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Opstellingen 19 september 
 
VALTO 1 Aanwezig: In onderling overleg 
Dames: Ellen, Judith, Naomi, Manon 
Heren:  Frank, Niels K, Rob, Bart 
 
VALTO 2 Aanwezig: In onderling overleg 
Dames: Lotte, Nikki, Mariska, Laura, Lisanne 
Heren:  Niels L, Laurens, Pieter, Ruben K, Kees, Thom 
 
VALTO 3 Aanwezig: In onderling overleg 
Dames: Denise, Aileen, Lysanne, Joyce, Manon, Mandy 
Heren:  Steven, Michiel, Dennis, Jeroen 
 
VALTO 4 Aanwezig: 14.45 uur  
Dames: Lisa van S., Petra D., Laura H, Anne-Roos, Lisa R, Antoinette 
Heren:  Laurens M., Roland,  Thomas Ris, Ruben L, Luuk  
 
VALTO 5 Aanwezig 13.15 uur 
Dames: Nia, Esther, Annemiek, Sharon, Ilse, Hellen, Anna 
Heren:  Marco B, Hans, Mark, Arnold, Ruud S (?) 
 
VALTO 6 Vertrek: 14.45 uur 
Dames: Inge, Imke, Mariska, Ryanne 
Heren:  Vincent, Laurens E., Jesper, Bart V, Nick, Wouter 
 
VALTO 7 VRIJ 
Valto 8  Aanwezig: 12.45 uur  
Dames: Helma, Fiona, Petra de Jong, Marije D, Petra D (?) 
Heren:  Michiel B, Peter, Martin B, Sjors,  
 
Met ingang van dit seizoen is het wedstrijdsecretariaat overgenomen door Thom Voskamp. 
Afmeldingen kunnen naar wsv@ckv.valto.nl of bij spoed naar 06 - 13 23 51 55. 
 
 
Iemand moet het doen 
 
Afgelopen week bereikte mij het trieste nieuws over een proef van de voetbalbond, waarbij ouders en andere 
supporters bij wedstrijden van de jongste spelers op tenminste 20 meter van het veld moeten staan en er 
zonder scheidsrechter gespeeld wordt. De proef wordt vooral ingevoerd (en ik citeer) "omdat kinderen hun 
plezier in het spel dreigden te verliezen door de bemoeienis van fanatieke ouders langs de lijn. Die zorgden 
ervoor dat zelfs bij de pupillen wedstrijden moeten worden gestaakt". 
 
Ik snap heel goed dat je als ouder fanatiek kunt zijn, je kinderen wilt zien winnen. Maar ik vind het 
onbegrijpelijk dat ouders zich zo kunnen laten gaan langs de lijn en het zover laten komen dat wedstrijden 
gestaakt worden, dat de kinderen geen plezier meer in het spel hebben en de lol er ook voor scheidsrechters 
vanaf is. Want wie krijgt naast de kinderen vaak de volle laag? Juist, de man of vrouw met de fluit. 
 
Ik denk niet dat het spelen zonder scheidsrechter de oplossing is. De rol is niet altijd alleen maar handhaven 
van regels, maar bij de beginnende spelertjes ook uitleggend en motiverend. En dus moet iemand het doen. 
Of, eigenlijk wil ik er van maken: iemand mag het doen! Want als je je bedenkt dat er zonder jou geen 
wedstrijden zouden zijn, geen competitie en dus geen korfbal, lijkt dat me een bijzondere motivatie. 
Daarnaast sta je als arbiter midden in alles wat korfbal is: strijd, samenwerken, doelpunten voor, doelpunten 
tegen, verlies, winst en bovenal plezier in de sport! 
 
