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Skiwi 
 
Afgelopen zaterdag was het relatief rustig qua korfbal in De Lier. Hoewel, de Valto teams die mochten 
aantreden, speelden allen thuis. En met een mooi resultaat, 8 uit 9 gewonnen! De rest van de club was 
aan het kijken, of op wintersport, dan wel aan het klussen. 
 
Mijn oproep van vorige week had overigens het nodige effect gehad, tientallen mensen aan de telefoon of 
op de app. “Ik wil heel graag klussen, maar ik ben skiën” en “Ik wil heel graag klussen, maar ik moet 
spelen” waren de meest voorkomende reacties. Het was de laatste kluszaterdag, dus mijn standaard 
reactie was “Jammer, maar helaas! Volgend jaar weer een kans.”. Laat er nu toch nog een aantal open 
eindjes zijn en laten we dat nu dinsdagavond gaan oppakken … dus mocht je nog een gaatje hebben. Er 
is vast nog wel wat te doen. 
 
Toch is er zaterdag wel wat gebeurd. Gelukkig had Mark worstenbroodjes meegenomen, want op de 
lucht kwamen nog wat extra klussers af. Al met al ligt de entree en weer mooi bij! Nieuw vloertje door 
Lagerwerf Wonen, wat hout van Houthandel van der Marel, het betere verf- en beitswerk door de familie 
Boekestijn, de twee linker, maar zeer welkome handen van Frank, het precisie-oog van GJ, de droge 
handjes van Dre, het betere bekabelingswerk van Arnold en dat alles onder het toeziend oog van 
opzichter en koffieschenker Teun. Natuurlijk hebben er de afgelopen weken meer mensen uit het 
klusteam geholpen, maar dit was de ploeg van afgelopen zaterdag. Iedereen in ieder geval ontzettend 
bedankt, het ziet er weer mooi en strak uit! In stijl kunnen we de tweede helft van het veldseizoen 
beginnen! 
 
Voor iedereen die nu vakantie gaat vieren, hetzij in de sneeuw, dan wel op het ijs: een hele fijne tijd, 
geniet er van en doe voorzichtig! 
 
Oja, het is bruin en groen en gaat heel hard een berg af … rara wat is dat? 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Zaterdag 3 maart 2018 
 

T IJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER LOCATIE 

16:15 Valto 3 - Weidevogels 3 Arjan Landsmeer Vreeloo 

15:00 Valto 5 - Erasmus 2 Robin Pardoen Vreeloo 

17:30 Valto 6 - DES (D) 7 Marco Boekestijn Vreeloo 

17:30 Valto A1 - Albatros A1 Anton van den Beukel Vreeloo 

12:15 Valto A2 - Weidevogels A2 Leon Honkoop Vreeloo 

14:00 Valto B1 - Merwede/Multiplaat B1 Corne Pronk Vreeloo 

11:15 Valto B2 - Phoenix B1 Hans Ridder Vreeloo 

12:00 Valto C2 - VEO C2 Martijn Kruit Vreeloo 

10:00 Valto E3 - Die Haghe E3 Wouter Dijkstra Vreeloo 

11:00 Valto E4 - Trekvogels E1 Lisa van Wingerden Vreeloo 

09:00 Nieuwerkerk F6 - Valto F4 
 

De Kleine Vink 

 
 
Opstellingen zaterdag 3 maart 
 
VALTO 3 – aanwezig 15.45 uur 
Heren: Rob, Ruben, Roland, Kees, Niels K en Laurens 
Dames: Lisa, Sharon, Petra, Anna, res: Ilse en Inge D 
 
VALTO 5 – aanwezig 14.30 uur 
Heren: Mark, Marco, Hans, Jeroen en Michiel 
Dames: Hellen, Annemieke, Esther, Ilse en Anna 
 
VALTO 6 – aanwezig 17.00 uur 
Heren: Vincent, Laurens, Daniël, Bart en Nick 
Dames: Mandy, Inge, Nanne, Marije, res: Kitty  
       
     
 
  



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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Uitslagen 24 februari 2018 
 

WEDSTRIJD UITSLAG 

Valto 6 - Twist 6 15 - 12 

Valto 8 - 't Capproen 3 11 - 10 

Valto A3 - Avanti (P) A4 10 - 9 

Valto B3 - Twist B2 10 - 9 

Valto C3 - Phoenix C1 8 - 7 

Valto D2 - DES (D) D1 5 - 3 

Valto D3 - Maassluis D2 5 - 10 

Valto D4 - Avanti (P) D5 7 - 3 

Valto E3 - Refleks E2 18 - 6 

 
 
