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Volle zalen 
	
We hebben een drukke week achter de rug. Er was genoeg te doen in en om de Villa en zelfs daarbuiten. 
Natuurlijk de reguliere trainingen en wedstrijden, maar er was ook de algemene ledenvergadering op 
maandag, het Oktoberfest op zaterdag en het EK korfbal op zondag. En hoewel we bijna naar de zaal gaan, 
staan de volgende evenementen al weer op stapel. Daarnaast blijven veel teams actief in de weken dat er 
geen competitie is, zoals afgelopen zaterdag met een aantal oefentoernooitjes, diverse trainingen die 
gewoon doorgaan en de oefenwedstrijden in de zaal die er aan komen. 
 
Zoals gezegd hebben we vorige week maandag tijdens de ALV teruggekeken. En ook vooruit. In een volle 
zaal en dat is mooi om te zien. Ik zag een aantal nieuwe gezichten en ook een aantal ouders van jeugd was 
aanwezig. We hebben gezien dat we een mooi jaar achter de rug hebben, met onder andere prima cijfers op 
PR & Marketing vlak. We zijn veel in beeld, zowel op papier in de lokale en regionale bladen, als op televisie 
waar samenvattingen van onze thuiswedstrijden nog wel eens worden uitgezonden. Daarnaast zal het 
huidige seizoen hopelijk hetzelfde brengen en meer! Want het NK korfbal zal best wel wat publiciteit gaan 
genereren voor onze club. Tenslotte kregen de aanwezige leden te horen hoe het precies zit met de nieuwe 
kleding. Alles is in bestelling en wordt geleverd in de week voor All Day Valto op 17 november. 
 
Op het gebied van Technische Zaken hebben we het ook niet verkeerd gedaan. Arbitrage, Fit&Fun, 
Otlav/VakkieV en ook de teams hebben mooie dingen laten zien en we hopen dat dit seizoen vol te houden. 
In vergelijking met vorig seizoen rond deze tijd, wanneer de teams echt compleet zijn, zien we een mooie 
groei van aantal teams en leden. We hebben zelfs het 400e lid officieel mogen verwelkomen. De vorige keer 
dat we een lid op deze manier mochten verwelkomen was exact 12,5 jaar geleden. We zijn inmiddels 100 
leden verder! 
 
De financiële rapportage was degelijk voorbereid en zag er goed uit. Net als vorig jaar een aantal incidentele 
meevallers en we hebben ook wat investeringen kunnen doen. Voor dit seizoen is de ledenvergadering 
akkoord gegaan met de verbouwing van de toiletten. Dit is al wat langer een wens van velen en daar wordt 
nu dan ook echt gehoor aan gegeven. Het is nodig en we gaan er wat aan doen. Tenslotte heeft de 
kascontrolecommissie geen gekke dingen gevonden in de boekhouding, hebben we meteen een nieuw lid 
aangesteld en is iedereen akkoord gegaan met de cijfers en de begroting. 
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Na de uitreiking van het ere-kleinood voor bewezen vrijwilligersactiviteiten de afgelopen jaren (dat gaat ver 
terug en dient als aanmoediging voor een ieder), heeft het bestuur de plannen en aandachtspunten voor het 
nieuwe seizoen en daarna toegelicht. Belangrijk daarin zijn (naast de verbouwing en enkele andere 
investeringen) de herinrichting van het sportpark waar de gemeente Westland een onderzoek naar doet, het 
niet toestaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar, het NK korfbal 2018 en 2019 en de groei 
van de vereniging, zowel kwalitatief en kwantitatief. We groeien al decennia en door de natuurlijke groei van 
De Lier (nieuwbouw) zal dat zeker nog doorgaan, dan wel toenemen.  
 
