maandag 6 november 2017 
20:15 Twist 1 - VALTO 1 John Kosse Westwijk Hal 1 
19:00 Twist D1 - VALTO D1  Westwijk Hal 1 
 
 
 
Opstellingen 4 november 2017 
VALTO 1 en VALTO 2: opstellingen in overleg en voor V1: indien door naar finale 
  
VALTO 3 – aanwezig 17.00 uur 
Heren: Rob, Ruben, Roland, Kees, Niels L en Niels K 
Dames: Antoinette, Laura, Sharon, Petra, res: dame V5 
  
VALTO 4 – aanwezig 19.30 uur 
Heren: Steven, Twan, Ruben, Alex, res: Martijn D 
Dames: Lisanne, Manon, Rosalie, Joyce, res: Petra D 
  
VALTO 5 – aanwezig 16.30 uur 
Heren: Mark, Marco, Hans, Frank, Jeroen en Michiel 
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse, Mellanie en Anna 
  
  



Op zoek naar een mooie decoratie met bloemen?
Wij verzorgen uw bloemwerk op bestelling!

Bruidswerk, rouwwerk, bedrijfswerk, workshops
of een persoonlijk boeket of bloemstuk.

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

 www.facebook.com/bongaardsbloemwerk
of informeer naar de mogelijkheden:

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er 

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

aan de Hoofdstraat 175. Het gemak van alles onder één dak,

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

Telefoon: (0174) 51 25 75 • Mobiel: 06 - 53 94 17 17

Fax: (0174) 61 36 06 • E-mail: info@tede-adm.nl

Internet: www.tede-adm.nl
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VALTO 6 – aanwezig 17.45 uur 
Heren: Vincent, Laurens, Jesper, Daniël, Bart en Nick 
Dames: Mandy, Ryanne, Inge, Nanne en Lysanne 
  
VALTO 7 – aanwezig 18.45 uur 
Heren: Bo, Ruud, Wouter, res: Michiel B, Marco S en Peter R 
Dames: Marije, Petra, Linda, Gerda, res: dame V6 (Inge?) 
 
 
 
 
 

Afmelden	wedstrijden	zaalcompetitie	
De afgelopen weken heb ik al een aantal afmeldingen gehad, maar het zijn er nog maar heel weinig, dat kan 
natuurlijk een heel goed teken zijn, omdat iedereen er verder gewoon elke zaterdag is. Dat zou het voor mij 
heel makkelijk maken!	� 
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je er nog niet aan toe gekomen bent…….. Bij deze dus nogmaals de 
oproep: 
Mocht je nu al weten dat je er een zaterdag niet bij kunt zijn, dus ook als het pas over een paar maanden is, 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Te Koop 
 
Hallo   Korfballers  
We hebben nog een paar  hele mooie Asics   
Korfbal zaal schoenen te koop . 
Ze zijn zo goed als nieuw. Schoenmaat is 37. 
Voor  interesse kan je even bellen. 
Telefoon nr   0174-540707 of  06-27016305. 
 
 
 
 
 
 
 
Gezocht 
Helpen achter de bar op het VALTO feest en hulp gezocht bij de jassen!!! 
Geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com  je moet wel 18+ zijn bellen mag ook: 06-41317088. 
 
    Groetjes, GJ  
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Nieuws van de Technische Commissie 
 
 
Afgelopen weekend.. 
De afgelopen week zijn er al wat oefenwedstrijden gespeeld, VALTO 1 
won van Velocitas en ONDO, VALTO 2 verloor nét met 21-20 tegen 
Achilles en VALTO A1 verloor tegen HKV. De selectie speelt nog tegen KZ Danaïden en de A1 tegen 
Meervogels & KVS.  
 
 
All Day VALTO 
Komende zaterdag niet zomaar een oefenweekend, maar All Day VALTO! Alle teams spelen thuis, zorg 
ervoor dat je op tijd bent, maar dat je ook de hal netjes houdt. Er zullen daarnaast natuurlijk ook een hoop 
oefenwedstrijden van scheidsrechters moeten worden voorzien, dus let goed op het schema wat er van je 
gevraagd wordt!  
 
 
Kampioenenparade!  
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. Jullie als kampioenen worden gehuldigd tijdens de kampioenenparade in de rust van 
VALTO 2. De rust van VALTO 2 zal rond 15:00 plaats vinden, dus zorg dat je daarvoor ruim aanwezig bent!  
Trek je mooie VALTO wedstrijdshirt of trainingspak aan en maak goeie zin want jullie zullen een geweldige 
ontvangst krijgen in de Vreeloo hal. 
 
