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Van de Voorzitter; 
 
Het is nu alweer een paar weken geleden dat ik voor het laatst wat heb geschreven. 
Ik ben volop bezig mijzelf te verdiepen in wat er speelt en leeft binnen onze vereniging. 
Morgenavond ben ik te gast bij de AC en zal ik meer gaan horen wat er in de activiteiten commissie speelt. 
Tevens ben ik ook al bij het jeugdbestuur geweest. Mooi om te zien en begrijpen waar onze jeugd 
momenteel mee bezig is. 
Grote dank en blijk van waardering wil ik nog wel even benadrukken voor GJ en het hele team voor het zo 
goed opzetten van het Valto feest. Het was weer super geregeld allemaal en de opzet die gemaakt is, na 
contact met bestuur voor de hulpvraag m.b.t kaartverkoop heeft uiteindelijk gelukkig goed uitgepakt. 
Iedereen die heeft meegeholpen het feest een succes te maken daarom ook onze dank hiervoor. 
Nog even terugkomend op wat er speelt binnen de vereniging, willen jullie een keer een kopje koffiedrinken 
en wat bespreken, mijn telefoon staat altijd aan om een afspraak te plannen. Wacht hier niet altijd mee tot 
jullie mij toevallig tegenkomen. Ik ben er voor jullie als leden en ouders om te luisteren naar jullie ideeen en 
andere zaken wat mogelijk bij jullie speelt. 
 
Een sportieve groet, 
 
Marco Stolze. 
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Dinsdag 10 december 2019 
 
TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

17:15 Valto F3 - Nieuwerkerk F6 Romee Valstar 
 

Zaterdag 14 december 2019 
 

TIJD WEDSTRIJD SCHEIDSRECHTER 

16:25 VEO 1 - Valto 1  

15:10 VEO 2 - Valto 2  

10:30 Vriendenschaar (B) 3 - Valto 3  

15:35 Valto 4 - Dijkvogels 3  

18:35 Valto 5 - Olympia (S) 3  

16:35 Valto 6 - ONDO (G) 4  

14:15 't Capproen 3 - Valto 7  

12:40 WION 7 - Valto 8  

18:25 Achilles (Hg) 7 - Valto 9  

17:00 Valto A1 - Oranje Wit (D) A1 Peter Hagenaars 

14:25 Valto A2 - Madjoe A1  

15:20 Valto A4 - OZC A1  

15:00 Achilles (Hg) B1 - Valto B1  

12:20 Valto B2 - De Meervogels B2  

15:30 Die Haghe B2 - Valto B3  

13:20 Valto C1 - Nieuwerkerk C1 Jan Harm Brouwer 

15:20 Excelsior (D) C1 - Valto C2  

14:30 Die Haghe C2 - Valto C3  

11:25 ZKV (Zu) C1 - Valto C4  

14:15 Valto C5 - Excelsior (D) C2 Laurens van Eijk 

13:15 Valto D1 - Avanti/Post Makelaardij D2 Thijs Dijkstra 

14:15 Avanti/Post Makelaardij D3 - Valto D2  

12:15 Valto D3 - Futura D3 Ryanne Boeters 

11:15 Valto D4 - Dubbel Zes D2 Wouter Wubben 

10:00 Phoenix E1 - Valto E2  

10:15 Valto E3 - Avanti/Post Makelaardij E1 Jolijn van Eendenburg 

10:00 Vitesse (Ba) E1 - Valto E4  

11:15 Valto E5 - RWA E3 Romy van den Berg 

10:00 ONDO (G) E9 - Valto E6  

11:15 Valto E8 - Twist E3 David van Dijk 

10:00 Fortuna/Delta Logistiek F1 - Valto F1  

11:15 Valto F2 - Dubbel Zes F1 Thomas Kleijweg 

10:15 Valto F3 - Avanti/Post Makelaardij F4 Sanne van Oudheusden 

Opstellingen 
Valto 3, uit om 10.30 uur, vertrek 9.15 uur 
Simon, Floris, Danny, Max en Ruben K  
Fleur, Inge, Elise, Lisanne O en Myrte 



De Bijblijver, 9 december 2019 3 

 
Valto 4, thuis om 15.35 uur, aanwezig 15.00 uur 
Michael, Thomas en Steven, res: ?? 
Kimberly, Manon, Rosalie, Esmee en Joyce 

 
Valto 5, thuis om 18.35 uur, aanwezig 18.00 uur 
Marco B, Mark, Dennis, Jeroen, Hans en Frank 
Esther, Annemieke, Hellen en Petra D, res: ?? 

 
Valto 6, thuis om 16.35 uur, aanwezig 16.00 uur 
Wouter W, Daniël, Bart V, Jesper en Nick 
Ryanne, Mandy B, Nanne en Lysanne, res: Suzan  

 
Valto 7, uit om 14.15 uur, vertrek 13.15 uur 
Twan B, Rinze, Ruud en Vincent H, res: ?? 
Petra J, Marije, Suzan, Gerda?? en Marcella, res: Ryanne 

 
Valto 8, uit om 12.40 uur, vertrek 11.30 uur 
Martin, Michiel B, Arie, Dave en Marco S 
Jolanda, Marleen S, Fiona, Rosanne en Leonie  

 
Valto 9, uit om 18.25 uur, vertrek 17.15 uur 
Jan-Jaap, Sjors, Erik, Frans en Richard 
Claudia??, Dita, Marloes, Marleen B, res: Lysanne V 

Uitslagen zaterdag 7 december 2019 
 

WEDSTRIJD UITSLAG 

Valto 1 - GKV/Enomics 1 19 - 25 

Valto 2 - OVVO/De Kroon 3 19 - 13 

Valto 3 - Twist 4 15 - 10 

VEO 4 - Valto 4 25 - 9 

VEO 5 - Valto 5 12 - 15 

Valto 7 - IJsselvogels 5 6 - 10 

Valto 8 - Nieuwerkerk 8 11 - 12 

Refleks 7 - Valto 9 13 - 14 

Tilburg A1 - Valto A1 29 - 16 

Luno A1 - Valto A2 19 - 13 

Valto A3 - WION A2 17 - 12 

Valto B1 - De Meervogels B1 19 - 11 

Weidevogels B1 - Valto B2  

Valto B3 - Nieuwerkerk B2 10 - 5 

Avanti/Post Makelaardij C1 - Valto C1 14 - 8 

Valto C4 - ONDO (G) C4 4 - 6 

Achilles (Hg) D2 - Valto D3 4 - 10 

Excelsior (D) D4 - Valto D4 2 - 9 

Maassluis E1 - Valto E1 6 - 9 

Valto E2 - Nieuwerkerk E2 3 - 9 

KVS/Maritiem E3 - Valto E3 11 - 10 
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Valto E4 - Twist E1 9 - 13 

