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29 oktober 2018    46e jaargang nr. 10 

 

Dienstmededelingen 
 
In tijden van vakantie, weinig actie. Dat wil zeggen … nog wel wat op de velden, maar een afgeslankt 
programma. Met wisselen resultaat. Net als het weer. De herfstvakantie doet zijn naam eer aan. Ook dit jaar 
weer een prachtige herfstzon, afgewisseld met wind en regen. Welkom de het laatste deel van het jaar, tijd 
om de zaal op te zoeken! 
 
In tijden van weinig actie, is er tijd voor wat dienstmededelingen. Zoals het stukje borg. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering is de nieuwe kledinglijn officieel gepresenteerd, met alle cijfers die er bij horen. 
Verschrikkelijk gaaf dat de club er over een paar weken er geheel in het nieuw bij loopt. En om het mooi te 
houden, hebben we besloten een borg in te voeren. De laatste jaren merkten we dat het inleveren niet altijd 
vanzelf ging, er kleding kwijt raakte of kapot ging. Slijtage kan natuurlijk gebeuren, maar laten we verder 
vooral voorzichtig met de kleding omgaan. Vandaar de borg. Binnenkort hoor je de precieze bedragen en 
voorwaarden. 
 
Iets verder vooruit kijkend, over een krappe maand, staat er weer een oergezellig feest in de agenda. Het 
Valto Feest op 24 november. Voor jongvolwassenen en iets ouder, dé plek om de feesten. Met band en DJ, 
met een hapje en een drankje, de hele avond lang. Wil je hier bij zijn? Koop dan snel een kaartje, want ze 
gaan hard. Het zou zonde zijn als je dit mist! Ben je jonger dan 18, dan zal je nog even geduld moeten 
hebben. Hoewel, helpen kan wel. Vanaf 16 jaar kun je er toch een beetje bij zijn, achter de bar bijvoorbeeld. 
Heb je mooi uitzicht op het podium. Meld je aan bij GJ. 
 
Ben je jonger dan 16? Geen nood, voor jou en alle jeugd van Valto is er het Melior Jeugdweekend. Het is 
nog even iets langer wachten, maar zeker de moeite waard! Het jaarlijkse op-en-top verzorgde festijn is dit 
seizoen in mei en niet in juni. Let dus even op met het boeken van een vakantie of weekendje weg. 
Binnenkort wordt het thema bekend en zijn de tickets te koop. Blok 3 tot en met 5 mei dus snel in je agenda! 
 
Tenslotte volgt er binnenkort nog een bericht over het overig lidmaatschap. Facturen zijn nog niet 
uitgestuurd en dat heeft een reden, daarover lees je dus later meer. En we gaan je vragen om onder andere 
de teamfoto’s te gebruiken op de website en onze social media kanalen. Ook dat lees je snel. Fijne week! 
 
- EINDE DIENSTMEDEDELING -  
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma komende week 

 
 

VALTOFEEST zaterdag 24 november! 
 
De kaarten gaan hard, al meer dan 50% verkocht! Mis het niet en haal je kaarten snel bij de volgende 
personen: 
 

• Sharon Prins 
• Runen Hoogerbrugge  
• Martijn Dijkstra  
• Ben van Duijn  
• GJ Stolk 

Of bij de Dommerick. 
 
We zijn ook 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 feestcomité 
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Uitslagen 27 oktober 2018 
 

 