 
Trainen komende weken  
Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd in het trainingsschema aangezien op die manier elk team nog 
steeds training kon krijgen! Hoe groter we worden als VALTO hoe moeilijker dit is, dus denk met ons mee en 
help ons waar mogelijk, we zullen het met elkaar moeten doen! Kijk op de VALTO website voor de 
trainingstijden (competitie – trainingstijden ’17 – ‘ 18).  
 
 
Oefenweekenden 
De oefenwedstrijden zijn al even bekend, maar zorg ook dat de wedstrijden bekend zijn binnen de teams! 
Een klusje voor de trainers en coaches om deze dus te delen binnen de app groepen. Zie het bericht op de 
website: ‘schema oefenwedstrijden zaalseizoen’ voor alle wedstrijden.  
 
 
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 bedoelt 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.  
 
Namens de TC, 
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
 
 
 
 
 
 
Gezocht 
Helpen achter de bar op het VALTO feest en hulp gezocht bij de jassen!!! 
Geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com  je moet wel 18+ zijn bellen mag ook: 06-41317088. 
 
    Groetjes, GJ  
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Beachkorfbaltoernooi 
Zaterdag 28 oktober 2017 waren VALTO B2, D1, D2 en D3 te gast bij de Haagse Korfbaldagen voor een 
beachkorfbaltoernooi. In de prachtige accommodatie van de Sportcampus op het Zuiderpark in Den Haag 
was het genieten in één van de vele hallen. Volledig gevuld met zand en ingericht met 6 beachkorfbalvelden. 
Medeorganisator en speler van VALTO 1 Laurens Verbaan heette ons welkom als eerste teams, waarna we 
een drankje deden in de beach lounge bar bovenin de hal. De spelers konden uiteindelijk niet meer wachten 
en beproefden hun eerste kunsten in het mulle zand. Het was voor de meeste teams wel even wennen. Het 
is best zwaar en kost de de nodige krachten. De bal blijft ook meteen liggen op de grond en dat valt toch wat 
tegen als je het niet verwacht. Maar verder werd er ook veel gescoord en gelachen. Want gezellig was het 
zeker! 
VALTO D1 wist uiteindelijk helaas geen wedstrijd te winnen en ging met één gelijkspel maar huis. Het 
scheelde niet altijd veel tegen overwegend betere tegenstanders die in de hoofdklasse uitkomen. Met 
opgeheven hoofd dus weer huiswaarts. Het was een mooie en bijzondere ervaring die zeker naar meer 
smaakt! 
 
Volgende week op All Day VALTO de laatste oefenwedstrijd en dan op naar de competitie! 
 
 
 
 
 
 
  



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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Een ploeggenoot uit onze straat 
was afgelopen zaterdag gewoon te laat. 
Dat was grote pech, 
het team was al weg. 
Ik verwacht niet dat hij er nog staat……. 
 