Valto E6 - KVS/Maritiem E2 6 - 0 

Valto E7 - ONDO (G) E10 12 - 3 

Korbis E6 - Valto E8 9 - 7 

Valto F1 - KVS/Maritiem F1 3 - 4 

ALO F2 - Valto F2 15 - 5 

Futura F1 - Valto F3 2 - 3 

KCC F2 - Valto F4  

Nabeschouwingen TC 
 
Senioren 
VALTO 1 speelde thuis tegen GKV (G) 1. De eerste helft kon het vlaggenschip goed meekomen en bij rust 
stond er zelfs een minimale voorsprong op het scorebord, 14-13. In de tweede helft zette GKV echter een 
tandje bij en wilde het bij VALTO allemaal niet meer lukken. Helaas dus weer een nederlaag: 19-25. Na drie 
wedstrijden dus nog nul punten en zaterdag gaat het eerste op bezoek bij VEO 1, die nog maar één punt 
wist te halen, via een gelijkspel tegen HKV/OE. Winst is dus noodzakelijk om van de laatste plek af te 
komen. 
VALTO 2 speelde thuis tegen OVVO 3. Buiten werd er ook al tegen dit team gespeeld en toen wist het 
tweede met 8-16 te winnen. Dit keer had het tweede duidelijk meer moeite met deze tegenstander, met 
name door het fysieke spel, wat niet door de scheidsrechter werd ‘bestraft’. Gelukkig wist het tweede de 
overwinning wel binnen te slepen: 19-13. A.s. zaterdag speelt het tweede uit tegen VEO 2, dat haar eerste 
drie wedstrijden wist te winnen, allen tegen tegenstander waar het tweede juist nog niet tegen gespeeld 
heeft in deze zaalcompetitie, dus geen vergelijkingsmateriaal. 
VALTO 3 speelde thuis tegen Twist 4. Beide ploegen wisten als enige ploegen hun eerste twee wedstrijden 
te winnen, dus de winnaar zou alleen aan kop gaan. Daar ging het derde natuurlijk voor, want het doel is 
kampioen worden. Scorend was het iets minder dan de vorige wedstrijden, maar het was genoeg voor de 
winst: 15-10. Hiermee heeft het derde dus het eerste gaatje geslagen. Zaterdag speelt het derde al vroeg, uit 
tegen Vriendenschaar (B) 3, die alleen tegen Maassluis 3 punten wist te behalen, door met 9-17 te winnen. 
VALTO 4 speelde uit tegen VEO 4. Het vierde heeft het zwaar en wacht nog altijd op de eerste punt(en). 
Helaas was VEO ook duidelijk een maat te groot en kwam het vierde er niet aan te pas, er werd met 25-9 
verloren. A.s. zaterdag speelt het vierde thuis tegen Dijkvogels 3, die ruim verloor van Excelsior 4 (13-23), 
maar ook twee wedstrijden ruim wist te winnen: 9-21 tegen Achilles 6 en 20-11 tegen DES 4. 
VALTO 5 speelde uit tegen VEO 5. Beide ploegen hadden de eerste twee wedstrijden gewonnen. Het vijfde 
wist voor de 3e keer op rij 15 doelpunten te scoren en ook dit keer was het weer genoeg voor de 
overwinning, het werd: 12-15. A.s. zaterdag speelt het vijfde thuis tegen Olympia 3, die met 12-11 van OZC 
3 wist te winnen en met 16-13 van ODO 4 won. Olympia heeft dus een wedstrijd minder gespeeld, maar net 
als het vijfde dus nog geen verliespunten. 
VALTO 6 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen ONDO 4. 
VALTO 7 speelde thuis tegen IJsselvogels 7. Het werd een wedstrijd, waarin de doelpunten schaars waren. 
Het zevende wist de korf maar zes keer te vinden en dat was (begrijpelijk) niet genoeg voor de winst, er 
werd met 6-10 verloren. A.s. zaterdag speelt het zevende uit tegen ’t Capproen 3, die één punt heeft, door 
gelijk te spelen tegen Weidevogels 5. 
VALTO 8 speelde thuis tegen Nieuwerkerk 8. Beide ploegen hadden pas één wedstrijd gespeeld en die 
wisten ze beiden te winnen. Het werd een spannende wedstrijd, die gelijk opging. Helaas voor VALTO 8 
werd er uiteindelijk met een minimaal verschil verloren: 11-12. A.s. zaterdag speelt het achtste uit tegen 
WION 7, die ook al tegen Nieuwerkerk speelde en daar met 13-17 van verloor. 
VALTO 9 speelde uit tegen Refleks 7. Refleks wist haar eerste twee wedstrijden te winnen en het negende 
kwam pas één keer in actie en wist die ook te winnen. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en het 
bleef tot het laatste eindsignaal spannend wie er met de punten vandoor ging, maar het negende wist de 
overwinning over de streep te trekken: 13-14. A.s. zaterdag speelt het negende uit tegen Achilles 7, die 
alleen nog gelijk wist te spelen tegen VEO 6, met een minimale score: 7-7. 
  
A-jeugd 
VALTO A1 speelde uit tegen Tilburg A1. VALTO wist vorige week de eerste overwinning te behalen, terwijl 
Tilburg haar eerste twee wedstrijden verloor. Het eerste gedeelte van de eerste helft ging gelijk op, maar 
Tilburg kon voor rust een kleine voorsprong pakken: 13-10. Na rust kwam Tilburg wel heel sterk uit de 
kleedkamers en wisten vooral de dames van Tilburg de korf wel heel makkelijk te vinden. Na vijf minuten 
keek de A1 tegen een achterstand van 10 doelpunten aan en was het geloof weg. Het werd uiteindelijk 29-
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16. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen Oranje Wit, die twee wedstrijden wist te winnen: Sporting Delta A2 
(18-23) en TOP (A) A1 (24-16) en één wedstrijd verloor, met 11-14 van PKC A2. 
VALTO A2 speelde uit tegen LUNO A1. Beide ploegen hadden hun eerste twee wedstrijden gewonnen en 
dat was toevallig tegen dezelfde tegenstanders. LUNO deed dat wel wat ruimer dan VALTO, die allebei de 
keren maar nipt wist te winnen. Op papier was LUNO dus sterker en dat bleek helaas ook in de wedstrijd, er 
werd met 19-13 verloren. A.s. zaterdag speelt de A2 thuis tegen Madjoe A1, die na drie wedstrijden vijf 
punten heeft. 
VALTO A3 speelde thuis tegen WION A2.  De eerste wedstrijd wist de A3 maar moeizaam te scoren, maar 
was het wel genoeg voor de winst, 5-4. Dit keer ging het aanvallend gelukkig een stuk beter en was het ook 
dit keer genoeg om de overwinning binnen te halen: 17-12. A.s. zaterdag speelt de A3 thuis tegen Olympia 
A1, die met 17-9 van KOAG A2 verloor en met 16-8 van Meervogels A3 wist te winnen. 
VALTO A4 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag thuis tegen OZC A1. OZC verloor afgelopen zaterdag ruim van 
Vriendenschaar (B) A2 (16-3) en haar eerste wedstrijd ruim won van ONDO A5 (11-3). 
  
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Meervogels B1. In de oefenwedstrijd werd er nog ruim van deze ploeg 
gewonnen, maar dit keer had de B1 het een stuk moeilijker. Het werd uiteindelijk nog wel een ruime 
overwinning, 19-11, maar het verschil werd echt pas in de laatste 10 minuten gemaakt. A.s. zaterdag speelt 
de B1 uit tegen Achilles B1, die haar eerste drie wedstrijden verloor. 
VALTO B2 kwam niet in actie, omdat de wedstrijd werd verzet. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen 
Meervogels B2, die net als VALTO haar eerste twee wedstrijden verloor. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Nieuwerkerk B2. De B3 is lekker bezig, want als enige in de poule heeft ze 
nog geen punten verspild. Ook tegen Nieuwerkerk had VALTO weinig moeite om de overwinning binnen te 
halen: 10-5. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Die Haghe B2, die haar eerste twee wedstrijden verloor: 7-
10 tegen ALO B2 en 12-8 tegen Avanti B4, maar afgelopen zaterdag wel ruim wist te winnen van Achilles 
B2, 8-14.   
 