Een volle zaal was het ook tijdens het Oktoberfest afgelopen zaterdag. Met prachtig weer in en om het veld, 
mooie wedstrijden en een BOB-alcoholcontrole bij de uitgang konden de schnitzels niet worden aangesleept 
en zaten de biertafels meer dan vol. En passant werden er nog wat Grote Clubactie loten verkocht en ging 
de maaltijd langzaam over in feest. De lederhosen werden uit de kast gehaald en passende muziek klonk uit 
de speakers. Laten we dit feestje zien als een voorproefje van het grote Valto Feest op 24 november, 
wanneer de loods van hoofdsponsor Martin Stolze wordt omgetoverd tot feestzaal en De Lier en omstreken 
weer kan genieten van band en DJ. Kaarten zijn er nog altijd, maar wees er snel bij! Voor je het weet is de 
zaal vol en grijp je mis. 
 
Na een kort nachtje van zaterdag op zondag, was het de laatste dag van het weekend tijd voor korfbal op 
internationaal niveau. In Heerenveen vond namelijk de finale plaats van het EK korfbal. Hoewel de nummer 
1 al te voorspellen is, verwachtten we daar wel super dynamisch en snel spel en een mooie show. Die 
kregen we ook zeker wel en hoewel Duitsland de eerste helft enigszins bij kon blijven, was het de tweede 
helft gedaan. Je had het overigens ook live bij de NOS kunnen zien. Maar dan had je de strijd om plaats 3 
en 4 gemist. En die was mooi! Sowieso waren onze Duitse buren al een verrassing in de finale, maar de 
uiteindelijke strijd om brons en de winst van Portugal op België daarin was wellicht het meest bijzonder. Al 
met al een mooie ervaring en tegelijkertijd nog wat ideeën kunnen opdoen voor ‘ons’ NK. In ieder geval de 
volle zaal. Laten we de tribunes op ons veld ook zo vol zien te krijgen! 
 
Overigens, mocht je er vorige week maandag niet bij zijn geweest en je mist wat namen die in het stukje 
hadden kunnen staan, zorg dan dat je er de volgende keer wel bij bent, dan weet je alles van wat er speelt, 
wat we van plan zijn en wie daar verantwoordelijk voor zijn. En een stukje van die verantwoording kun jij ook 
dragen. Je kunt vragen stellen en meebeslissen. Ook voor je kinderen. En na afloop kun je gezellig wat 
blijven drinken. Tot volgend jaar. Voor nu een fijne vakantie gewenst! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma 27 oktober 2018 

 
 

Opstellingen 27 oktober 2018 
 
VALTO 3: Uit, WION 2 (14.00). Vertrek 12.45 uur 
Heren: Thomas, Steven, Floris, Ruben K, Michael 
Dames: Joyce, Kimberly, Rosalie, Fleur, reserve dame 
 
VALTO 4: Thuis, Dijkvogels 2 (12.30). Aanwezig: 12.00 uur  
Heren: Frank, Kees, Laurens, Rob, Roland, Niels, Luuk 
Dames: Petra, Laura, Lisa, Kitty, dame V5 
 
VALTO 5: Thuis, KVS 7 (14.00). Aanwezig: 13.15 uur 
Heren: Frank, Hans, Jeroen, Marco, Mark, Dennis 
Dames: Anna, Esther, Mellanie, spelende dame, reserve dame 
 
VALTO 6: Uit, Maassluis 4 (12.00). Vertrek: 11.00 uur 
Heren: Nick, Laurens, Vincent, Bart, Daniël 
Dames: Lysanne, Mandy, Ryanne, spelende dame, reserve dame 
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Uitslagen 13 oktober 2018 

 

 



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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Nabeschouwingen 
 