To Val 
 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO wint eerste wedstrijd in Haagse Korfbaldagen             Sponsor: Martin Stolze B.V. 
In de voorbereiding op de zaalcompetitie doet VALTO ook dit jaar weer mee aan de Haagse Korfbaldagen. 
Altijd een mooi toernooi met minimaal 3 oefenwedstrijden in aanloop op de zaalcompetitie. Vorig jaar heeft 
VALTO dit toernooi voor het eerst als winnaar in de 1,2,3 klasse weten te winnen en wil dit jaar deze 
prestatie evenaren. Dit jaar zal in de 1e klasse in de zaal ook met schotklok gespeeld gaan worden. Er zullen 
dus heel veel ploegen, maar ook scheidsrechter graag wat wedstrijden spelen met schotklok voor de 
competitie begint. Hierin schiet de organisatie van de Haagse korfbaldagen helaas tekort. In het regelement 
is opgenomen dat in de poule fase alleen met schotklok gespeeld mag worden als beide ploegen in de 1e 
klasse spelen in de zaal. VALTO had voor vanavond met tegenstander Velocitas (zaal 2e klasser) en de 
scheidsrechter vooraf overlegd en beiden wilde heel graag met schotklok spelen. Vooral scheidsrechter P. 
Fuchs wilde heel graag ervaring op doen in het spelen met schotklok. Hier werd echter een stokje voor 
gestoken door een autoriteit van de Haagse Korfbaldagen, door het regelement strikt toe te passen.  
De klok werd dus voor de wedstrijd op 30 min gezet en de aftel klokken werden zwart voordat scheidsrechter 
Fuchs floot voor het begin van de wedstrijd. VALTO speelde vandaag in de Vreeloohal een uitwedstrijd, 
waardoor Velocitas de eerste aanval speelde. Na vier minuten zoeken was het Frank die voor VALTO de 
score opende en even later VALTO op 0-2 zette. Zonder wind, regen of een verblindend zonnetje vielen de 
doelpunten nu als rijpe appeltjes door de korf. Na tien minuten was het verschil nog steeds vier toen Sanne 
er 3-7 van maakte. Tot halverwege de eerste helft hield VALTO dit verschil vast, maar na de 5-10 van Judith 
had VALTO toch een doelpuntloze periode van zes minuten. In deze fase wist Velocitas weer aansluiting te 
krijgen bij 9-10, waarmee zij de Lierse ploeg weer even op scherp zette. Het verschil van vier werd door 
Zané, Frank en Mees weer hersteld en leek er geen vuiltje meer aan de lucht. Velocitas zette echter nog 
even aan voor de thee en wist de achterstand weer te halveren, zodat bij 11-13 de kleedkamers werden 
opgezocht. Al in de veldcompetitie is gebleken dat de rust niet altijd even gunstig uitpakt voor VALTO. Zo 
was er ook vandaag weer de after break dip bij de Lierse ploeg. Met Maaike op de plaats van Iris werd er 
aan het tweede deel begonnen. De eerste aanval leed VALTO weer snel balverlies en wist Velocitas al in de 
eerste minuut de aansluiting te maken. De VALTO dames hadden vanavond pittige tegenstanders, want 10 
van de 19 doelpunten kwamen van de Velocitas dames. Velocitas kwam na vijf minuten weer langszij bij 13-
13 en nam in de volgende aanval ook gelijk een kleine voorsprong. Kevin maakte weer gelijk, maar in de 
volgende aanval van Velocitas wist een dame een doorbraak af te ronden en keek VALTO weer tegen een 
achterstand aan. Dit was gelukkig van korte duur, want in onze volgende aanval werd Maaike vrijgespeeld 
achter de korf en kon zij de gelijkmaker weer binnenschieten. Nu pakte VALTO gelijk door en schoot Judith 
ons weer naar 15-17 en niet veel later was het 15-18 door Frank. Velocitas had met een aantal tactische 
wissel intussen geprobeerd meer grip op de VALTO aanvallen te krijgen, maar dit had weinig effect. VALTO 
wist de voorsprong vast te houden en de eerste overwinning in de zaal binnen te halen. Nadat Nikki, die in 
de slotminuten ook nog mee mocht doen, de eindstand op 19-21 had gezet floot scheidsrechter Fuchs voor 
het eind van de wedstrijd. Hoewel het publiek had uitgekeken naar een wedstrijd met schotklok, was het 
vanavond bij vlagen een attractieve wedstrijd om te zien. Velocitas, wat op het veld herbstmeister in de 1e 
klasse C is, wist het VALTO knap lastig te maken, maar kon toch niet voorkomen dat VALTO de winst naar 
zich toe kon trekken. Zaterdag de tweede poulewedstrijd wat ook gelijk een leuke derby gaat worden. ONDO 
komt dan op bezoek in de Vreeloohal wat helaas ook een 2e klasser is in de zaalcompetitie, waardoor er 
weer zonder schotklok gespeeld moet worden. Het zou de organisatie van de Haagse korfbaldagen sieren 
als zij alle 1e klasse ploegen tegemoet zou komen en hen ook met schotklok laten spelen als zij het met de 
tegenstanders overeen komen. Dit levert volgens mij een win win situatie op voor alle partijen, want ook veel 
scheidsrechters hebben hier nog geen ervaring mee.  
We gaan het zaterdag zien, maar met een derby verwacht ik zo wie zo een leuke wedstrijd.  
 