Valto C1 ging op bezoek bij Avanti C1. De eerste twee wedstrijden waren tegen dezelfde tegenstanders 
gespeeld en met vrijwel gelijke cijfers gewonnen. Van het veld wisten we echter dat Avanti een lastige 
tegenstander kon worden. En dat bleek ook wel in de wedstrijd. De uitslag was een stuk minder groot dan op 
het veld maar nog niet genoeg voor de winst. Er werd met 14-8 verloren. Komende zaterdag komt 
Nieuwerkerk C1 naar De Lier. Zij staan met 3 punten vlak onder Valto. 
Valto C2 was een zaterdag vrij. Komende zaterdag wordt er tegen Excelsior C1 gespeeld, de nummer 1 uit 
de poule en ook de nummer 1 van het veld. Gezien de uitslagen op het veld is het zeker niet onmogelijk om 
van deze tegenstander te winnen.  
Valto C3 was ook vrij deze zaterdag. Komende zaterdag spelen jullie tegen Die Haghe C2 die net als Valto 
in de middenmoot staat. 
Valto C4 speelde thuis tegen Ondo C4. Op het veld werd twee keer van deze ploeg gewonnen maar was 
het wel spannend. Ook nu een spannende wedstrijd die gelijk op ging. Helaas lukte het scoren in de 2e helft 
niet zo goed meer waardoor Ondo toch nog de winst naar zich toe wist te trekken. Er werd 4-6 verloren. 
Volgende keer uit gaan we gewoon weer voor de winst! Komende zaterdag mogen jullie helemaal naar 
Zuidland om tegen ZKV C1 te spelen. Zij hebben pas 1 wedstrijd gewonnen dus misschien liggen hier 
kansen voor onze C4 voor de eerste punten.  
Valto C5 was ook vrij deze zaterdag. Komende zaterdag spelen jullie thuis tegen Excelsior C2 die hun 1e 
twee wedstrijden wist te winnen.  
 
Valto D1 was vrij. Komende zaterdag hopen zij hun zegereeks van dit veld- en zaalseizoen voort te zetten 
tegen Avanti D2. Dit Avanti staat nog puntloos onderaan, maar onderschatting is altijd gevaarlijk, dus beste 
beentje voor maar weer! 
Valto D2 was ook vrij deze week. Komende zaterdag spelen jullie ook tegen Avanti, maar dan tegen hun D3. 
Avanti doet het wisselend dus het is afwachten wat deze ploeg komende zaterdag gaat brengen.  
Valto D3 speelde al vroeg tegen Achilles D2. Aan het begin toonde Valto weinig energie binnen de lijnen en 
zo wist Achilles in een paar minuten op 2-0 voorsprong te komen. Gelukkig werd Valto wakker geschud en 
zeker in de tweede helft kwamen ze goed tot scoren. Uiteindelijk werd er ruim gewonnen met 4-10. 
Komende zaterdag spelen jullie tegen Futura D3 die tot nu toe 1 wedstrijd wist te winnen.  
Valto D4 was deze zaterdag op bezoek bij Excelsior. Wouter en Noa moesten zelf spelen maar gelukkig 
wilde vader Fred het coachen overnemen. Met rust stond Valto al 0-5 voor. Na rust kon Excelsior ook 2x de 
korf vinden maar daarna ging Valto weer verder met scoren waardoor er 2-9 werd gewonnen. Komende 
zaterdag komt Dubbel Zes op bezoek in De Lier. Zij wisten tot nu toe 1 wedstrijd te winnen.  
 
VALTO F1 speelde uit tegen KVS F1. Het was een spannende wedstrijd maar er werd net aan verloren met 
3-4 
VALTO F2 speelde uit tegen ALO F2. De F2 had een moeilijke wedstrijd met veel doelpunten tegen. Wel 
hard gewerkt als team. Helaas 15-5 verloren. 
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VALTO F3 speelde uit tegen Futura F1. Het was een spannende wedstrijd waarbij de F3 met 2-0 achter 
kwam te staan. Maar wist al snel de wedstrijd om te draaien en de winst te pakken met 2-3. 
VALTO F4 Vrij.  
 
VALTO E1 speelde uit tegen Maassluis E1. De goals vielen moeilijk, maar wel heel goed verdedigt en dan 
kan je ook een wedstrijd winnen. Dat heeft de E1 ook gedaan, 6-9. 
VALTO E2 speelde thuis tegen Nieuwekerk E2. Het was een lastige wedstrijd omdat de ballen moeilijk de 
korf wisten te raken bij de E2. Maar tot het laatste fluitsignaal bleef de E2 hun best doen, helaas 3-9 
verloren.  
VALTO E3 speelde uit tegen KVS E3. De E3 ging met volle energie de wedstrijd in, het werd heel spannend 
maar verloren net aan met 11-10. 
VALTO E4 speelde thuis tegen Twist E1. De E4 speelde een leuke wedstrijd, snelle en strakke passing 
zorgde voor mooie en goede aanvallen. Helaas verdedigend niet scherp genoeg, verloren met 9-13. 
VALTO E5 speelde uit thuis tegen Achilles E2. 2-8 verloren. 
VALTO E6 speelde thuis tegen KVS E2. 6-0 gewonnen. 
VALTO E7 speelde thuis tegen ONDO E10. 12-3 gewonnen. 
VALTO E8 speelde uit tegen Korbis E6. De E8 moest tegen de koploper. Ze hebben het heel goed gedaan, 
maar af en toe waren ze niet helemaal scherp. Ze maakte het tot het einde spannend, maar verloren helaas 
met 9-7. 

Van de TC 
 
Wederom afwisseling dit weekend in de selectie. Valto 1 kon het 
wederom in de tweede helft niet bolwerken en verloor de derde 
wedstrijd op rij. Het stukje van Arno geeft een volledige 
beschrijving. Valto 2 won haar tweede wedstrijd dit zaalseizoen en 
kan daarmee trots omhoog kijken. Valto A1 liet het behoorlijk 
liggen in Tilburg en had een niet-zo-beste tweede helft. 
 
Clinics 
Er komt weer een clinic aan voor de jeugd! Op zaterdag 21 december is het om 13.00 uur de beurt aan 
de spelers van de D en E en om 14.00 uur is de hal gereserveerd voor de C, B en A. Geef je snel op 
via ckv-valto.nl/clinic 
 
Arbitrage 
De te fluiten breedtesportwedstrijden tot einde jaar staan weer in het programma. Kijk dus goed of je er 
bij staat. Je hebt als het goed is ook een mail gehad. Wellicht gelezen, misschien in je spam folder. 
Even opletten dus. 
 
Samen met de bondscheidsrechters hebben we gekeken hoe we dit seizoen invullen om zoveel 
mogelijk wedstrijden gefloten te krijgen. Daar zijn een aantal mogelijkheden uitgekomen, waarbij we 
misschien ook een beroep gaan doen op jullie! 
 
Cursussen 
De tweede KT2 (Korfbal Trainer 2 - basiscursus) avond is inmiddels geweest en ook die was weer 
leerzaam. De KT3-ers Rianne, Petra en Johan zijn als begeleider druk aan het kijken, noteren en 
discussiëren met de de cursisten. Allemaal heel veel succes bij de volgende avonden! Wil je dit ook 
doen? Wellicht doen we er later dit seizoen of volgend seizoen nog eens. Niet alleen erg leuk voor 
jezelf, maar ook voor de club en je toekomst. Je kunt er alleen maar beter van worden. 
 