VALTO A1 speelde uit tegen koploper Tempo A1. Het wil nog niet zo lukken bij de A1, dus de verwachting 
was niet dat hier punten gehaald zouden worden. Het begin was inderdaad voor de tegenstander, want al 
snel stond er een 6-1 achterstand op het scorebord. Maar VALTO knokte zich terug in de wedstrijd en wist in 
de 2e helft op gelijke hoogte te komen en zelfs een keer een doelpunt op voorsprong te komen. Hierna werd 
er om en om gescoord en met nog 10 seconde op de klok stond het 16-16. Het was VALTO helaas niet 
gegund, want Tempo wist alsnog de winnende te maken: 17-16. Heel zuur, maar het getoonde spel (en 
vechtlust) biedt wel perspectief voor de rest van het seizoen. A.s. zaterdag de (voorlopig) laatste 
veldwedstrijd, uit tegen Achilles A1, die het de laatste weken lastig heeft. Thuis werd er met 7-21 van 
Achilles verloren. 
VALTO A2 speelde uit tegen Dijkvogels A1. Van te voren waren de verwachtingen hier ook niet zo hoog, 
maar VALTO wist Dijkvogels toch aardig bij te houden, want de wedstrijd ging redelijk gelijk op. Tegen het 
eind van de wedstrijd poetste VALTO nog knap een achterstand van twee doelpunten weg en leek het erop 
dat de wedstrijd ging eindigen in een 13-13 gelijkspel. Echter een (te) lange laatste minuut en een 
discutabele vrije bal zorgde ervoor dat Dijkvogels toch de volle buit binnen haalde: 14-13. Helaas! A.s. 
zaterdag ook voor de A2 de (voorlopig) laatste veldwedstrijd, uit tegen koploper Refleks A1. Thuis werd hier 
met 5-15 van verloren.     
VALTO A3 speelde uit tegen koploper en kampioen DES A2. Een paar weken geleden werd er thuis met 3-
11 van deze ploeg verloren. Voor DES stond het ongeslagen kampioenschap op het spel en voor VALTO, 
die nog maar één wedstrijd wist de winnen, restte niet anders dan de eer. Het werd dit keer wel een veel 
spannendere wedstrijd, maar een stuntje zat er niet in. Er werd met 13-11 verloren. Voor de A3 zit het 
veldseizoen er op, zij eindigen op de laatste plaats met 2 punten uit 6 wedstrijden. 
 
Alle B-teams waren vrij.         
 
Valto C1 ging naar Den Haag om bij Achilles C1 de eerste punten van dit jaar binnen te slepen. En dat lukte! 
In de eerste helft wist Valto een goede voorsprong neer te zetten. In de tweede helft kwam Achilles nog wel 
wat terug maar niet genoeg om het Valto echt moeilijk te maken. Er werd met 7-10 gewonnen. Hiermee is de 
vervelend 0 weg gespeeld en staat Valto op plek 7. Vanaf nu alleen maar omhoog kijken naar de plekken 4, 
5 en 6 waar tegenstanders staan met 6 punten. Komende zaterdag wacht de laatste veldwedstrijd, de return 
tegen Fortuna C1. In de eerste wedstrijd van dit seizoen werd 9-18 verloren van deze landskampioen. Winst 
zal zaterdag lastig worden maar een kleiner gat kan een mooi doel zijn! 
Valto C4 kreeg Gemini C2 op bezoek. De eerste 10 minuten had de C4 het lastig tegen deze ploeg maar na 
wat tactische wissels ging het een stuk beter. Er werd om en om gescoord en Valto had een paar mooie 
kansen die helaas net niet raak gingen. Gemini scoorde 1x meer dan Valto en ging helaas met de winst 
terug naar huis. De C4 sluit dit lastige veldseizoen af met een 6e plek. Er werd slechts 1 wedstrijd gewonnen 
al was de winst een paar keer dichtbij. Hopelijk komen er in de zaal meer winst-uitslagen voorbij! 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
Valto 1 na een verloren wedstrijd vorige weekend was het een week 
van bezinning voor de selectie. Afgelopen weekend kwam 
Nieuwerkerk naar De Lier wat altijd lastige wedstrijden betekent in 
het Lierse. Ondanks een vele malen scherper begin van 
Nieuwerkerk kwam Valto nog goed terug en begon het weer mee te 
doen. Helaas nét niet goed genoeg, Nieuwerkerk nam de punten mee naar huis met 19-22.  
Valto 2 won vorig weekend en dit weekend kwam TOP (A) richting De Lier. Valto 2 staat gedeeld eerste met 
Swift (M) en is gebrand om deze positie te behouden. Dat zag je ook deze wedstrijd weer terug want Valto 
begon scherp. Uiteindelijk had het geen kind aan TOP en werd de volgende overwinning met 21-11 weer in 
de boeken geschreven. Concurrent Swift won ook van Rust Roest en zo bleven de posities ongewijzigd.  
Valto A1 draait een lastig seizoen en dit weekend stond nummer 1 Tempo op het programma wat een nog 
zwaardere wedstrijd zou betekenen. Echter liet Valto de uitslagen van afgelopen wedstrijden achter zich aan 
en beet het zich vast in de tegenstander. Waar er bijna een klein stuntje plaats vond bleek Tempo toch de 
sterkere ploeg. Valto verloor nét met 17-16. 
 