Bij VALTO hebben we een behoorlijk aantal hele goede scheidsrechters die binnen de wedstrijdsport fluiten, 
of de breedtesport wedstrijden leiden, of als jeugdwedstrijdleider actief zijn. Hierdoor zorgen we er voor dat 
iedereen zijn of haar wedstrijd kan spelen. Nu is het wel zo dat we voor de wedstrijdsport meer 
scheidsrechters kunnen gebruiken. Dit komt deels doordat we hoger zijn gaan spelen en biedt naast de 
uitdaging ook kansen. Als VALTO kunnen we namelijk zorgen voor een stuk opleiding, zodat we niet alleen 
op hoog niveau spelen, maar ook op hoog niveau fluiten. Daar leert niet alleen de scheidsrechter van, maar 
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ook de vereniging. Wil je daar aan bijdragen en jezelf ontwikkelen? Laat het dan weten aan mij of aan 
iemand van de TC. 
 
Want wedstrijden zonder scheidsrechter gaan we niet krijgen. Zover laten we het niet komen. Commentaar 
op de wedstrijdleiding is namelijk niet acceptabel. Het is iets wat bij korfbal wel eens voor komt, maar relatief 
weinig. Vaak komt dit voort uit fanatisme bij de supporters of uit frustratie bij de spelers. Hoewel fanatiek zijn 
helemaal niet verkeerd is, vinden we bij VALTO echter wel dat commentaar op de scheidsrechter echt niet 
kan, nooit! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
Uitslagen zaterdag 12 september 2015 
 

 
 
Nabeschouwing afgelopen week 
 
Senioren 
Het was een geweldige dag voor de seniorenteams van VALTO. Het zonnetje dat zich af en toe liet zien en 
vooral een karrenvracht aan punten. Alle seniorenteams wisten hun wedstrijd te winnen. De junioren waren 
helaas minder succesvol, zowel de A1 als de A2 verloren. 
VALTO 1 moest na de pijnlijke nederlaag zorgen dat de neuzen weer dezelfde kant op stonden. Tegen een 
tegenstander als DES moest er dan zeker gewonnen kunnen worden. In het verleden had VALTO het vaak 
moeilijk met DES, maar daar bleek in de eerste helft geen sprake van. Na een 11-4 voorsprong werd de rust 
bereikt bij een 11-7 stand. DES knokte zich nog terug, maar ons 1e had de langste adem en wist uiteindelijk 
met 20-16 te winnen.  
VALTO 2 trad ook aan tegen DES. Voor het tweede gold hetzelfde als voor het 1e, na de harde nederlaag 
van vorige week moest er deze week gewonnen worden. Net als het 1e slaagde ook het tweede in deze 
missie, na een 9-6 ruststand werd het uiteindelijk 14-10. 
VALTO 3 maakte zaterdag de volle uit voor de selectie compleet. In een wedstrijd waarin het 3e veel beter 
was dan de tegenstander, kwam dit pas in de 2e helft echt in de score tot uitdrukking. Uiteindelijk stapten 
VALTO en Nikantes van het veld met een ruime 19-10 overwinning voor de thuisploeg. 
VALTO 4 mocht het op het Haagse natuurgras opnemen tegen het 4e team van GKV. Ondanks de 
strubbelingen die het ‘gewone’ gras met zich mee neemt, kwam de kwaliteit van het 4e toch boven drijven en 
wist men met 11-16 te winnen. 
VALTO 5 trad ook aan in het Haagse, alleen dan tegen Achilles. Ook hier waren de Hagenaars de mindere 
ten opzichte van de Lierse ploeg. Het vijfde wist ook te winnen en dat kwam vooral door het goede 
verdedigende werk: 7-12. 
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VALTO 6 wachtte de thuiswedstrijd tegen Fiks 7. Ook het 6e wist het aantal tegendoelpunten erg laag te 
houden, waardoor de 10 gescoorde doelpunten genoeg waren voor de winst: 10-8. 
VALTO 7  was vrij, maar her en der kwamen toch veel spelers van het 7e in actie bij andere teams, waarvoor 
dank! 
VALTO 8 trok er met een aantal invallers op uit richting Voorburg voor de wedstrijd tegen VEO. Ook het 8e 
stond verdedigend goed en liet VEO maar achtmaal de mand doorboren. Doordat het 8e er twaalf maakte 
was de volle buit voor de senioren binnen: 8-12. 
 