De KT3 (Korfbal Trainer 3 -als opvolger van KT2) gaan we voor volgend jaar inplannen. Qua 
begeleiding wordt het dit seizoen namelijk een te grote uitdaging.  
 
Heel veel plezier en uitdaging gewenst voor deze week, maar er met elkaar iets moois van! 

Namens de TC, Jan Jaap Elenbaas 
vztc@ckv-VALTO.nl / 06-29585387 
 
Clinics voor de jeugd 
Op zaterdag 21 december staan er maar een paar (jeugd)wedstrijden op het programma. Om toch onze 
jeugdleden nog in beweging te brengen voor de kerstkalkoen en oliebollen, is er die dag een clinic voor alle 
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jeugd vanaf de E! De spelers van de selectie staan te trappelen om de jeugd van VALTO een leuke, 
gezellige en leerzame clinic te geven.  
 
Om 13 uur is het de beurt aan de spelers van de D en E en om 14 uur is de hal gereserveerd voor de C, B 
en A.  
 
De clinic is uiteraard gratis maar we vragen je wel om vooraf aan te melden zodat we weten wie we kunnen 
verwachten. Aanmelden doe je via de volgende link:https://ckv-valto.nl/clinic 
 
Wil je net zo goed leren korfballen als onze toppers uit de selectie, meld je dan zeker aan! 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten. 
 
 
Afgelopen zaterdag 
Zoals ik vorige week voorspelde kregen we geen wedstrijden terug. Valto 1, 2, 3 en B1 
hadden de externe scheidsrechters die waren aangewezen. 
 
Buiten VALTO 
 
Alex floot afgelopen zaterdag in de 1e klasse bij Apeldoorn. 
Alex meldt: “Apeldoorn 1 - de Parabool 1, een heuse degradatiekraker in de 1e klasse, beide ploegen 
puntloos onderaan. De thuisploeg begon slap aan de wedstrijd, 1-5 achter na 14 minuten spelen. Via een 
11-14 ruststand naar een 20-22 eindstand. Hiermee zijn mijn 3 promotiewedstrijden ten einde en ben ik met 
3 8en zeker van promotie naar groep 3.”. 
 
Namens Valto gefeliciteerd met je promotie Alex! 
 
Rick floot samen met Marco v/d Lucht. Ik kan de aanwijzingen van Rick niet zelf zien maar heb dit inmiddels 
van Rick doorgekregen. Het bleek dat ze al DVO-BW en GG-Fortuna hadden gefloten en afgelopen 
zaterdag Groen Geel – Blauw-Wit. 
Rick meldt: “Blauw-Wit schoot uit de startklokken en schoot zeker de eerste helft een bijzonder hoog 
percentage. Hierdoor bleven ze eigenlijk de gehele wedstrijd aan de goede kant van de streep en wonnen ze 
de wedstrijd.”  
 
Jan stond erop voor DES 1 tegen Fortis 1. Fortis is goed bekende van Valto (en altijd lastig). Jan meldt: 
“Wedstrijd ging prima. Het werd  16-15 voor DES. Voor de rest geen bijzonderheden.” 
 
Cock ging naar ONDO C1. Kreeg geen contact met Cock dus weet verder geen details. 
 
Pierre hielp buur Dijkvogels. Pierre meldt: “Dijkvogels 3 -DES 4. Een sportieve wedstrijd, waar Dijkvogels de 
betere ploeg was. Kwamen al snel op een grote voorsprong en gaven dit ook niet meer weg. Eindstand 20 -
11.”. 

Weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 

Komend weekend 
Aanwijzingen komende zaterdag.  
 
Alex fluit Dalto B1 – SKF B1. 
Rick//Marco fluiten volgende week KZ tegen Fortuna 1. 
 
Aanwijzingen die ik op de site kan vinden: 
 
16:20 SKF A1 DSC A1 Jan Korteland  

16:40 Dijkvogels 1 De Vinken 1 Cock Matthijsse  

 
En ik vermoed dat we wel wedstrijden terugkrijgen. Bij Valto 4, 5, A2 en B2 zijn de intekeningen minder 
vanzelfsprekend. 
 
Succes alvast! 
Peter de Rijcke 
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Clinics voor de jeugd 
Op zaterdag 21 december staan er maar een paar (jeugd)wedstrijden op het programma. Om toch onze 
jeugdleden nog in beweging te brengen voor de kerstkalkoen en oliebollen, is er die dag een clinic voor alle 
jeugd vanaf de E! De spelers van de selectie staan te trappelen om de jeugd van Valto een leuke, gezellige 
en leerzame clinic te geven.  
 
Om 13 uur is het de beurt aan de spelers van de D en E en om 14 uur is de hal gereserveerd voor de C, B 
en A.  
 
De clinic is uiteraard gratis maar we vragen je wel om vooraf aan te melden zodat we weten wie we kunnen 
verwachten. Aanmelden doe je via de volgende link: https://ckv-valto.nl/clinic  
 
Wil je net zo goed leren korfballen als onze toppers uit de selectie, meld je dan zeker aan! 
 
Korfballers en ouderen beleven samen een Lierse sport 
In november is er een oproep in de Bijblijver geplaatst om mee te denken hoe we (eenzame) ouderen 
kunnen betrekken bij Valto. Valto wil haar maatschappelijke betrokkenheid vergroten door oog te hebben 
voor deze doelgroep.  
Deze oproep heeft geresulteerd in een bijeenkomst met Danny en Lisette van Dijk, Elise Snikkers, Anja van 
der Eijk, Laurens Verbaan, Jolanda de Meulmeester en Karin Paauwe. Ideeën zijn gelijk omgezet in 
plannen.  
 
We starten met twee wedstrijden van Valto 1 als een ‘pilot’ om te kijken hoe het loopt en wat de ouderen er 
van vinden. Dan gaan we evalueren en kijken we of we er een structurele activiteit van kunnen maken, al 
dan niet met een aangepaste invulling.  
De flyer met alle informatie (hier ook te vinden in de Bijblijver) is inmiddels verspreid naar o.a. de Ruyterhof, 
het Anker, de Triangel en de Vereeniging voor Senioren van Pieter van Foreest. Vitis Welzijn helpt ons actief 
met werven. De oplettende lezer heeft er ook over kunnen lezen in het programmaboekje bij de wedstrijd 
van Valto 1 tegen GKV/Enomics.  
 
Ken jij een oudere die het misschien ook heel leuk zou vinden om een keer te beleven hoe het is een 
om wedstrijd van Valto 1 bij te wonen?  
Attendeer deze persoon dan op de mogelijkheid en help met aanmelden. Niet alleen de werkgroep is 
betrokken bij de activiteit; jeugdleden hebben een rol bij het tekst en uitleg geven van de spelregels aan de 
ouderen en de selectie zal direct na afloop van de wedstrijd even bij de ouderen langslopen.   
De activiteit is gratis; vervoer, en een hapje en een drankje worden aangeboden door Valto. 
 

Ouderen en Valto 
Een paar weken terug is er een kleine groepje samen gekomen om te brainstormen over hoe wij als Valto 
een maatschappelijk gebaar kunnen maken naar (eenzame) ouderen om hun betrokken te laten zijn bij de 
thuiswedstrijden van Valto 1.  
 