Trainen komende weken 
De laatste veldwedstrijden worden tot en met 27 oktober gespeeld maar we zijn alweer druk bezig met het 
zaalseizoen. Komende week wordt er door alle teams nog gewoon getraind op het veld. In de 
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herfstvakantie zijn alle teams vrij tenzij anders gecommuniceerd door trainer/coaches in verband met 
wedstrijden op 27 oktober.  
In de week van 29 oktober trainen bepaalde teams binnen en andere teams nog buiten. Teams die niet in 
het onderstaande rooster voorkomen trainen nog buiten.  
De volgende teams trainen in de week van 29 oktober tot 1 november binnen: 
 

 
 
Nieuws van vorige week 
 
Hoe om te gaan met het invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier – coaches en scheidsrechters! 
Voor Valto is het erg belangrijk dat we vanuit het KNKV een zo eerlijk mogelijke poule indeling ontvangen. 
Speel je namelijk op een niveau met tegenstanders waar je leuk en sportief tegen kan korfballen dan 
verhoogt dat het spelplezier! We merken dat het steeds lastiger is om een poule indeling te creëren waarin 
dat mogelijk is. Het KNKV geeft aan dat een van de redenen is dat veel verenigingen, vooral in de 
Breedtesport, het DWF niet invullen naar realiteit. De eerste 8 spelers worden bijvoorbeeld opgesteld in het 
DWF, wissels worden niet ingevuld etc. Dit zorgt voor een vertekend beeld van de sterkte van het team en 
dat is niet wat we willen! We roepen jullie dan ook op: coaches en scheidsrechters, zorg dat het DWF naar 
waarheid ingevuld wordt. De opstelling verzend je voor dat de wedstrijd begint en wissels meteen nadat de 
wedstrijd afgelopen is.  
 
Beachkorfbal tijdens de Haagse Korfbaldagen – 3 november 2018  
Op 3 november wordt er in de Topsportcampus in Den Haag weer een Beachkorfbaltoernooi georganiseerd 
voor de E, D en C jeugd. De coaches hebben de informatie hoe teams ingeschreven kunnen worden dus 
heb je zin in een potje beachkorfbal in een normaal gesproken korfbalvrij weekend.. laat je horen bij een van 
de vele coaches!  
 
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om de TC eerder of op andere momenten te spreken, mail eens naar 
TC@ckv-valto.nl als die behoefte er is!  
 
Namens de TC, Bart Versteegen 
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Week van de scheidsrechter 
Vorige week waren een hoop teams actief geweest met iets te regelen voor hun scheidsrechter. Dat dit 
gewaardeerd wordt, blijkt uit een kaart die bij het secretariaat binnenkwam.  
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
 
Bij VALTO thuis 
Afgelopen zaterdag was toch nog een uitdaging omdat Valto 3 geen scheidsrechter had. 
Gelukkig hebben Voskamp & Voskamp dit opgelost (Jeroen 1e helft / Thom 2e helft). 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Cock moest naar Weidevogels om dat Weidevogels 2 – ODO 2 te fluiten. Heb geen details gehoord maar 
weet wel dat Weidevogels duidelijk gewonnen heeft met 19 – 13. 
 
Jan floot Korbis 1 – GKV (H). Jan meldt “ Het ging goed en het was een lekker rustige wedstrijd met een 19 
– 11 eindstand”. 
 
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komende week 
Klein programma en met een behoorlijke kans dat we Valto 4 en Valto 5 zelf moeten invullen. 
 