A-jeugd 
VALTO A1 moest na de pijnlijke nederlaag van vorige week op bezoek bij Fortuna laten zien dat dit een 
incident was. Dit moest dan gebeuren in de thuiswedstrijd tegen Avanti. Een slechte start zorgde direct voor 
een achterstand. Toen deze was weggewerkt kreeg je het gevoel dat de A1 er overheen zou gaan. Het 
tegendeel was echter het geval, Avanti wist weer uit te lopen en dit keer hadden de Lierse junioren geen 
antwoord: 10-15. 
VALTO A2 wist de winstpartij van vorige week geen goed vervolg te geven. De A2 wist de korf maar moeilijk 
te vinden. Weinig wedstrijden kunnen tot winst worden omgezet met slechts 6 gescoorde doelpunten. DES 
deed het niet veel beter, maar maakt er wel genoeg voor de winst. De A2 verloor met 10-6. 
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde thuis tegen Oranje Wit B1. De eerste helft was weer van een hoog niveau en VALTO 
wist op gelijke hoogte te blijven met de tegenstander. Met rust stond er een nipte achterstand op het 
scorebord: 6-7. Na rust wist de B1 nog een kwartier de aansluiting te houden, waarna Oranje Wit liet zien 
toch de betere ploeg te zijn en uitliep naar een 8-13 overwinning. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen KCC 
B1. 
VALTO B2 speelde thuis tegen DES B1. Het verschil voorafgaand aan de wedstrijd was één punt in het 
voordeel van VALTO. Zaak was dus om te winnen en zo de voorsprong te vergroten. De B2 speelde een 
prima wedstrijd en liet zien elke week nog te groeien en met gemak werd de tegenstander aan de kant 
gezet, 7-3. A.s. zaterdag speelt de B2 uit tegen DES B1 en bij winst is het kampioenschap al een feit, want 
dan is de voorsprong vijf punten op de nummer twee en dus niet meer in te halen met nog twee wedstrijden 
te spelen. Het moet te doen zijn, maar dan moet je het nog wel doen! Zet hem op! 
VALTO B3 was vrij en speelt a.s. zaterdag uit tegen Avanti B7. 
  
C-jeugd 
VALTO C1 speelde uit tegen KVS C1. Beide ploegen hadden op voorhand vier punten uit twee wedstrijden 
en dus ging het om de koppositie in de poule. Dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, was in de 
eerste helft duidelijk terug te zien in het scoreverloop, want de stand ging gelijk op. Na rust nam KVS een 
voorsprong, 7-4, en leek het gedaan te zijn. VALTO knokte zich echter knap terug in de wedstrijd en even 
ging alles erin en werd de stand weer gelijk getrokken, 7-7. Dat leek een eerlijke uitslag, maar daar nam 
VALTO geen genoegen mee en scoorde het winnende doelpunt, 7-8. Hiermee staat VALTO dus bovenaan 
in de poule. A.s. zaterdag komt KVS C1 naar De Lier en zal er dus weer gestreden moeten worden om de 
punten, om de koppositie te behouden. 
VALTO C2 speelde uit tegen DES C2. Het wilde afgelopen zaterdag niet zo lukken bij de C2, met name in de 
passing waren ze niet scherp genoeg. Lange tijd stond er een 6-2 achterstand op het scorebord. Vlak voor 
tijd vielen er nog twee ‘gekke’ doelpunten en daarmee werd de achterstand verkleind naar 6-4. A.s. zaterdag 
speelt de C2 uit tegen DES C2 en als het lukt om de bal wat beter rond te spelen, moet het ook mogelijk zijn 
om een beter eindresultaat neer te zetten! 
VALTO C3 speelde uit tegen medekoploper Fortuna C4. Het team wat deze wedstrijd zou winnen, zou alleen 
aan kop komen en de beste uitgangspositie hebben met het oog op het kampioenschap. Beide ploegen 
waren aan elkaar gewaagd en de wedstrijd ging gelijk op. Uiteindelijk sleepte VALTO een nipte overwinning 
over de eindstreep, 5-6. A.s. zaterdag speelt de C3 thuis tegen Fortuna C4 en bij winst kan het 
kampioenschap al binnen gehaald worden! Verdedigend kan het bij VALTO allemaal nog wat beter, dus als 
daar de komende week extra aandacht aan wordt besteed, komt het helemaal goed! 
  