Er zijn goede ideeën ontstaan en de mogelijkheid om dit te realiseren is er zeker!  
Om de ouderen op een voor hun toegankelijke manier hier te krijgen zijn wij op zoek naar rijders. Ben of ken 
jij iemand die in het bezit is van en busje (i.v.m. rollator of rolstoel), of een ‘gewone’ auto en vind je het leuk 
om te rijden laat dit dan weten via: ouderen@ckv-valto.nl  
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Korfballers en ouderen  
beleven samen een Lierse sport! 

 

 
 

 

 

 

 
Heeft u vroeger gesport? Mist u wel eens de sfeer van bij 

een sportwedstrijd kijken? Of zou u het gewoon leuk vinden 
om een keer aanwezig te zijn bij een wedstrijd van Valto? 

 
Kom dan gezellig kijken bij een wedstrijd van het 1e team van Valto, onze Lierse trots!  
U juicht toe en de korfballers doen hun best een mooie wedstrijd neer te zetten. 

 

De wedstrijden 
Zaterdag 25 januari 2020 aanvang wedstrijd 18.15 uur  
Zaterdag 8 februari 2020  aanvang wedstrijd 17.50 uur 
 

Voor vervoer wordt gezorgd evenals een warm hapje eten en wat te drinken 
voorafgaand aan de wedstrijd. Een aantal jeugdleden van de vereniging maken u 
wegwijs in de sport en de spelregels. De wedstrijden vinden plaats in sporthal Vreeloo in 
De Lier. De wedstrijdbeleving en het hapje en drankje worden u aangeboden door Valto.  
 

Informatie en aanmelden  
Wilt u meer informatie of zich aanmelden? Neem dan contact op met: 
Danny van Dijk    
T   06 27572450 (tussen 16.00-18.00 uur) 
E  ouderen@ckv-valto.nl   
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TEAM (s)VAN DE WEEK 
Vanuit de supportersvereniging  OTLAV, zal er tijdens de wedstrijden van VALTO 1 en een aantal 
wedstrijden van VALTO 2 een team van de week aanwezig zijn. Dit is een team vanuit de jeugdteams, en dit 
jaar zullen dit teams zijn uit de D/E/F en kangoeroes. 
Concreet willen we bereiken dat de sfeer rondom de wedstrijden van VALTO 1 en VALTO 2 intenser wordt 
en de kinderen, ouders en overig publiek meer betrokken raken bij de thuiswedstrijden van VALTO 1. 
  
Het team van de week zal bezocht worden door een speler van VALTO 1of 2, tijdens de training 
voorafgaand aan de wedstrijd waar zij “Team van de week” zullen zijn. 
Tijdens de wedstrijd van VALTO 1 of 2 zal er een speciale tribune voor het team van de week zijn. Hier kan 
het team van de week met elkaar zitten om VALTO 1 of 2 aan te moedigen. 
 

Misschien kan er door het team van de week een “”YELL”” verzonnen worden, deze kan gebruikt 
worden om VALTO 1 of 2  aan te moedigen. 

 
In de rust zal er op de middenstip een potje piepelen gedaan worden door het team van de week. Tijdens 
elke thuiswedstrijd van VALTO 1 wordt er een taart verloot. Deze kan je winnen door de juiste eindstand te 
raden. De opbrengst van deze taartenverloting zal ten goede komen aan de supportersvereniging en de 
“teams van de week”. De winnaar van de taart zal elke wedstrijd direct na de wedstrijd bekend gemaakt 
worden. Het team van de week gaat de loten voor de taart gaat verkopen. 
 
Het team van de week dient drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Dan is er ruim de 
tijd voor de verkoop van de loten en het verkleden van je VALTO tenue, zodat iedereen hetzelfde 
gekleed is!  Bij VALTO 2 wordt er geen taart verloot en is 20 min. voor aanvang wedstrijd prima. Aan de  
coaches de vraag om dit tijdig door te geven aan hun team van de week. 
 
DATUM TIJD WEDSTRIJD TEAM VD WEEK Speler 1e of 2e 
23-11-2019 17.40 VALTO 1 – SWIFT 1 D4 Romee 
23-11-2019 16.20 VALTO 2 – REFLEX 2 F2/F3 Martijn en Ruben 
07-12-2019 17.00 VALTO 1 -  GKV 1 E6/E1 Bart 
11-01-2020 18.50 VALTO 1 – HKV 1 D3 Maaike Ridder 
11-01-2020 16.55 VALTO 2 – HKV 2 E3/E4 Nikki, Lisa en Lisanne 
25-01-2020 18.15 VALTO 1 – SPORTING TRIG F1/F4 Laurens en Mees 
08-02-2020 17.50 VALTO 1 – VRIENDENSCHAAR 

1 
E5/E2 Nikki  

08-02-2020 16.30 VALTO 2 – VRIENDENSCHAAR 
2 

D1 Thijs, Ron en Pieter 

07-03-2020 16.50 VALTO 1 – VEO 1 D2 Thom Voskamp 
07-03-2020 15.30 VALTO 2 – VEO 2 KANGOEROES Vera en Mandy 
21-03-2020 16.00 VALTO 1- KVS 1 E7/E8 Zane 

 
Anja vd Eijk, Fiona Rijsdijk, Ellen v.d. Caay, Irma Koornneef, Ingrid van Vliet en Janine Krapels 
(lees je dit en lijkt het je leuk om het otlav team te versterken spreek ons gerust een keer aan in de sporthal 
om te vragen wat het precies inhoud) 

Nederlands Kampioenschap Veldkorfbal 2020 
Voor veel van ons staat 22 juni 2019 nog vers in het geheugen. VALTO organiseert die dag het Nederlands 
Kampioenschap Veldkorfbal 2019. Als ik er aan terug denk, krijg ik nog steeds een glimlach op mijn gezicht. 
Want wat was het een mooie dag! Maanden, weken, dagen en uren van voorbereiding kwamen bij elkaar op 
die ene dag. Als dan ook het weer nog een meewerkt, dan kan zo'n dag niet meer stuk. Natuurlijk waren er 
dingen die beter hadden gekund. Alles bij elkaar een hele lijst zelfs! Maar dat waren eigenlijk allemaal kleine 
puntjes waar de meeste bezoekers geen last van hebben gehad. Fijn ook om van veel vrijwilligers 
verbeterpunten door te krijgen. Want op die manier kan het een volgende keer alleen maar beter gaan. En 
die volgende keer komt er! Op zaterdag 20 juni 2020 mag VALTO nogmaals op herhaling. Nog een keer vier 
spannende wedstrijden op ons terrein. Nog een keer topkorfbal in De Lier. Nog een keer vier feestjes op het 
podium met de Nederlands Kampioen 2020. En nog een keer met elkaar een drankje na afloop, hopelijk om 
weer te klinken op een geslaagde dag.  
 
De voorbereidingen zijn al gestart. Veel gaan we hetzelfde doen, maar we gaan ook dingen anders doen. Zo 
bleek dat de structuur van de organisatie iets anders moest worden. De grote groep met organisatoren voor 
de diverse onderdelen is hetzelfde gebleven. Er is nu echter een kerngroep samengesteld die allemaal een 
aantal onderdelen gaat volgen en coördineren. Deze kerngroep bestaat nu uit Jan Jaap, Pascal, Ingrid (van 
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Vliet) en Marleen. De grote groep bestaat uit Mark en GJ (accommodatie), BartM en Jan (horeca), Irma en 
Chantal (vrijwilligers), Hans (sponsors), Vera en Romy (side-events) en Rick (live-stream). 
 