     Scheidsrechter Gastheer 
12:30 Valto 4 Dijkvogels 2     (Wim van Dalen) 
14:00 Sporting Trigon 2 - EKVA 2 Cock Matthijsse  
14:00 Valto 5 KVS / Maritiem 7    (Huib van Dorp) 
 
Nog geen aanwijzing van Rick en Alex maar dit gebeurt meestal pas in de loop van de week. Ook aparte 
aanwijzingen van Alex zijn niet zichtbaar voor mij. 
 
Succes mannen!! 
Gastheercoördinator Peter 
 
 
 

VALTOFEEST zaterdag 24 november! 
We zijn nog opzoek naar mensen die mee willen helpen op het mooie VALTO  feest . 
We zoeken nog mensen voor: 
- achter de bar (inschenken van fris en wijn, en het uitserveren van drank bij de bar  ) . 
- mensen voor achter de garderobe  
- mensen voor achter de muntenverkoop  
- mensen voor bij de deur controle op legitimatie  
 
Lijkt je het wat, geef je op bij : pgjstolkdelier@gmail.com  
Ps: als je komt helpen heb je geen toegangskaartje nodig. En na afloop een gezellige after party , 
Minimale leeftijd om te helpen is 16 jaar. 
 
Groetjes, het feestcomite 
 
ps: kaartjes zijn ook nog  te koop bij : Ben van Duijn , Ruben Hoogebrugge , Martijn Dijkstra , Sharon Prins , 
Gj Stolk, cafe de Dommerick. 
 
 
 
 
 



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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Bijbaan gezocht? Sion zoekt scholieren/studenten 
 

 
 

Wil jij: geld verdienen en werken in een kleurrijke omgeving met leuke collega’s? 
Ben jij een scholier of student, flexibel en beschikbaar op zaterdag en/of doordeweeks? 

 
Sion is op zoek naar gemotiveerde scholieren/studenten, vanaf 15 jaar voor op de zaterdagochtend en de 

vakanties. 
 

Ben jij enthousiast, weet je van aanpakken en wil je graag in een leuk en gezellig team werken. 
Aarzel dan niet en mail je naam en geboortedatum, telefoonnummer, de dagen dat je beschikbaar bent en 

op welke school je zit, naar personeelszaken@sion.eu 
Voor meer informatie over Sion, www.sion.eu  