         Arno van Leeuwen 
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Publiek de grote winnaar bij derby VALTO – ONDO                   Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Voor de tweede wedstrijd voor de Haagse Korfbaldagen was de Vreeloo hal weer helemaal opgetuigd door 
de vrijwilligers. Ook de banners met de afbeeldingen van het vlaggenschip hingen er weer aangevuld met de 
platen van nieuwkomers Zané en Mees. Ook vandaag natuurlijk weer de camera’s in stelling gebracht voor 
de live stream verzorgd door het enthousiaste media team. Aan de ambiance kon het dus niet liggen 
vandaag en was het aan de spelers om het in grote getalen aanwezige publiek te vermaken. Tegenstander 
was ONDO uit ’s Gravenzande wat op het veld in de 1e klasse uitkomt en daar keurig 4e staat achter Futura, 
Tjoba en ONDO (M). Met de wetenschap dat derby’s altijd het beste in teams naar boven haalt, maakte het 
publiek zich op voor een leuke pot korfbal. Na het voorstellen van de teams, waarbij ook ONDO voor de 
sfeer een team van de week had meegebracht, ging de wedstrijd van start onder leiding van scheidsrechter 
van Benthum.  
Al snel wist Frank voor VALTO de score te openen uit een vrije bal en nam even later ook de 2-0 voor zijn 
rekening. Na zeven minuten stond er 5-2 op het score bord en hadden naast Frank ook Zané, Sanne en 
Judith de korf weten te vinden. Als dit zo door zou gaan leek het een doelpuntrijke wedstrijd te worden. Dat 
werd het uiteindelijk ook wel met 56 doelpunten, maar toch vielen de doelpunten in de volgende fase iets 
minder kort achter elkaar. ONDO bleef knap aangehaakt en wist bij 5-4 weer de aansluiting te krijgen. Frank 
en Zané herstelde het verschil weer, maar bij 8-7 sloot de  
’s Gravenzandse ploeg weer aan. Nu waren het Sanne en Kevin die het verschil weer terug op drie zette, 
maar ook nu bleek het geen beslissend gaatje te zijn. Twee minuten voor rust kwam ONDO weer langszij bij 
11-11 en was de wedstrijd weer helemaal open. Judith zorgde wel weer voor een voorsprong, maar ONDO 
diende direct van repliek. In de slotminuut gingen beide ploegen op jacht naar de psychologische voorsprong 
bij rust. Deze viel uiteindelijk in het voordeel van de gasten en werden kleedkamers opgezocht met een 
kleine 12-13 achterstand voor VALTO.  
Dat werd nog even billenknijpen voor het Lierse publiek, want het team heeft de laatste tijd steeds last van 
een after break dip en dat zou vandaag wel eens héél ongunstig kunnen uitpakken. Vandaag was er echter 
geen sprake van deze dip en schoot Bart VALTO in de eerste aanval weer op gelijke hoogte. ONDO bleef 
echter aandringen en zou mede dankzij hun dames, die 9 van de 24 treffers maakten, nog tweemaal bij 13-
14 en 15-16 op voorsprong komen. Hierna kwam VALTO weer aan de goede kant van de score, maar 
ONDO hield tot 18-18 gelijke tred. Dat waren in de 2e helft dus weer 11 doelpunten in evenveel minuten, wat 
dus smullen was voor het publiek. VALTO schakelde nu een tandje bij en Marrien wisselde Bart via een 
wissel met Mees naar het andere vak op de plaats van Kevin. Frank en Mees zorgden weer voor een gaatje 
van twee, maar een ONDO dame wist dit weer te halveren. Dit zou echter de laatste keer zijn dat ONDO nog 
kon aanhaken, want VALTO zou via Laurens en Frank het verschil op drie zetten en dit tot de 25-22 van Bart 
weten vast te houden. In de volgende vier minuten zou VALTO de genade klap uitdelen en weg lopen naar 
30-22, waarmee de wedstrijd wel gespeeld was. De laatste vijf minuten mochten Ron en Ruben nog het veld 
in op de plaatsen van Frank en Laurens. Zij zouden ook beiden een keertje scoren, waarmee de eindstand 
op 32-24 kwam te staan. Het publiek heeft kunnen genieten van een heerlijke derby met alle ingrediënten 
erin. Een wedstrijd vol passie, strijd en de lach op de gezichten van de spelers als de bal in het andere vak 
was. Puur genieten dus voor het publiek bij deze doelpuntrijke wedstrijd en de goede sfeer binnen en buiten 
de lijnen. 
Dinsdagavond al weer de volgende wedstrijd in dit toernooi tegen KZ Danaïde. Deze wedstrijd wordt in de 
Zuidhaghe hal gespeeld en begint om 20:45 uur. Hopelijk weten weer veel Lierenaars wat tijd vrij te maken 
voor deze wedstrijd om de spelers weer naar de overwinning te schreeuwen.  
 
         Arno van Leeuwen 
 
 
 
VALTO C2 – Meervogels C2 
We hadden een oefenwedstrijd tegen Meervogels. We wisten dat ze lager speelde dan ons maar dat ze wel 
kampioen waren geworden. Freek kon niet meedoen omdat zijn voet tussen de spaken was gekomen. 
We begonnen gelijk sterk met aanvallen en daardoor kwamen we al snel voor met een schot van Thomas. 
Ook het 2de goal was ook van Thomas en zo gingen de goals nog wel even door. Met rust stonden we 5-1 
voor en waren de coaches erg tevreden. We hadden namelijk 3 aandachtspunten meegekregen en die 
hadden we in de 1ste helft goed opgepakt. We gingen de 2de helft met goed vertrouwen weer het veld op. 
Aan het begin van de 2de helft lukte het niet erg met scoren en misten we helaas ook nog eens een 
strafworp. Maar toen het 1ste doelpunt viel hadden we de smaak weer goed te pakken. We eindigden met 
een stand van 14-2 en een trots gevoel. We spelen zaterdag weer een oefenwedstrijd tegen Excelsior C1. 
We denken dat dit een moeilijkere tegenstander gaat zijn maar we hebben er alle vertrouwen in!! 
 
      Groetjes, Ilse Slaman 
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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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