De eerste bijeenkomsten van beide groepen zijn geweest, het principeverzoek voor een evenement is 
aangevraagd bij de gemeente, de offertes worden opgevraagd en de plannen en daarbij behorende 
begroting per onderdeel uitgedacht. Na de jaarwisseling kan dan de begroting vastgesteld worden en 
kunnen we verder met het concreet uitwerken van de diverse ideeën. Uiteraard komen dan ook de oproepen 
weer voor vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kunnen we deze dag zeker niet! 
 
Zet 20 juni 2020 dus alvast groot in je agenda, het belooft weer een mooie dag te worden! 
 
Namens de kerngroep NK 2020, 
Marleen Slaman 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO 1 strijdend ten onder tegen GKV\Enomics 1. 

Sponsors: Martin Stolze B.V. en Van Wensen Elektrotechniek B.V. 
Voor VALTO 1 valt het nog niet mee in deze zaalcompetitie en staat nog steeds op de hatelijke nul onderaan 
de lijst. Vorige week werd er met ruime cijfers verloren van KV Vriendenschaar in Hardinxveld-Giessendam, 
waar we in voorgaande edities nog wel partij konden geven aan deze tegenstander. De flow waar we in de 
veldcompetitie in zaten is echter nog ver te zoeken. Vandaag de tweede thuiswedstrijd voor het 
vlaggenschip, waarin het publiek vooral hoopten dat VALTO zich weer eens van hun beste kant zouden 
laten zien. In het voorprogramma speelden VALTO 3 tegen de mede koploper Twist 4 een vier punten 
wedstrijd. Bij mijn binnenkomst stonden zij voor met 10-7, maar er waren nog tien minuten te gaan. In de 
resterende tijd wist het derde de voorsprong uit te bouwen naar 14-8 en was de wedstrijd wel gespeeld. In 
de slotfase wisten de gasten nog terug te komen, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Het 
eindsignaal klonk bij 15-10 en is VALTO 3 nu alleen koploper in de poule. Volgende week mogen zij op 
bezoek bij KV Vriendenschaar in Hardinxveld-Giessendam om het daar op te nemen tegen hun derde team, 
wat met twee punten uit drie wedstrijden op een zesde plaats staat.  
VALTO 2 had er na de klinkende overwinning van vorige week flink zin in deze middag. De tegenstander 
OVVO 3 uit Maarssen kenden we nog uit de veldcompetitie. In deze uitwedstrijd op 19 oktober wist VALTO 
toen met een ruime 8-18 overwinning te vertrekken uit Maarssen. Of ons tweede hierdoor wat minder 
geconcentreerd was bij aanvang van de wedstrijd zullen ze niet gauw toegeven, maar feit is wel dat het 
vanmiddag wel heel lang erg spannend bleef. Na tien minuten keken we tegen een 1-3 achterstand aan en 
had alleen Pieter in de derde minuut de korf weten te vinden. Pas tien minuten later zou Lisa de 
aansluitingstreffer maken en was het Mandy die ons weer op gelijke hoogte zette. Leon besloot een time-out 
te nemen, want het was niet goed wat VALTO 2 liet zien. Tot de 5-5 tussenstand werd er nog om en om 
gescoord, maar toen wist Martijn met twee treffers ons voor het eerst op een marge van twee te zetten. Het 
andere vak wist hier echter geen gevolg aan te geven, waardoor het vijf minuten later weer gelijk stond en 
het spannend werd of er nog iemand op voorsprong zou weten te komen in de laatste minuten tot de rust. 
Uiteindelijk lukte het Ruben om voor ons met een prachtige one hander de ruststand op 8-7 te zetten, 
waarna scheidsrechter de Widt het tijd vond voor de thee.  
Na de rust hielden we hetzelfde wedstrijdbeeld. Binnen enkele seconden hadden de gasten de gelijkmaker 
weer gemaakt, maar mogelijk nog sneller wist Thijs ons weer op voorsprong te zetten. Na weer een 
gelijkmaker was het Lisanne die weer voor de voorsprong zorgde, maar ook deze werd weer snel van repliek 
gediend. De volgende vier minuten waren echter voor VALTO. Leon bracht Ron in de aanval en hij deed wat 
er van hem verwacht werd. Hij wist ons al snel weer op voorsprong te zetten en toen hij even later met een 
overtreding van zijn volgende treffer werd afgehouden wist Thijs de toegekende strafworp te verzilveren. Na 
de vakwissel zou Pieter weer gaan verdedigen en wist de verdediging het dicht te houden. Twee minuten 
duurde dit trouwens maar, want toen hadden Vera en Ruben onze voorsprong verdubbeld naar 14-10. 
Wederom kwam Ron binnen de lijnen voor Pieter in de aanval en weer wist hij snel doel te treffen. Ook nu 
wist de verdediging de nul te houden en mocht Thijs weer gaan staan voor een strafworp die we toegekend 
kregen. Zo stond er binnen enkele minuten ineens een 16-10 tussenstand op het bord, maar waren er 
evengoed nog negen minuten te spelen. Geen tijd om te verslappen dus. De gasten wisten nog niet van 
opgeven en rechtte de ruggen nog een keertje. Met hun slotoffensief wisten zij de achterstand te halveren 
naar 16-13, waarvan er twee vanaf de strafworpstip kwamen. Niet handig dus van ons om hen in de kaart te 
spelen. De laatste vijf minuten zou VALTO clean verdedigen en geen cadeautjes meer weggeven. Zelf 
gingen zij nog even vol gas op jacht naar doelpunten, waarbij de voorsprong weer werd uitgebreid naar 19-
13 door de doelpunten van Thijs, Lisanne en Vera. Een mooie overwinning weer voor VALTO 2 wat zich 
prima herstelde na het zwakke begin. Gelukkig is het aan het eind allemaal weer goed gekomen, maar 
hebben jullie het onnodig spannend gemaakt. Op naar volgende week in Voorburg waar we het gaan 
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opnemen tegen het nog foutloze VEO 2. Het is te hopen dat het VALTO publiek weer in grote getalen 
aanwezig zal zijn in sporthal de Essensteyn, waar de wedstrijd al om 15:10 uur zal aanvangen.  
Dan het vlaggenschip wat vorige week nou niet bepaald aan klantenbinding deed, zoals Thom dit zelf ook 
aanhaalde in de voorbeschouwing van vandaag. Het kon vandaag eigenlijk alleen maar beter en dat werd 
het ook. De tegenstander GKV\Enomics  uit Gorinchem kennen we nog uit de veldcompetitie van vorig 
seizoen waar we toen thuis van wisten te winnen. Ook vandaag bleken de ploegen erg aan elkaar gewaagd 
te zijn. Hoewel we aan het eind toch weer met lege handen stonden, hebben we vandaag wel een strijdend 
VALTO 1 gezien wat weer voor elkaar en met elkaar heeft gestreden en de huid duur verkocht heeft. Met de 
vakopstelling weer in de vertrouwde samenstelling als op het veld werd de wedstrijd gestart na het eerste 
fluitsignaal van scheidsrechter de Haan die het met zijn assistent De Groot in het begin lekker kort hield. 
Binnen enkele seconden had Laurens de nul voor ons van het bord geschoten. De tweede aanval bleef 
vruchteloos en werd er in de volgende GKV aanval een vrije bal toegekend. Deze zijn aan hen wel besteedt 
dus was het weer gelijk. Ook de 2-1 van Bart werd weer snel beantwoord en niet veel later zou GKV voor het 
eerst op voorsprong komen uit een wel erg makkelijk gegeven strafworp. Aan onze kant werd het afgedaan 
met een vrije bal, maar Zané weet daar over het algemeen ook wel raad mee. Zo ook vandaag en was het 
weer gelijk bij 3-3. Weer ging de bal na een vermeende overtreding op de stip en kon GKV hun volgende 
cadeautje uitpakken. VALTO moest weer in de achtervolging die ook snel zijn vruchten afwierp. Thom 
zorgde weer voor de gelijkmaker en niet veel later wist Laurens ons weer op voorsprong te zetten. De 
wedstrijd was toen vijf minuten oud en leek het vanavond een doelpunten festijn te gaan worden. De 
voorsprong van Laurens werd weer weggepoetst vanaf, werderom, de strafworpstip, terwijl Sinterklaas toch 
echt al het land uit was. GKV profiteerde van het feit dat in deze fase elke actie naar binnen met een 
strafworp beloond werd door de arbitrage. Ook de gelijkmaker na de 6-5 van Thom werd weer vanaf de stip 
gemaakt, waarna GKV weer even aan de goede kant van de score wist te komen. Met zowaar twee 
velddoelpunten wisten zij een 6-8 tussenstand op het bord te zetten, maar deze werd binnen een minuut 
weer rechtgezet door de doelpunten van Bart en Thom. Tijd voor een time-out vond de coach van GKV. Met 
8-8 op het scorebord begon het tweede kwart en die begon VALTO goed. Laurens, Zané en Thom wisten 
een eerste gaatje van drie te creëren, maar GKV bleef aan het elastiek hangen. Door een doelpuntloze 
periode van zeven minuten wisten de gasten bij 11-11 weer op gelijke hoogte te komen en waren er nog 
ruim twee minuten te gaan tot de rust. Thom zette ons weer op voorsprong en toen er nog maar vijfenveertig 
seconden op de klok stonden wist Romee deze voorsprong te verdubbelen. VALTO zal moeten leren om ook 
in deze laatste seconden van een wedstrijd scherp te blijven, want het is niet de eerste keer dat er in de 
slotseconden tegentreffers vallen uit te makkelijk gegeven kansen. Dit gebeurde in de voorgaande 
wedstrijden tegen Swift en KV Vriendenschaar en ook vandaag wist GKV de aansluiting weer te maken. Met 
nog twintig seconden op de klok mocht VALTO de laatste aanval gaan spelen voor de rust, waarin Mees met 
nog negen seconden op de klok ons op 14-12 bracht. Dit zijn de momenten dat je dan scherp moet zijn en 
dat ontbrak er vandaag weer aan bij VALTO. Door te traag van vak te wisselen wist GKV binnen twee 
passes een heer onder de paal te bereiken die zijn doorloop rustig afmaakte en er dus met 14-13 gerust 
werd. Jammer, maar laten we hiervan leren en het een volgende keer niet weer laten gebeuren.  
Na de rust was het VALTO wat weer als eerste de korf wist te vinden, maar na drie minuten hadden de 
gasten de stand toch weer gelijk getrokken en kwamen zij niet veel later weer aan de goede kant van de 
score te staan. Thom poetste deze nog weg maar daarna ging het mis voor VALTO. Er zou bijna twaalf 
minuten lang niet gescoord worden door VALTO en in deze fase maakten de gasten het verschil wat VALTO 
niet meer te boven zou komen. Pas in de zestiende minuut wist Mees voor ons de korf weer te vinden, 
waarna Romee even later het verschil terug bracht tot 18-21. GKV\Enomics loopt echter al langer mee in de 
overgangsklasse en geeft een wedstrijd waarin nog maar zeven minuten te gaan zijn niet zo snel meer uit 
handen. Met goed opgezette aanvallen werden de juiste spelers in stelling gebracht en wisten zij het verschil 
te herstellen naar 18-23 en was de wedstrijd wel gespeeld. Eric deed nog een beroep op Ron om ook bij het 
eerste zijn kunstje te laten zien, maar dat ging nu niet zo soepel als in de voorgaande wedstrijd. Hij slaagde 
er uiteindelijk wel in om de 19-23 binnen te schieten, maar dat was ook gelijk het laatste wapenfeit van 
VALTO vandaag. De laatste minuut liep intussen en VALTO liet nu wat meer ruimte vallen in de hoop de 
afvallende ballen te kunnen pakken. GKV heeft echter genoeg spelers die vanaf vier meter bijna alle ballen 
binnen schieten als er op twee benen geschoten mag worden. Zo ook vandaag, zodat zij met nog twee 
treffers van deze afstand de eindstand op 19-25 zette. Met deze derde nederlaag op rij staat VALTO nog 
steeds op die hatelijke nul onder aan de lijst, terwijl er intussen, door het verrassende verlies van Swift bij 
Sporting Trigon, vijf ploegen op vier punten staan. Daar achter staan VEO en HKV beiden met één punt die 
zij aan hun onderlinge duel overhielden. Volgende week speelt ook VALTO 1 in Voorburg tegen het 
plaatselijke VEO 1 en hoopt daar revanche te nemen op de verloren wedstrijd op 21 september toen VALTO 
1 de punten naar Voorburg liet vertrekken. Ondanks een prima wedstrijd dus helaas geen punten, maar 
hopelijk heeft VALTO 1 wel aan klantenbinding gedaan. Aan uw aanmoedigingen heeft het vandaag niet 
gelegen, dus hopen we volgende week weer op uw aanwezigheid in de Essensteyn om ons te steunen in de 
strijd om de broodnodige punten.  
Tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
 