D-jeugd 
VALTO D1 speelde uit tegen Albatros D1. VALTO D1 startte de wedstrijd goed en nam al snel een 
voorsprong, 1-3. Hierna kwam Albatros steeds meer in de wedstrijd en ging de wedstrijd gelijk op. Een paar 
minuten voor tijd was de stand dan ook weer gelijk getrokken, 4-4. Een overwinning voor VALTO was 
verdiend, dus schoot VALTO de winnende er in, 4-5. Na drie wedstrijden staat de D1 nu op een gedeelde 
tweede plek met vier punten en met twee punten achterstand op Maassluis D1, waar vorige week nipt van 
verloren werd. De conclusie is dus dat de D1 het hartstikke goed doet in de hoofdklasse en lekker mee kan 
komen! 
VALTO D2 speelde thuis tegen DES D1. Het verschil met de vorige wedstrijden en tegenstanders was dat 
VALTO dit keer wel toekwam aan het rondspelen van de bal en zelfs ook wat kansen wist te creëren.  Toch 
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was het voornamelijk DES dat tot scoren kwam en wilde het bij VALTO niet echt lukken. Gaandeweg de 
wedstrijd ging DES meer druk zetten en werd het rondspelen van de bal ook weer lastiger. Helaas ook dit 
keer weer een ruime nederlaag, 1-8. A.s. zaterdag speelt de D2 uit tegen DES D1, misschien lukt het dan 
om wat langer tegenstand te bieden. 
VALTO D3 speelde thuis tegen DKC D1. Ook bij de deze wedstrijd draaide het om de koppositie in de poule. 
In de eerste helft ging het hartstikke goed, de bekende opdrachten werden weer goed uitgevoerd en DKC 
had daar geen antwoord op. Met rust stond het dan ook verdiend 2-0 voor VALTO. De tweede helft werd er 
door DKC in één vak vier verse (betere) spelers ingebracht en dit vak wist maar liefst in het eerste gedeelte 
zeven keer te scoren. Ondanks dit bleef de D3 inzet tonen en de opdrachten uitvoeren. Einduitslag (helaas) 
2-8. A.s. zaterdag staat gelijk de returnwedstrijd op het programma tegen DKC, dus dan gaan we gewoon 
weer proberen om het ze lastig te maken en misschien lukt het dit keer wel om het de hele wedstrijd vol te 
houden. 
VALTO D4 speelde thuis tegen ONDO D4. Na twee ruime overwinningen voor de D4, stond dit keer de 
laatste tegenstander uit de poule op het programma. Gezien de stand zou dit ook een te nemen hindernis 
moeten zijn en daarmee zou het kampioenschap weer een stap dichterbij komen. VALTO speelde ook dit 
keer weer een prima wedstrijd, waarin ze de tegenstander nauwelijks kansen gaf. Het werd een 8-0 
overwinning. VALTO D4 staat nu met zes punten uit drie wedstrijden bovenaan en de concurrenten ODO en 
ONDO volgen met drie punten. Vanaf a.s. zaterdag staan de returnwedstrijden op het programma en gezien 
de eerste uitslagen moet het geen probleem zijn om deze concurrenten op afstand te houden en het 
kampioenschap binnen te halen! A.s. zaterdag staat als eerste de uitwedstrijd tegen ONDO op het 
programma. 
VALTO D5 was vrij en speelt a.s. zaterdag uit tegen medekoploper Dijkvogels D2. 
 