Nabeschouwingen 
 
VALTO A1 speelde de eerste returnwedstrijd uit tegen Achilles A1. Thuis was het een kansloze pot voor 
VALTO, want toen werd er met 7-21 verloren. Ook dit keer ging Achilles weer voortvarend van start en al 
gauw was er een gat van 5 doelpunten geslagen. Hierna herpakte de A1 zich enigszins en via een ruststand 
van 10-5, werd het uiteindelijk 13-8. Na 8 gespeelde wedstrijden staat de A1 met twee punten onderaan en 
zal het lastig worden om na de zaal nog handhaving te realiseren. 
VALTO A2 ging op bezoek bij koploper refleks A1. Thuis werd er met 5-15 van deze ploeg verloren. Ook dit 
keer was Refleks duidelijk de betere ploeg, maar kon VALTO wel wat beter partij geven. Het werd 18-10 en 
zo staat de A2 na 8 wedstrijden met zes punten op de gedeelde 5e plek en zal er dus na de zaal nog wat 
punten gehaald moeten worden om daar te kunnen blijven.   
VALTO C1 speelde uit tegen Fortuna C1. Na vorige week de eerste overwinning behaald te hebben, stond 
er nu weer een tegenstander van formaat op het programma, thuis werd er met 9-18 verloren. Dit keer deed 
de C1 het een stuk beter, maar was Fortuna ook gewoon weer een maatje te groot. Het verschil werd wel 
beperkt, uitslag: 13-7. Na 8 wedstrijden blijft het dus bij twee punten voor de C1, en daarmee hebben ze 
voorlopig dus alleen Achilles onder zich weten te houden.  
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
 
Valto 1 heeft na een korte dip de weg naar boven weer gevonden. 
Op de bestemming zijn ze nog niet aangekomen maar een goede 
wedstrijd tegen Nieuwerkerk (die helaas toch verloren ging) biedt de 
Lierenaar hoop. Dit weekend stonden de Dordrechte wedstrijden op 
het programma waarin Valto 1 het in het wit tegen Oranje-Wit 
opnam. In een wedstrijd die alle kanten op ging (van 5-5 naar 10-5 naar 13-11 met rust) kwam Valto in haar 
ritme. Het bleek nét niet genoeg te zijn: Oranje-Wit hield de punten in eigen huis en won met 19-18. Een 
zure uitslag maar een trots gevoel blijft achter.  
Valto 2 won vorige wedstrijd vrij gemakkelijk van TOP(A) met 21-11 en dit weekend stond PKC 4 op het 
programma. Op het prachtige PKC complex had Valto er zin in en dat zag je. Hoewel PKC een taaie ploeg is 
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lukte het Valto wederom om aan de goede kant van de streep te blijven en sluit het 2e het eerste gedeelte 
van het seizoen af als tweede in de poule.  
Valto A1 verloor vorig weekend van Tempo en speelde afgelopen zaterdag haar laatste wedstrijd van het 
seizoen op het veld tegen Achilles. Deze taaie Haagse ploeg bleek scherper te zijn dan aanvankelijk 
gedacht. Scores vielen aan beide kanten tegen maar uiteindelijk stokte Valto op 8 en Achilles... op 13.  
 
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 
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: 
 

 
 
Pre-Challenge Toernooien RTC 
Afgelopen week hebben de pre-challenge-toernooien van het RTC plaats gevonden. Op woensdag 
speelde Romeo Kortekaas met het RTC Den Haag U15 om een plekje op de Challenge welke 
traditiegetrouw in de kerstvakantie plaats vindt in het topsportcentrum in Rotterdam. Op donderdag 
speelden Sanne Rijsdijk, Tim Krapels en Mieke Stolze voor een zelfde plekje met RTC Den Haag 
U13 (Renkse van Kester was op vakantie). Voor beide was het zaak om bij de eerste 3 in de poule 
te eindigen. RTC Den Haag U15 werd 2e en RTC Den Haag U13 3e. Beide teams hebben zich 
dus geplaatst voor het eindtoernooi. Op welke dag zij in actie gaan komen, is bij ons nog niet 
bekend maar wordt vast snel bekend gemaakt. Gefeliciteerd jongens en meiden en zet hem op, 
straks in de kerstvakantie! 
 
  



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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Clinic voor de Valto jeugd door  

Eric Geijtenbeek en Valto selectie! 
 