 



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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Achilles D2 – Valto D3 
Na een weekend vrij mocht de D3 afgelopen zaterdag al vroeg vertrekken naar Achilles. Nadat sommige 
auto’s een extra rondje hadden gereden om het Zuiderpark, kon de voorbereiding beginnen. De spelers 
zaten vol energie, maar bij de start van de wedstrijd leek die energie even helemaal verdwenen. Achilles D2 
begon wel goed en pakte dan ook snel een 2-0 voorsprong. Dit was voor de D3 het signaal dat er serieuzer 
en sneller gekorfbald moest gaan worden. Nog voordat er gewisseld werd stond het alweer 2-3. De 
voorsprong werd door het andere vak rustig vergroot tot 3-6 met rust. In de rust spraken we af vooral goed te 
blijven rondspelen en ons niet te veel af te laten leiden door het rommelige Achilles. Dat ging de tweede helft 
heel goed en er kwamen veel kansen voor Valto. Daaruit kwamen ook veel doelpunten, waarvan er een flink 
aantal terecht afgekeurd werden voor verdedigd (door de uitstekend fluitende scheidsrechter). Daarnaast 
kregen we ook nog een aantal strafworpen en vrije ballen mee, maar deze wilden niet door de korf. Met een 
ruime 4-10 overwinning ging de D3 met een goed gevoel naar De Lier. Daar mochten we ’s middags ook de 
medailles in ontvangst nemen voor het kampioenschap op het veld. Deze week weer hard trainen en 
volgende week weer een nieuwe tegenstander. Dan spelen we om 12:15 thuis tegen Futura D3. Jullie zijn 
allemaal uitgenodigd om te komen kijken! 
 