Nabeschouwingen 
 
VALTO 6 speelde thuis tegen Twist 6. Uit wist het zesde met 7-16 te winnen. Dit keer gaf Twist 
meer tegenstand en werd het een minder duidelijke overwinning: 15-12. Hiermee wist het zesde op 
gelijke hoogte te komen met Twist. De laatste twee wedstrijden speelt het zesde tegen DES 7. 
Allereerst de inhaalwedstrijd, a.s. zaterdag thuis. 
VALTO 8 speelde thuis tegen ’t Capproen 3. Uit werd er met 20-6 verloren. Dit keer kon het 
achtste rekenen op support van het thuispubliek en die was in grote getalen gekomen om deze 
kraker te zien. De wedstrijd ging gelijk op en het was tot het laatst spannend hoe de punten 
verdeeld gingen worden. Uiteindelijk trok het achtste aan het langste eind en ging er met de 
overwinning vandoor: 11-10. Hiermee blijft het achtste, met nog twee wedstrijden te gaan, uitzicht 
houden op het kampioenschap. Zaterdag 10 maart zal er dan eerst van Dijkvogels 4 gewonnen 
moeten worden, waarna op 17 maart de beslissende wedstrijd, uit tegen concurrent Olympia 4, op 
het programma staat.   
VALTO A3 speelde haar laatste zaalwedstrijd, thuis tegen koploper Avanti A4, die nog geen 
puntverlies had geleden. Uit werd er met 9-3 verloren. Bij winst zou Avanti kampioen worden en 
dat wilde de A3 natuurlijk voorkomen. Het werd een spannende wedstrijd, die de A3 uiteindelijk 
knap wist te winnen: 10-9. Hiermee eindigt de A3 met 12 punten uit 12 wedstrijden in de 
middenmoot.  
VALTO B3 speelde ook haar laatste zaalwedstrijd, thuis tegen Twist B2. Vorige week speelde de 
B3 uit tegen ditzelfde Twist en toen werd er met 8-13 gewonnen. Dit keer was de wedstrijd een 
stuk spannender, maar wist de B3 uiteindelijk toch de winst naar zich toe te trekken: 10-9. Hiermee 
eindigt de B3 ook met 12 punten uit 12 wedstrijden in de middenmoot.   
Valto C1 was vrij en is ook komende zaterdag vrij. 
Valto C2 was vrij. Komende zaterdag komt VEO C2 op bezoek. Zij staan nog steeds puntloos 
onderaan. Uit werd er met 0-11 gewonnen. Dus ook deze wedstrijd wordt er op een flinke 
overwinning gerekend. 
Valto C3 kreeg Phoenix C1 op bezoek. Het was een gelijkopgaande wedstrijd die tot het einde toe 
spannend bleef. Valto wist gelukkig de voorsprong te behouden tot na het laatste fluitsignaal en zo 
werd er met 8-7 gewonnen. Komende zaterdag is de C3 vrij. 
Valto C4 was vrij en is ook komende zaterdag vrij. 
Valto D1 was vrij en is ook komende zaterdag vrij. 
Valto D2 kreeg DES D1 op bezoek. Uit werd er nog nipt verloren met 4-3. Maar deze keer speelde 
de D2 een goede 1e helft waar een voorsprong neergezet kon worden. De 2e helft was wat minder 
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maar voldoende om de voorsprong vol te houden. Er werd met 5-3 gewonnen. Zaterdag is D2 vrij. 
Valto D3 kreeg Maassluis D2 op bezoek. Uit werd er van deze ploeg gewonnen. Nu ging 
Maassluis erg voortvarend van start. Ze hadden weinig kansen nodig om een doelpunt te maken 
terwijl het bij Valto een stuk moeizamer ging. Daardoor werd er in de rust al tegen een flinke 
achterstand aangekeken. In de 2e helft herpakte Valto zich maar het was niet genoeg voor de 
overwinning. Er werd met 5-10 verloren. 
Valto D4 speelde een goede wedstrijd tegen Avanti D5. Al vanaf het begin was Valto de betere 
ploeg en er werden veel doelpunten gemaakt. Avanti kon het allemaal niet bijhouden en Valto won 
netjes met 7-3. Komende zaterdag zijn jullie vrij. 
Valto D5 was vrij en is ook komende zaterdag vrij. 
VALTO E2 was het enige team wat afgelopen zaterdag een wedstrijd op het programma had staan 
tegen Refleks. Jullie speelden een erg goede wedstrijd. Dit leidde tot mooie doelpunten en veel 
doelpunten! Er werd dik gewonnen met 18-6. Knap gedaan! Hierdoor zijn jullie nog steeds in de 
race voor het kampioenschap.  Maar dan moet er aanstaande zaterdag ook gewonnen worden. 
Dan spelen jullie tegen Die Haghe. Veel succes! 
 