Vind jij het ook zo lang duren voor je weer een wedstrijd speelt? 
Wij wel… 
 
Daarom nodigt Eric Geijtenbeek, de trainer/coach van Valto 1, jullie uit voor een clinic! 
 
Thema:      Al spelend beter worden 
Wanneer:   zaterdag 10 november 
Voor wie:    D-, C-, B- en A-jeugd 
Waar:         Vreeloo, hal 2 
Hoe laat:    A, B- en C jeugd van 10.00 – 11:00 uur 
D-jeugd               van 11:00 – 12:00 uur 
 
Uiteraard zal de Valto-selectie aanwezig zijn om Eric te helpen er een gave ochtend van te maken met 
elkaar! 
 
Opgeven kan via de website https://ckv-valto.nl/evenementen/clinics-voor-de-jeugd/ 
 
Er is plaats voor maximaal 2x 40 spelers. Dus schrijf je snel in! 
 
 
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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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 4 geen scheidsrechter had. 
Valto 5 nam Max voor zijn rekening. Als de wedstrijd van Valto 4 een half uur naar voren 
kon, zou Ruben K. Kunnen fluiten. 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Rick en Alex hadden toch nog een aanwijzing en dan gelijk super ver weg. Het ging om Mid Fryslân – KCC. 
Rick meldt: “Afgelopen zaterdag floten we onze laatste wedstrijd in de eerste helft van de veldcompetitie. Na 
vier wedstrijden in de Ereklasse, twee weken geleden de wedstrijd om de koppositie in de Hoofdklasse B en 
nu op papier een belangrijke wedstrijd in de Hoofdklasse A. 
We mochten naar het Friese Reduzum. In totaal hadden wij samen 750 kilometer nodig om heen en weer te 
gaan, maar dat mocht de pret niet drukken. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard nam het op tegen KCC/so natural, 
de nummers twee en één van de competitie. 
KCC nam het initiatief en pakte de voorsprong. Dit was het beeld voor ongeveer het eerste kwart van de 
wedstrijd. Hierna kwam Mid-Fryslân om de hoek kijken en zij wisten langszij te komen. Door inzet en 
vechtlust gingen zij met een 13-10 voorsprong de rust in. 
De tweede helft begon waar de eerste was geëindigd. Het gat bleef uiteindelijk drie punten en hiermee wist 
Mid-Fryslân dus misschien toch wel verrassend te winnen van KCC. 
Het warmdraaien voor de zaalcompetitie zit er nu weer op. 5 november lopen wij wederom een conditietest 
om te kijken of we voldoen aan de fysieke eisen, om eerlijk te zijn maken wij ons daar niet echt druk om. 
Over twee weken begint de Korfbal League weer, in hetzelfde weekend als de finales van de Haagse 
Korfbaldagen. We zijn ongetwijfeld te volgen op de vele livestreams.” 
 
Cock moest naar Sporting Trigon 2. Weet verder geen details.  
 
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komende week 
Voor volgende week zie ik geen programma dus ook geen scheidsrechter activiteiten. Wellicht nog een 
oefenpotjes ergens. 
 
Succes mannen!! 
Gastheercoördinator Peter 

VALTOFEEST zaterdag 24 november! 
 
De kaarten gaan hard, meer dan 50% verkocht! Mis het niet en haal je kaarten bij de volgende personen: 
 

• Sharon Prins 
• Runen Hoogerbrugge  
• Martijn Dijkstra  
• Ben van Duijn  
• GJ Stolk 

Of bij de Dommerick. We zijn ook nog opzoek naar mensen die mee willen helpen op het feest: 
 

• 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 feestcomité 
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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  

Te koop 
Te koop Asics zaalschoenen maat 39,5. 
Prijs € 10,00. 
Bel voor meer info 06-48 579953 
 
 

 

 

 

 

 
  