E-jeugd 
Valto E1 had het heel lastig tegen koploper Die Haghe. Die Haghe E1 liet zien dat ze terecht de koploper zijn 
en droogde Valto met 4-17 af. De kinderen hebben er wel voor geknokt, maar meer zat er niet in. Komende 
zaterdag staat de uitwedstrijd tegen Die Haghe op het programma. Kijken of de schade nu kleiner gehouden 
kan worden! Valto E2 speelde een hele goede wedstrijd tegen ONDO E2. Er werd fel gespeeld door onze E2 
en dat resulteerde in de nodige doelpunten: 10-2 in ons voordeel. Volgende week de uitwedstrijd bij ONDO 
waarbij bij winst de tweede plek in de poule verstevigd kan worden. Valto E3 wist haar eerste wedstrijd dit 
seizoen te winnen van Achilles E2. Door goed samenspel werd de uitslag uiteindelijk 8-5 voor Valto. 
Volgende week op bezoek bij Achilles nog een keer proberen om te winnen! Valto E4 speelde tegen Avanti 
E8. De winnaar van deze wedstrijd zou op de tweede plaats staan. De eerste helft was Avanti duidelijk beter 
en feller, in de tweede helft kwam VAlto goed bij. Helaas moet in de laatste 2 minuten een gelijke stand 
ingeleverd worden tot een 2-4 verlies. Laat volgende week uit bij Avanti zien dat jullie ook kunnen winnen 
van deze ploeg door net dat ene stapje meer te zetten! Valto E5 wist vooraf dat ze een moeilijke 
tegenstander zouden treffen in VEO E1. Dit blijkt ook wel uit de uitslag: 18-2 verliezen is niet leuk... 
Volgende week krijgen jullie VEO nog een keer tegenover je op ons eigen veld. Probeer er met zijn allen wat 
van te maken! Valto E6 had een zware dobber aan DES E2. DES was gewoon beter en wist er 6 te scoren. 
Valto kreeg de bal er niet in waardoor de uitslag 0-6 werd. Volgende week op bezoek bij DES wel 
doelpunten maken meiden! Valto E7 speelde thuis tegen ODO E3. ODO kon al goed doorlopen nemen en 
Valto wist nog niet goed hoe ze deze moesten verdedigen. Daardoor werd de uitslag 2-10 voor ODO. 
Volgende week mogen jullie naar ODO om het nog een keer te proberen. Valto E8 speelde tegen Excelsior 
E2. Hoewel Excelsior pas heel laat bij Valto aankwam, gingen ze wel voortvarend van start. De eerste 10 
minuten had Valto problemen om ze bij te benen. De rest van de wedstrijd ging het gelijk op maar lukt het 
onze meiden niet om te scoren. Excelsior scoorde er 5 waardoor het 0-5. Komende week flink trainen op het 
afmaken van de kansen en volgende week tegen Excelsior wel een paar doelpunten laten zien! 
 
F-jeugd 
Valto F1 liet zien dat ze met recht de koploper zijn in de poule. De wedstrijd tegen DES F1 ging gelijk op 
maar Valto verzwakte geen moment waardoor de uitslag uiteindelijk in het voordeel van Valto beslist werd: 
13-10. Volgende week uit bij DES de kans om de koppositie te verstevigen. Valto F2 had na twee gewonnen 
wedstrijden meer moeite met tegenstander Avanti F2. Avanti had de eerste twee wedstrijd zeer ruim 
gewonnen maar zo ver liet Valto het niet komen. De eerste 10 minuten wist Avanti goed uit te lopen. Daarna 
herstelde Valto zich en de rest van de wedstrijd ging het redelijk gelijkop. Door de voorsprong die er al was, 
wist Avanti met 4-9 te winnen. Maar toch heel knap 4 doelpunten gemaakt tegen deze moeilijke 
tegenstander. 
 
 
  



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

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

Alles op maat gemaakt
met verse kwaliteitsbloemen!