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO krijgt te laat grip op CKV Nieuwerkerk. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Dit weekend troffen de ploegen de laatste tegenstander uit de poules voordat de return wedstrijden gaan 
beginnen. Dit seizoen mogen we van de KNKV lekker lang van de buitenlucht genieten met de eerste 
returnwedstrijden al voor dat we de zaal in gaan. Gelukkig werkt het weer hierbij ook erg mee met bijna 
alleen maar zonnige zaterdagen. In de wandelgangen hoorde ik vandaag dat niet alleen VALTO 1 vorig 
weekend ondermaats presteerde. Ook VALTO 2 schijnt een draak van een wedstrijd gespeeld te hebben in 
Eindhoven. In de time-out die Leon halverwege de 2e helft nam wist hij gelukkig de ploeg weer op de rails te 
zetten, zodat er uiteindelijk “gewoon” gewonnen werd. Vandaag wachtte onze selectie op papier weer een 
pittig weekend. VALTO 2 kreeg bezoek van TOP (A) 3 uit Arnemuiden, wat vorige week de punten deelde 
met Swift 2. Voor VALTO 1 kwam de nummer 2, CKV Nieuwerkerk uit Nieuwerkerk a.d. IJssel naar De Lier. 
Vorig seizoen wist VALTO nog tegen deze ploeg te stunten door hen maar één punt te gunnen. Twee 
spannende wedstrijden waar gelukkig veel publiek op af gekomen was.  
VALTO 2 mocht zoals gewoonlijk het spits afbijten. Onder leiding van scheidsrechter Van Roon ging men op 
zoek naar de openingstreffer. Lang duurde dit niet want binnen enkele seconden had Ron zijn eerste bal al 
door de korf. TOP zou deze voorsprong te niet doen, maar ook het tweede vak wist ons weer op voorsprong 
te zetten. Ook deze voorsprong werd nog weggewerkt, maar hierna zou VALTO het eerste gaatje van twee 
maken door doelpunten van de beide Lisannes. Halverwege de eerste helft zou TOP voor het laatst de 
aansluiting krijgen bij 4-3, maar toen gaf VALTO even gas. Met vier doelpunten op rij van Bart en Ron stond 
er met 8-3 ineens een riante voorsprong op het scorebord. Tijd voor een time-out voor TOP om VALTO uit 
de flow te halen. Dit had een beetje effect, want VALTO zou de laatste vijf minuten tot de rust niet meer 
scoren. TOP deed dit wel door in de dying seconds van de eerste helft een doorloop af te ronden en een 8-4 
ruststand op het bord te zetten.  
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Het was dus wel zaak voor VALTO om ook bij de start van de tweede helft scherp zijn. Dit pakte prima uit. 
De eerste aanvallen van TOP werden afgeslagen en het was weer Ron die de score opende. In de volgende 
drie minuten zouden de TOP dames echter drie maal raak schieten, waarmee het gat bijna gedicht was bij 9-
7. Dit bleek ook gelijk de wake-up call voor VALTO, want met vijf doelpunten op rij van Ron en Lotte was de 
hoop op punten voor TOP in de kiem gesmoord. Pas toen we halverwege de tweede helft waren wist TOP 
de korf weer te vinden, maar daarna was het weer VALTO wat de klok sloeg. Met vijf doelpunten binnen vier 
minuten gooide VALTO de wedstrijd definitief in het slot. Het verschil was opgelopen naar 19-8, wat met nog 
maar tien minuten te gaan niet meer uit handen gegeven zou worden. VALTO werd wat nonchalant in de 
afronding waardoor de gasten weer wat terug konden komen. Rick en Pieter zorgden er voor dat het verschil 
niet minder dan tien werd. Het slot akkoord was weer voor de Zeeuwen die wederom in de dying seconds de 
eindstand op 21-11 zette, waarna de prima leidende scheidsrechter Van Roon het eindsignaal gaf. Met deze 
overwinning blijft ons tweede gedeeld koploper met Swift 2, wat vandaag ook hun wedstrijd wist te winnen 
van Rust Roest 2. Volgende week dus de eerste return tegen PKC/SKWgroep 4 wat op de derde plaats 
staat in de poule. Een prima tegenstander dus die we niet moeten onderschatten, ondanks de 16-9 
overwinning die we thuis behaalde. Uw suppoort is dan ook van harte welkom in Papendrecht waar de 
wedstrijd om 13:30 uur zal starten.  
Hierna was het even wachten voor de wedstrijd van het vlaggenschip zou starten. Op verzoek van CKV 
Nieuwerkerk startte de wedstrijd om 16:30 uur i.p.v. 16:00 uur. Dit om hun reserves wat tijd te geven om 
terug te keren uit Arnemuiden, waar zij hun wedstrijd speelden bij TOP. Wellicht kunnen we in mei om een 
wederdienst vragen als ons tweede in Arnemuiden moet aantreden.  
Voor VALTO 1 wordt het tijd dat er punten gepakt gaan worden. De ploeg speelt echter erg wisselvallig en 
piekt vaak tegen de ploegen die om het kampioenschap strijden, maar weet daar geen punten te pakken. De 
wedstrijden tegen Swift en HKC stond VALTO prima hun mannetje, maar in de wedstrijden waar op 
voorhand de punten gepakt moesten worden gaf men niet thuis. Hierdoor staat VALTO er niet best voor en 
het was de vraag of zij de stunt van vorig seizoen tegen CKV Nieuwerkerk konden herhalen. Onder leiding 
van het arbitrale duo Fuchs en Huijsman gingen de ploegen van start. Er stak meteen een Nieuwerkerkse 