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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Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 2 wint weer. VALTO 1 weer net niet…. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Vandaag dan de laatste veldwedstrijden voor we de zaal in gaan. Gelukkig beleven we dit jaar een 
uitzonderlijk lange zomer, waardoor het steeds nog prima weer was om een potje korfbal te aanschouwen. 
Helaas waren de resultaten voor VALTO 1 niet altijd even zonnig, terwijl zij juist binnen de lijnen schitterden 
toen de zon het een keer liet afweten. Toen ik vanmorgen de gordijnen open schoof had ik gelijk de paraplu 
maar klaargezet, want het water stroomde langs de ramen. Gelukkig werd het in de loop van de dag steeds 
beter en konden we vanmiddag weer gewoon van het zonnetje genieten. Eerst naar Papendrecht getogen 
met een geregelde taxi, want Bart had ons gezinsvervoermiddel nodig om de spelers van VALTO 2 in 
Papendrecht te krijgen. VALTO 2 had de eerste wedstrijd tegen PKC/SKWgroep 4 met 16-9 gewonnen, 
maar deze ploeg had op eigen terrein nog geen punten laten liggen. VALTO moest dus gewoon scherp zijn 
en vooral hun eigen spel spelen. Zoals te verwachten viel speelden we niet op het hoofdveld, maar op een 
zijveldje zonder klok en scorebord. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter van Schagen liet VALTO 
direct zien niet voor niets naar Papendrecht te zijn gekomen. Binnen enkele minuten had Ron, die vandaag 
met twaalf treffers weer scherp was, de 0-2 voorsprong op het bord gezet. Toch zou het geen gemakkelijke 
middag worden voor VALTO, want niet veel later was het bij 3-3 weer gelijk. Tot de 5-6 tussenstand werd er 
door de ploegen om en om gescoord, waarna VALTO weer een gaatje sloeg naar 5-9. De thuisploeg bleef 
echter prima doorgaan en wist tien minuten voor de thee bij 10-11 weer aan te sluiten. Zeer terecht nam 
Leon een time-out om zijn ploeg toe te spreken en de poppetjes weer even op hun plaats te zetten. Ron en 
Lotte wisten VALTO weer op het goede spoor te zetten, maar in de slotfase scoorden de ploegen weer om 
en om en werd bij 12-14 de gang naar de kleedkamer gemaakt.  
Ook in het tweede bedrijf zouden de ploegen niet veel voor elkaar onder doen. Tot 15-16 zouden de ploegen 
om en om scoren, waarna VALTO weer een gaatje wist te slaan naar 15-19. PKC wist deze achterstand 
echter weer te halveren, maar toen volgde er vijf doelpunten van VALTO en leek de wedstrijd gespeeld. 
VALTO wist deze voorsprong vast te houden tot 20-26 een minuut of vijf voor het einde. Toen liet VALTO de 
touwtjes een beetje vieren en kon PKC weer wat terug doen en de achterstand voor hen wat draaglijker 
maken. Scheidsrechter van Schagen maakte uiteindelijk bij 23-27 een eind aan de wedstrijd en waren de 
punten weer voor VALTO 2. Met deze zevende overwinning blijft VALTO 2 samen met Swift (M) 2 koploper 
in de poule en kan het zich gaan opmaken voor het zaalseizoen. Hier zullen zij het waarschijnlijk een stukje 
lastiger krijgen, daar zij dan een niveautje hoger spelen. Hoewel ik er alle vertrouwen in heb dat jullie niet 
weggespeeld zullen worden, ben ik toch wel benieuwd waar jullie staan tussen deze ploegen in de reserve 
overgangsklasse.  
Er was weinig tijd om deze overwinning te vieren. De tassen werden gepakt om de brug over te rijden naar 
Dordrecht, waar VALTO 1 om 15:30 uur de degens zou kruisen met Oranje Wit. De thuiswedstrijd werd 
verloren met 14-19, maar het getoonde spel vorige week tegen CKV Nieuwerkerk gaf hoop voor vandaag. 
Onder leiding van het arbitrale duo de Jong en Honkoop ging de wedstrijd van start. Naomi was het die de 