 
We mogen weer tappen in de feesttent ! 
Zaterdag 5 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de Hoofdstraat. 
We zijn op zoek naar mensen die kunnen tappen, frisdrank in 
schenkers, en verkopers. Daar mee kunnen we weer leuk club centje 
verdienen, dus geef je op, en help VALTO.  Ouders en andere mensen 
zijn  van ook van  harte welkom, om te helpen  of  je kent iemand die het 
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellige band 
optreden , dus we gaan met ze allen mooie  avond er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de 
leeftijd om te helpen moet 18 +zijn. 
Dus geef je op bij:. Gj Stolk. Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
          Groetjes GJ  
  



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
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Afgelopen weekend.. 
Waren onze selectieteams vrij!  

Weetje van de week - herhaald want belangrijk!  
Valto 2 speelt op 10 maart haar kampioenswedstrijd bij en tegen Albatros in Zwijndrecht. We verwachten 
natuurlijk een flinke lading aan supporters, want voor het 2e speelt de A1 haar belangrijkste wedstrijd tegen 
degradatie! Zouden er genoeg auto's zijn om naar Zwijndrecht te komen of is een bus die kant op slimmer? 
Voorkeur voor een bus? Laat het weten: vztc@ckv-valto.nl en we kijken bij genoeg animo naar de 
mogelijkheden!  
 
Verdere vorming Technisch Kader 
Na het verlengen van de samenwerking tussen Valto en Luuk & Nikki als trainers voor de A1 is ook de 
nieuwe hoofdtrainer van de selectie en de coach van Valto 1 aangetrokken. Eric Geijtenbeek nu nog 
hoofdtrainer van Sporting Delta 1 neemt volgend jaar de Valto selectie onder zijn hoede. De vorming van de 
rest van het Technisch Kader zal snel meer over bekend worden. 
 
Valto goes to Korfballeague finale!  
Ook dit jaar gaat Valto weer met haar leden richting de korfballeague finale! Deze week zal er informatie op 
de website verschijnen wat we gaan doen, wanneer dat is en hoe je je kan aanmelden. Kampioenen kunnen 
meedoen aan de kampioenenparade. Ben je kampioen, op het veld of in de zaal? Geef je dan met je team 
op om mee te doen! Opgeven kan bij de jeugdcoördinatoren, zie: www.ckv-valto.nl/telefoonnummers/  
 
Herhaling berichten 
 
Laatste wedstrijd in hal 1 – en dan?  
Als je als laatste team op de avond in de hal speelt, dan is het logisch dat er nog wat op te ruimen valt. Een 
tribune hier, misschien een verdwaalde stoel en een flesje, daar zijn we allemaal niet te beroerd voor. 
Afgelopen zaterdag hebben we het echter wel heel bont gemaakt waardoor Valto 4 bijna letterlijk puin heeft 
moeten ruimen. Als je op de tribune zit, of je staat in de hal: neem je afval en je spullen mee! Heb je niets 
gedronken of gegeten maar sta je in de hal en zou je wat mee kunnen nemen? Neem dan alsjeblieft wat 
mee! Een stereotype is het wel maar vele handen maken licht werk en we zijn juist zo trots op het 
familiegevoel wat veel mensen bij Valto hebben. En zeg nou zelf: familie laat je ook niet in de troep zitten 
toch?  
 
Condities Vreeloo hal – samen naar een oplossing #update 2 
De condities in de Vreeloo hal worden verbeterd vanaf maart, dan wordt er namelijk een geheel nieuw 
scorebord in hal 1 geplaatst waardoor het scorebord in hal 2 weer kan worden voorzien van de eigen 
afstandbediening. Daarnaast wordt in ieder geval de vloer in hal 1 komende zomer geheel vernieuwd, 
nieuwe ondergrond, nieuwe lijnen en nieuwe korfbalpotten.  
 