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

simone@bbloemwerk.nl
06 - 54 90 52  26

Een nieuw interieur scoren? Maak er  

dan een thuiswedstrijd van: bij Lagerwerf Wonen

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

van gordijnen tot wandbekleding, van raamdecoratie tot vloer-

bedekking. En u heeft er het voordeel van een persoonlijke 

aanpak, compleet met stylingadvies op maat. Kom ook thuis

bij Lagerwerf Wonen!

Bijzonder scoren bij
het team van

Lagerwerf Wonen

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS

complete financiële administratie
complete loonadministratie

belastingaangifte
advies in alle financiële en fiscale zaken

Teun Dekker, Viool 70, 2678 HJ  De Lier

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

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

Internet: www.tede-adm.nl
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Agenda voorjaarsvergadering 
Het bestuur nodigt alle leden en andere belangstellenden uit voor de jaarlijkse algemene najaar vergadering.  

Deze wordt gehouden op maandag 5 oktober april 2015. 
Vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar in de Villa. Om 20.30 uur begint de vergadering. 
We willen benadrukken dat ook de ouders van de jeugdleden van harte welkom zijn om hun kinderen 
op deze vergadering te vertegenwoordigen. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 

1 Opening door de voorzitter 
2 Vaststellen notulen voorjaarsvergadering 2015 
3 Terugblik Seizoen 2014-2015 
4 Verslag Kascommissie en aanstellen nieuw lid kascommissie 
5 Vaststellen jaarrekening 2014-2015 
6 Vaststellen begroting 2015-2016 
7 Uitreiking ere kleinood 
8 Plannen en mededelingen bestuur 
9 Bestuurswisselingen: 

Aftredend en herkiesbaar: Marketing en PR, Rosanne van Staalduinen 
Tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering aanmelden bij een 
bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). 

10 Rondvraag 
	  

De jaarrekening en begroting kunnen vanaf 1 oktober bij de penningmeester worden opgevraagd. 
Agendapunten voor de ledenvergadering kunnen uiterlijk 3x24 uur voor de vergadering worden ingeleverd bij 
een bestuurslid (bij voorkeur de secretaris). 
Korte vragen waarvoor geen uitgebreid bestuur overleg nodig is, kunnen tijdens de vergadering worden 
gesteld. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Joke van Oudheusden, Secretariaat VALTO 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
De senioren! 
In tegenstelling tot vorige week waren het dit keer de senioren die wisten te overtuigen! De 7 teams die in 
actie kwamen, wisten allen te winnen. Ook werd er voor het eerst door de drie selectieteams 9 punten 
behaald! Vanwege verschillende blessures was het vlaggenschip op een aantal plekken verjongd en het was 
goed om te zien dat dit team een verfrissend spel liet zien. Een dip aan het begin van de 2e helft werd 
opgevangen en zonder gebruik van wissels, wist dit team de punten binnen te halen. Een knappe prestatie 
en een verdiende overwinning.  
Bij de jeugd dit keer wisselende resultaten….. 
 
Kampioenen? 
Bij de jeugd wordt er een competitie gespeeld met totaal vier ploegen en a.s. zaterdag staan voor de meeste 
ploegen al weer de vierde wedstrijd op het programma en dat betekent dat we al de eerste kampioenen 
kunnen gaan verwelkomen. Zet hem op jongens en meisjes! 
 
Leren van een prof? 
Op maandag 14 september is de eerste avond voor trainers en coaches gepland. Alle trainers en coaches 
bij Valto worden om 19:30 in de Villa verwacht. Te gast is Andre Kuipers (kijk even op 
http://www.korfbalstars.nl/stars/andre-kuipers/ ). Andre is één van Nederlands beroemdste korfballers. Dat 
wil je niet missen! 
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Video analyse, ook van jouw wedstrijd? 
Bij Valto is de mogelijkheid om je wedstrijd te filmen. Er is een camera aanwezig die (in overleg) geleend kan 
worden. We hebben ook mogelijkheden om de wedstrijd via internet te tonen aan het team. Neem contact op 
met ondergetekende indien je interesse hebt. 
 