score opende, maar Oranje Wit heeft in Bo Oppe en Jop Brouwer twee scherp schietende spitsen in de 
gelederen. De gelijkmaker van Bo Oppe liet dan ook niet lang op zich wachten, waarna Oranje Wit onder 
aanvoering van deze youngsters uit liep naar 4-1. VALTO wist deze achterstand weg te werken en zette met 
vier treffers op rij de 4-5 tussenstand op het bord. De gelijkmaker werd uit een gemakkelijk gegeven 
strafworp binnen geschoten door de thuisploeg, waarna zij gelijk een gat zouden slaan naar 10-5. Vooral het 
vak met Jop Brouwer kon eindeloos herhalen met de boomlange Jasper Kleingeld onder de paal. Met nog 
tien minuten te gaan tot de rust rechtte VALTO echter de ruggen en zette de achtervolging in. Met 
doelpunten van Frank, Thom en Maaike wist VALTO bij 11-10 de aansluiting weer te krijgen. De klok stond 
toen al stil en was het wachten op het rustsignaal. De thuisploeg wist in deze wel heel lange minuut nog 
tweemaal de korf te vinden, waardoor VALTO met een 13-10 achterstand aan het tweede bedrijf moest 
beginnen.  
Dit deden zij echter met verve, want binnen enkele minuten na de thee stond VALTO weer op gelijke hoogte 
bij 13-13. In de tweede helft zouden de ploegen elkaar niet veel ontlopen en het verschil niet groter dan twee 
worden. Toch was het steeds Oranje Wit wat op kleine voorsprong stond en VALTO wat het gat moest 
dichten. Het arbitrale duo zou helaas in de tweede helft hun stempel op de wedstrijd zetten met toch een 
aantal heel discutabel beslissingen. Gelukkig voor VALTO wist Oranje Wit niet te profiteren van de 
meegekregen strafworpen. Voor VALTO was het zaak om de druk er vol op te houden in de hoop dat zij de 
kans zouden krijgen om aan het eind toe te slaan. Dit heeft niet zo mogen zijn. Na de 15-15 wist Oranje Wit 
weer een gaatje van twee te slaan, maar wist VALTO toch weer steeds aan te haken. Waren het bij de 
thuisploeg de oud jeugd internationals die de ploeg op voorsprong hielden, bij VALTO waren Maaike en 
Zané in deze fase heel belangrijk. Met nog iets minder dan drie minuten op de klok zorgde Zané voor de 19-
18, wat later de eindstand zou blijken te zijn. Met Jasper Kleingeld onder de paal en Bo Oppe die ineens 
alleen nog over de korf kon schieten wist de thuisploeg de wedstrijd uit te spelen, maar het arbitrale duo zag 
er geen kwaad in. VALTO wist nog een paar keer de bal te onderscheppen, maar wilde dan te gehaast de 
aanvallen neerzetten. Hierbij werd de bal op knullige wijze verspeeld en kon Oranje Wit weer verder gaan 
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met “uitspelen” van de wedstrijd. Het laatste fluitsignaal klonk, waarmee VALTO wederom na een goede 
wedstrijd met lege handen achter blijft waar een gelijkspel zeker verdiend was. Het aanwezige Lierse publiek 
heeft in ieder geval een prima wedstrijd kunnen zien van het keurkorps, maar helaas zonder resultaat. We 
gaan de zaal in met de rode lantaarn in de hand en moeten hopen dat er in het voorjaar voldoende punten 
gepakt gaan worden om op dit niveau te kunnen blijven spelen. Volgende week zijn er geen wedstrijden, 
maar de week daarna gaan we weer los met oefenwedstrijden. In de zaalcompetitie speelt het vlaggenschip 
een niveautje lager in de 1e klasse. Hoewel er een paar oude bekende in de poule zijn ingedeeld ga ik er van 
uit dat VALTO 1 bovenin kan meedraaien. Het zal echter niet eenvoudig worden met drie nummers 1 in de 
1e klasse veldcompetitie in de poule. Excelsior (D), ONDO (M) en ZKV (Za) gaan als herbstmeister de zaal in 
en zitten dus in een goede flow. VALTO zal in de oefenwedstrijden die flow moeten oppakken om er bij 
aanvang van de zaalcompetitie op 24 november te staan.  
Geniet even van de rust en we zien we elkaar weer in de zaal.  
Arno van Leeuwen.  