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
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Wedstrijdverslagen 
 
 
Valto 8 – ‘t Capproen 3 ; 
 
Deze wedstrijd moesten we zeer serieus nemen , want bij Capproen werden wij weggespeeld en dus moest 
er wraak genomen worden. 
De spanning werd opgebouwd door de Scheidsrechters Lauren Verbaan en assistent Mees Koole en 
tijdwaarnemer Thijs Dijkstra. 
Er moest gewonnen worden , dus we kregen veel steun van Vakkie V die ons luidruchtig aanmoedigden. 
Marleen was er na een lange afwezigheid weer bij en heeft weer een aantal minuten meegedaan , na 10 
minuten werd Marleen gewisseld en kwam Helen erin. 
We kwamen snel met 0-1 achter, maar wisten dit ook snel weer weg te poetsen . 
De eerste helft bleef spannend en na verloop van tijd stonden we met 2-3 achter. 
Toen kwamen we beter in ons spel en scoorden wij 3-3 en 4-3 snel achter elkaar. Richting de rust groeiden 
we in ons spel en liepen we uit naar een 7-5 ruststand. 
In de rust bij de besprekingen bepaald dat we Rolf (voor Bart) bij Sjors gingen zetten om zo een familievak te 
maken en Erik viel in voor Martin. 
We kregen veel kansen maar wisten niet te scoren in het begin van de 2e helft , helaas deed Capproen dit 
wel en zo kwamen we weer gelijk 7-7 , en na een kwartier gespreeld kwamen we met 8-9 achter te staan. 
We moesten dus even een tempo hoger spelen. 
Na 2 prachtige doelpunten van Erik stonden we dus weer voor en zo stond het 11-9 met nog 8 minuten te 
gaan. 3 minuten voor tijd wist Capproen nog eenmaal te scoren en zo werd de eindstand na deze thriller 
bepaald op 11-10 in ons voordeel. 
De titelstrijd ligt nog open en zal waarschijnlijk op de laatste speeldag beslist gaan worden. 
Voorlopig staan we weer bovenaan! 
Invallers , scheidsrechters en publiek allen bedankt voor jullie aanwezigheid en sfeer die jullie meebrachten. 
 
De bank van Valto 8. 
 

Valto D3 - Maassluis D2 
	
Zaterdag speelde we de strijd om de laatste plaats... 
In Maassluis wonnen we met 5-7 dus er was een goede kans! 
 
Al binnen enkele minuten kregen we 3 doelpunten tegen, daarna scoorde Danique de 1-3 maar we 
waren gewoon niet scherp genoeg. Dieuwertje maakte de 2-4, maar tijdens de rust was de 
tussenstand al 2-8 
 
Tijdens de rust ff wat peptalk, want we kunnen veel beter.... en dat liet de D3 zien! 
Jullie werden een stuk feller en er werden veel meer kansen gecreëerd. 
Lucas scoorde de 3-8 
Rosann de 4-9 en Tess de 5-10 
Dus de 2de helft was voor ons!! 
 
Volgende week zijn we vrij, en dan 10 maart de laatste wedstrijd in de zaal. 
Daarna mogen we lekker weer gaan knallen op het veld... 
En gaan we dit leuke seizoen met 11 toppertjes afsluiten! 
 
Groetjes van een trotse coach  
(Hèlen & Tess)  
 
 
Valto E3- Reflex E2 
 
Coach Lisa is er vandaag helaas niet bij en de scheids heeft autopech maar gelukkig komt 
Lysanne ons uit de brand helpen en fluit de wedstrijd. Déon is er vandaag bij om Justin te 
vervangen die net ziek is geweest maar gelukkig voelt hij zich alweer een stuk beter. Verder is het 



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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team compleet en Milan, Justin, Ben, Charlotte en Sofie hebben er weer zin in op de zonnige, 
koude zaterdag. De wedstrijd begint en al snel komt Valto op een 1-0 voorsprong en het gaat heel 
snel deze eerste 10 minuten. Reflex maakt ook nog een paar doelpunten en na 10 minuten staat 
het 6-2. Ook de tweede 10 minuten wordt er door beide teams gescoord en we gaan de rust in met 
een mooie 9-3 voorsprong. Ook na de rust blijft het team goed rondspelen en komen er nog 4 
treffers bij Reflex scoort ook nog 2 keer, in de laatste 10 minuten wordt er nog 5 keer gescoord en 
Reflex maakt 1 doelpunt wat de eindstand brengt tot 18-6. Weer een mooie overwinning voor Valto 
E3. Goed gedaan team!! 
Groetjes, Marianne en Ben 
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