storm op. Na vier minuten hadden de gasten vijf maal geschoten en gescoord. Hier kon VALTO slechts één 
treffer van Nikki tegenover zetten. Na de 1-6 begon VALTO meer grip op de Nieuwerkerkse aanvallen te 
krijgen, waardoor het schot percentage wat zakte. Mees, Zané en Thom zorgden ervoor dat we bij 4-7 weer 
in de buurt kwamen. Kleiner zou het verschil nog niet worden, want Babette Blok en Niels Stuurstraat 
haalden vandaag een erg hoog percentage. Zij zouden samen voor de helft van de Nieuwerkerkse 
doelpunten tekenen en een luis in de pels voor VALTO zijn vandaag. Het verschil werd door hen weer 
hersteld naar 4-10 halverwege de eerste helft en leek VALTO weer naar de slachtbank geleidt te worden. 
Het verschil bleef zes tot de 6-12 tussenstand toen Thom met twee doelpunten ons weer terug in de 
wedstrijd bracht. Met om en om scoren werd de 10-14 ruststand bereikt en was er nog hoop bij het in grote 
getalen aanwezige Lierse publiek.  
Het begin van de tweede helft begon VALTO scherp in de verdediging en sloeg de eerste aanvallen van de 
gasten af. Nieuwerkerk maakte weer een overtreding in de verdediging en kon Frank ons via een strafworp 
weer op een verschil van drie zetten bij 11-14. Nieuwerkerk schoot echter te vaak met scherp, waardoor ook 
nu het verschil in no-time weer terug op vijf werd gezet. VALTO gaf zich echter niet gewonnen en bleef 
knokken voor wat het waard is. Thom en Zané deden wat terug, maar weer waren het de gasten die de 
marge herstelden. Het publiek liet nog eens extra van zich horen, wat de spelers duidelijk een impuls gaf. 
Door een doelpunt van de prima spelende Naomi en twee treffers van een ontketende Thom leek het bij 17-
19 weer een wedstrijd te worden. Met nog tien minuten op de klok kon het nog, maar dan mocht VALTO niet 
te veel meer weggeven. Waar VALTO de hele wedstrijd netjes verdedigd had zonder een strafworp tegen te 
hebben gekregen, werd deze nu wel erg gemakkelijk gegeven en kon Nieuwerkerk weer wat aan herstel 
gaan werken. Niet veel later was het weer 17-21 en leek de wedstrijd met nog vijf minuten te gaan wel 
gespeeld. VALTO rechtte echter onder luide aanmoedigingen nog één keer de rug en ging vol in de aanval. 
Thom en Ron, in het veld gekomen op de plaats van Mees, halveerden het verschil naar 19-21. Met nog 
twee minuten op de klok zou CKV Nieuwerkerk het echter gedisciplineerd uitspelen. VALTO probeerde het 
nog door een vrije bal te forceren, maar deze werd niet genomen door de gasten. De bal werd gewoon 
uitgespeeld op zoek naar een laatste kans terwijl de tijd weg tikte. Wie anders dan Niels Stuurstraat loste het 
laatste schot om de eindstand op het bord te zetten. Bij deze 19-22 stand floot scheidsrechter Fuchs voor 
het laatst vandaag en was de stunt uitgebleven. Wel een goede wedstrijd van ons vlaggenschip wat weer 
hoop geeft voor volgende week in de eerste return tegen Oranje Wit in Dordrecht. Helaas voor ons heeft 
GKV/Enomics vandaag een puntje weten te pakken in de derby tegen Merwede en is VALTO nu alleen de 
rode lantaarndrager geworden. Het zou mooi zijn als er volgende week een schare supporters richting 
Dordrecht afreist om VALTO 1 te steunen in de strijd om de broodnodige punten. Er zijn al de nodige teams 
vrij, dus zorg dat je deze wedstrijd niet mist. Om 15:30 uur zal deze wedstrijd van start gaan aan de 
Middelweg 8 in Dordrecht. Wist u dat dit op een steenworp afstand is van de wedstrijd van VALTO 2 bij 
PKC/SKWgroep? Die wordt namelijk om 13:30 uur gespeeld aan de Andoornlaan in Papendrecht. Een 
mooie gelegenheid dus om de twee wedstrijden te combineren en de spelers een hart onder de riem te 
steken.  
Graag tot volgende week dus, Arno. 
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Avanti - Valto D4 (vorige week) 
Op de dag van de scheidsrechter speelt D4 tegen Avanti met als inzet het kampioenschap. Vorige keer was 
de uitslag 2-2 en vandaag moet er gewonnen worden. Valto begint moeizaam maar scoort wel door Joelle, 
gevolgd door 2 doelpunten van Avanti. Valto gaat steeds beter spelen en raakt niet in paniek. Bram en Tim 
zorgen voor de 2-3. Het aanval vak speelt goed en krijgt veel kansen. Na de wisseling van het vak mist Milan 
op een haar na de 2-4, die vervolgens na een mooie doorloopbal door Ben wel gemaakt wordt. Nu is Valto 
echt het sterkere team. Lieke wordt ingebracht en Roos gaat reserve. 
Rust 
Avanti komt goed uit de startblokken en Valto heeft het moeilijk. Avanti scoort de 3-4. De spanning wordt 
steeds groter, maar Nick en wederom Ben maken er 3-6 van en dit is teveel voor Avanti. Valto speelt de 
wedstrijd netjes uit. Het grote spandoek van Avanti kan weer opgeborgen worden, want Valto D4 is 
kampioen!!! Snel terug naar Villa Valto voor de taart. Het was een mooi seizoen en het team gaat steeds 
beter spelen. Op naar het zaalseizoen! 