Video-crew 

Dag Video’ers 
26-9 Valto 1 – Pernix 1 (15:45 aanwezig): B1 

Valto 2 – Pernix 2 ( 14:00 aanwezig): B1 
3-10 Valto 1 – Telstar 1 (15:45 aanwezig): B2 

Valto 3 – Dijkvogels 3 ( 12:30 aanwezig): B2 
Overige teams op afspraak en zelf camera bediening regelen. 
 
Top trainers Valto 6/7/8 
Week vd maand Trainer 

1e  Jeroen Voskamp 
2e  Arnold Kok 
3e  Mark van Geest 
4e  Dennis Voskamp 
5e  Johan van der Meer 

 
Oefenen zaal 
Om vast rekening mee te houden: 
Dag of Week Activiteit 

Di 20 oktober Trainen voor A1/B1/C1/D1 en selectie 
Do 22 oktober Trainen of spelen voor deze teams 

Zaterdag 24-10 Oefenen voor A1/B1/C1/D1/selectie 
Maandag 26-10 Haagse Korfbaldagen voor A1 en Valto 1 
Zaterdag 31-10 ALL-DAY-VALTO 

Oefenen voor alle Valto teams 
 
 
Herhaling van berichten 
 
Laatste oproep!!: schotklok voor Valto B1, bediening gezocht!! 
Onze B1 speelt in de zaal dusdanig hoog dat zij ook gebruik moeten maken van de schotklok. Elke 
thuiswedstrijd (dus 7 keer per seizoen) moeten we die schotklok gaan gebruiken. Hiervoor zijn we op zoek 
naar 6 personen (2 groepjes van 3) die het leuk vinden die schotklok te bedienen. Het is niet moeilijk, maar 
er is wel een korte (één avondje) cursus nodig. Die gaan we regelen natuurlijk. Misschien leuk voor de 
ouders van B1? Maar anderen ook van harte welkom! Meld je ajb aan bij ondergetekende. 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
Basiscursus EHBO 
Op maandag 14 september a.s. begint bij voldoende aanmeldingen (minimaal 6) een basiscursus 
E.H.B.O. Deze vindt plaats in zalencomplex ’t Centrum, Hoofdstraat 100 in De Lier. De cursus  bestaat uit 6 
avonden van ongeveer 3 uur. Hierbij is het examen niet inbegrepen. 
 
In de cursus leren de deelnemers wat te doen bij lichte verwondingen, verstikking, verstuiking, botbreuken, 
verbranding, shock, epilepsie etc etc. Ook reanimeren en bediening van de AED wordt behandeld. De 
kosten van de cursus bedragen € 200,00 dit is incl. cursus materiaal + examengeld. 
 
Eerder dit jaar is er een bericht geweest met de vraag naar interesse voor deelname. Mocht er binnen 
VALTO nog steeds interesse zijn in een E.H.B.O. cursus of wil je informatie dan kun je contact opnemen met 
Chris Bruggeman. Tel 0174-515548 of mailen kan ook: chris@ehbodelier.nl. 
 
Trainersavond 14 september!  m.m.v. André Kuipers. 
De TC wil alle trainers en coaches uitnodigen voor de trainersavond van 14 september. 
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Deze zal gehouden worden in de Villa vanaf 19.30 uur. André Kuipers zal deze avond grotendeels invullen. 
Hij is een speler van het Nederlands team en is o.a. ook bekend van korfbalstars. 
http://www.korfbalstars.nl/stars/andre-kuipers/ 
Je kunt deze datum alvast noteren in je agenda. Binnenkort krijgen jullie meer informatie over de exacte 
invulling van deze avond. 
       Groet, Johan van der Meer 
 
Schoonmaken Villa 
Voor alle duidelijkheid leg ik nog graag wat uit over het schoonmaken van onze Villa. Om alles bij VALTO 
schoon te houden vragen we de hulp van de ouders van onze jeugd.  
Per week is een ander jeugdteam aangewezen, zodat de ouders  maximaal 2x in het gehele verenigingsjaar 
aan de beurt komen.  Met een groepje van 7 a 8 mensen is alles binnen een uur klaar. Dus is het van belang 
dat iedereen aanwezig is. We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur.  
  