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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HAAGSE KORFBALHISTORIE VEREEUWIGD 
IN EEN NIEUWE BOEKENSERIE
DIT JAAR START UITGEVERIJ NEDERLANDSE SPORTBOEKEN CLUB MET EEN
SERIE BOEKEN OVER MEER DAN HONDERD JAAR KORFBAL IN DEN HAAG 
(EN RANDGEMEENTEN). HET WORDEN FRAAIE BOEKEN MET FEITEN UIT DE
RIJKE HAAGSE KORFBALGESCHIEDENIS, MAAR MEER NOG MET 
BOEIENDE VERHALEN. 

Ze gaan niet alleen over het verleden, maar ook over het heden en de toekomst.
Veel clubs komen erin aan bod, ook die niet meer bestaan: van Die Haghe tot
Phoenix, van GKV tot HKV, van Ons Eibernest tot Kwiek, van VEO tot Achilles, van
Ready tot De Raven enzovoort. En uiteraard passeren tal van Haagse korfbaliconen
de revue, zoals Adri Zwaanswijk, Nel en Gerard Bos, de familie Tims, Wim Westerkamp,
Theo van Zee, Koos Hogendonk en Klaas Mulder, maar ook Willem Drees, 
Hedy d'Ancona, Fred Zuiderwijk en Karel 'Mini' de Rooij, die óók korfbalden.
De presentatie en uitreiking 1e exemplaar zal op zaterdag 3 november tijdens de
Haagse Korfbaldagen in de Sportcampus gaan plaatsvinden.

UITGEVERIJ NEDERLANDSE SPORTBOEKEN CLUB
PRESENTATIE EN OVERHANDIGING BOEK OVER MEER DAN 

HONDERD JAAR HAAGSE KORFBALHISTORIE

ZATERDAG 3 NOVEMBER SPORTCAMPUS ZUIDERPARK
MET TROTS NODIGEN WIJ U UIT VOOR HET BIJWONEN VAN DE 

PRESENTATIE EN OVERHANDIGING 1E DEEL VAN DE BOEKENSERIE 
OVER DE HAAGSE KORFBALHISTORIE.

HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT:

12.30 uur ontvangst in Collegezaal op de 1e etage (zie bewegwijzering in hal)
13.00 uur Presentatie boek door Chris Willemsen, uitgever

Gevolgd door uitreiking 1e deel aan
l Ton van Rijswijk, schrijver en coördinator artikelen in boek

l Gerard Bos, oud Haagse International met meeste interlands
l Sanne Alsem, Haagse korfbalinternational-jeugd

l Fred Zuiderwijk, entertainer en oud korfballer Phoenix
l Rob Blokpoel, mede initiatiefnemer

13.30 uur Vertonen historische foto's op scherm
14.00 uur Start verkoop en uitgifte bestellingen in entreehal (beneden).

Sanne Alsem zal aanwezig zijn om aangeschafte boek te signeren (tot 15.00 uur)

Verkoopprijs boek € 17,50. Bestellingen via website: Nederlandsesportboekenclub.nl/shop
Verkoop tot op zaterdag 3 november tot 17.00 uur. 

Ook vrijdag 9 en zaterdag 10 november is het boek tijdens de Haagse Korfbaldagen in de HKV/Ons Eibernesthal te koop.



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