Valto organiseert NK veldkorfbal! 

 
 
Afgelopen voorjaar werden wij door de bond geïnformeerd dat Valto de komende twee jaar gastheer wordt 
van het NK Veldkorfbal. De eerste editie staat op 22 juni 2019 gepland. De komende maanden zullen jullie 
regelmatig iets horen over dit evenement. We willen jullie via de Bijblijver bijpraten wat onze plannen en 
ideeën zijn en natuurlijk ook jullie hulp vragen. Want dat er veel handjes nodig zijn om dit evenement te laten 
slagen, hebben wij afgelopen editie bij DVO in Bennekom wel gezien! 
 
Op maandag 8 oktober hebben wij met de projectgroep in de Villa de aftrap gehad. Jan Jaap en Marleen 
hebben met de andere aanwezigen hun ervaringen gedeeld van het NK 2018 bij DVO. Ook zijn de doelen 
van dit NK vanuit het KNKV en vanuit Valto op tafel gekomen en de randvoorwaarden zoals deze er nu 
liggen doorgenomen. Na deze stormvloed aan informatie was het de beurt aan de groep om hun eerste 
ideeën te spuien. Het leuke aan groepsdynamiek is dat dan van het ene idee vanzelf het volgende idee op 
komt borrelen. Sommige ideeën zullen niet haalbaar zijn, andere wel, maar dat zal de komende weken 
uitgezocht gaan worden door de diverse projectgroepleden. 
 
Uit wie bestaat deze projectgroep dan precies? Jan Jaap Elenbaas (marketing), Jan Korteland & Bart van 
Muijen (horeca), Irma Koornneef en Chantal van Kester (vrijwilligers), Rick Voskamp (live-stream), Sandra & 
Marcel Kortekaas (financien), Gertjan Stolk en Mark van Geest (inrichting terrein), Vera vd Eijk en Romy vd 
Berg (site-events), Hans Ridder (sponsorcommissie) en Marleen Slaman (projectleider). Thijs Dijkstra zal 
volgende vergadering ook aanhaken bij deze groep. Een hele lijst, maar vele handen maken licht werk! 
Voor diverse van deze onderdelen zal ook weer een subgroepje gemaakt worden om de taken nog wat meer 
te verdelen. Denk je nu: wat leuk, ik wil ook mijn bijdrage leveren?! Meld je gerust bij iemand van de 
projectgroep. We kunnen zeker mensen gebruiken. In de voorbereiding maar ook op de dag zelf. Hetzelfde 
geldt voor ideeën. Heb je een geweldig idee of gewoon een kleine tip: schiet 1 van ons aan! 
  
Op woensdag 28 november komt de projectgroep voor de tweede keer bij elkaar. 
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Valto Feest 
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Valto activiteiten 
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