Valto D4 waren vandaag op bezoek bij Excelsior. 
Wouter en Noa werden gemist door de kids omdat hun zelf een wedstrijd hadden op hetzelfde tijdstip, maar 
gelukkig was daar Fred ( vader Shania) die vandaag de taak op zich nam. 
De start verliep scherp en binnen 2 minuten was het 0-2 voor Valto. 
Valto kon elkaar goed vinden en gingen dan ook met 0-5 de rust in. 
In de tweede helft moest de focus nog even terug komen ,waardoor Excelsior er nog 2 wist te scoren , 
fanatiek zoals de D4 is gingen ze er weer vol tegen aan, 
wat resulteerde in een eindstand van 2-9...! 
Super gedaan toppers!  
En Fred bedankt voor het coachen! 
 
Valto E1 
Zaterdagochtend 7 december vertrokken we al vroeg in de morgen naar CKC in Maassluis. 
Lize scoorden al snel de 1-0 maar de voorsprong werd al gauw terug gehaald naar gelijk spel. 
Sara ging in de aanval en scoorden er 2 achter elkaar. 
Het bleef spannend want CKC maakt er weer een gelijk maker van. 
Valto E1 werd sterker want na de rust bleven ze voor staan. 
Maar met nog een paar punten spelen kwam CKC terug met 6-7 
Dit liet Valto E1 natuurlijk niet meer gebeuren en maakte er uit eindelijk 6-9 van. 
  
Het was een Super leuke en spannende wedstrijd!!......nu even rust en op naar 11 januari. 
Groetjes van, Suze 
 
KVS Maritiem E3 – Valto E3 
In alle vroegte, om 07.45 uur, vertrokken we naar Scheveningen. Zin in de wedstrijd! En wat werd deze 
spannend zeg! Al snel scoorden wij de openingstreffer en ook de 2e viel aan onze kant. Vervolgens 
scoorden zij, ook 2 keer en zo ging het de hele wedstrijd door. Wij puntje voor, gelijk, zij puntje voor, wij weer 
en ga zo maar door. Bij onze aanvallen hielden we de bal lang in bezit en probeerden we veel doorlopen op 
te zetten, dit lukte regelmatig heel goed. Erg gaaf om te zien. De laatste 10 minuten wilden het bij ons niet 
meer zo lukken en bij de tegenpartij juist wel. Waardoor we helaas aan het kortste eind trokken en verloren 
met 11-10. Super jammer, maar wel goed ons best gedaan en een leuke wedstijd gespeeld. 
 
Groetjes, 
Rosan van den Berg 
 
Valto E4 
Zaterdag speelde de E4 tegen Twist E1, 
Helaas was het team niet helemaal compleet, maar gelukkig kregen we hulp van Dieke en Lieke. 
Het was een pittige tegenstander, maar het was wel een hele leuke en spannende wedstrijd. 
Na 20 minuten was de stand 8-6 voor Twist en ook na de rust heeft de E4 keihard z´n best gedaan, 
De uitslag is uiteindelijk 13-9 voor Twist geworden. 
 
Valto F1-KVS/Maritiem F1 
De Sint-spanning is voorbij, hooguit nog een beetje vermoeidheid, maar we gaan er vol goede moed 
tegenaan. Onze eigen coaches Tessa en Elise kunnen er niet bij zijn. Gelukkig zijn de vaders van Tom en 
Kalle bereid te coachen vandaag, bedankt Jan Jaap en Marcel! Al redelijk snel kwamen we 0-2 achter te 
staan. We deden erg ons best, renden hard om vrij te komen staan en verdedigden heel goed. Dit werd 
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beloond met een 1-2 en vervolgens 2-2. Later werd het 2-3 en met een stand van 3-3 werd het  een reuze 
spannend slot. Veel schoten op de korf, maar ze wilden er niet in. KVS wist in de laatste minuten de 3-4 te 
scoren. Dit werd de eindstand. Aan de inspanning heeft het absoluut niet gelegen, wat hebben we ons best 
gedaan! Volgende week gaan we er zeker weer voor! 
 
Groetjes Fiene van den Berg 
 
Valto F2 
Op verzoek van HKV/Ons Eibernest hebben we dinsdag 26 november de wedstrijd gespeeld i.p.v. zaterdag. 
Vol goede moed gingen we van start en al snel stonden we met 2-0 voor en zat het tempo er lekker in, maar 
HKV kwam sterk terug en even liep het gelijk op maar de 3e helft kwamen we op achterstand en mochten 
we de superspeler inzetten. 
Helaas mocht dit niet baten en hebben we de wedstrijd met 8-14 verloren maar we weten elkaar steeds 
beter te vinden en zijn we als team echt gegroeid! 
We kijken dan ook al uit naar de volgende wedstrijd op 7 december. 
 
Groetjes Lianna 
 
Valto F3 
Afgelopen zaterdag speelde de F3 een wedstrijd tegen Futura. Helaas kond onze eigen coach niet mee, 
maar gelukkig was Chantal, de moeder van Kjell bereid deze taak op zich te nemen.  
We begonnen de wedstrijd vol goede moed! Helaas kwamen we al vrij snel op 1-0 achterstand en ondanks 
goed verdedigen wist Futura ook een 2e punt te scoren.  
 
Na de rust met 2-0 achter het veld in. Het overspelen ging heel goed en we hadden zeker overwegend 
balbezit maar het (proberen te..) scoren bleef uit. Toen de heren Kjell en Twan weer in het veld kwamen 
kwam daar wat verandering in.. Met de fanatieke coach werden de dames en heren aangemoedigd er echt 
voor te gaan, en dat deden ze! Twan scoorde een prachtige 2-1 die toevallig nog op film staat ook! Dat 
applaus smaakte naar meer want al snel wist hij ook 2-2 te scoren. Valto was warm gedraaid, er werd goed 
samengespeeld en vlak voor het einde scoorde Twan ook nog de 3e punt voor Valto!  
 
Met de winst op zak naar huis, dat smaakt naar meer!  
 
Groetjes,  
Lisa 
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activiteitenkalender 2019 - 2020 

15 november 
2019 

 
Valto a gogo 

junior   
B & C jeugd 

8 november 
2019 

 
Filmavond   
D & E jeugd 

29 november 
2019 

 
Sinterklaas  

F & Kangoeroes 

27 december 
2019 

 
Valto a gogo  

16+ 

6 maart 
2020 

 
Bowlen  

alle leden 

27 juni 
2020 

 
Einddag  
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GEZOCHT 
 
 
Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon. 
 
De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in 
Vreeloo en is bedoeld voor de basisschool groepen 5 t/m 8. Dit met 
als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het sporten te krijgen. 
 
Wat doe je zoal? 
 
• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle lierse 

basisscholen. 
• Je verwerkt de inschrijvingen. 
• Overleg met Vreeloo. 
• Contact met deelnemende sportverenigingen (Het LSO). 
• Mail en telefoon verkeer beantwoorden. (vragen m.b.t. teams 

ed.). 
 
 
Op de dagen zelf: 
 
• Tribunes klaarzetten. 
• Standen verwerken. 
• Omroepen. 
• Infobalie beheren. 
• Prijsuitreiking. 

 
 
Meer info kun je vinden op onze site: www.lso.dlier.nl 
Of je kunt contact opnemen met Anita Herbert: herberta@live.nl 
 
 
 
 