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
11-09  D2 
18-09              D3 
25-09  D1 
02-10  B2 

09-10  B3 
16-10  C3 
23-10  C2 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 

Agenda 
De agenda is ook online te vinden: http://www.ckv-valto.nl/agenda/ 
 
14 september 2015 Trainersavond, 19.30 uur VILLA 
5 oktober 2015 Algemene Najaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
Zaterdag 22 augustus 2015 Oefenprogramma 
21 november 2015 Schuurfeest 
1 januari 2016 Nieuwjaarsreceptie, 19.00 uur VILLA 
11 april 2016 Algemene Voorjaarsvergadering, 20.00 uur VILLA 
 
 
BARBEZETTING KOMENDE 2 WEKEN 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete 
schema voor het najaar kunnen jullie vinden op de site. 
 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als derde genoemd staat mag om 
9.15 uur beginnen. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst (8.15-12.00) als eerste genoemd staat moet van 
tevoren de sleutel en kas ophalen bij Teun Voskamp, van Montegnestraat 2, 06-40673596. 
Stuur hem van tevoren even een berichtje om wat af te spreken hierover. 

• Degene die de kantine afsluit moet de sleutels en de kas weer terugbrengen bij Teun 
Voskamp. Dit moet voor 22.45 uur gebeuren. Mocht dit niet lukken dan moet degene een sms 
naar Teun sturen met de mededeling hoe laat hij de spullen komt langs brengen, in ieder 
geval vóór 13.00 uur de volgende dag!! 

• Als je erop staat, maar je kan niet dan zelf even voor vervanging zorgen en doorgeven op 
jbridder@caiw.nl 

• Alvast bedankt voor jullie hulp. 
	  

Groetjes Mariëlle Ridder, 06-48761966  
 
 
Datum Dag Tijds 

duur 
Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

17 sept Do 19.00-23.30 Jelle Boeters     
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Datum Dag Tijds 
duur 

Bezetting 1 Bezetting 2 Bezetting 3 Ass keuken Keuken 

19 sept Za 9.15-12.00 Simone 
Bongaards 

Suzanne Ousoren Lisette v Vliet   door Bar 

19 sept Za 12.00-15.00 Chantal van 
Kester 

Heleen van Dasler Marjo 
Hoogerbrugge 

  

19 sept Za 15.00-18.00 Ellen 
Varekamp 

Vincent 
Cornelisse 

   

19 sept Za 17.30-20.30 Imke Jansen Mariska Moerman   Annemieke L. 
Mariëlle R 

        

24 sept Do 19.00-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        

26 sept Za 8.15-12.00 Helma vd Berg Petra Stolze Pascal v Dijk   

26 sept Za 12.00-15.00 Wilma Prins Miranda vd Mout ???????   

26 sept Za 15.00-18.00 Ton v 
Spronsen 

Moniek de Vos Ilse de Wolf   

26 sept Za 17.30-20.30 Thelma 
Jansen 

Daniël Verbaan Wouter 
Wubben 

?????? Marcel S. 
Laurens v Eijk 

 
 
 
De Grote Club Actie komt er weer aan! 
Ook dit jaar doen we als Valto weer mee aan de Grote Club Actie. Dit is een landelijke loterij, 
waarmee we voor onze vereniging een leuk bedrag mee kunnen binnen halen. En dat is tenslotte 
nodig om ‘De leukste vereniging van het Westland’ financieel gezond te houden. 
 
De opzet is als volgt.  
Op 12 september hebben de coaches van de teams uit de C, D en E de loten uitgereikt met flyers 
waarop de uitleg staat. De coaches geven ieder kind uit het team 10 loten en een flyer. De loten 
kosten € 3 euro per stuk, waarvan Valto € 2,40 krijgt. 
 
De kinderen mogen de loten vervolgens verkopen aan familie, vrienden, kennissen, buren, juffen en 
meesters etc. De bedoeling is om de loten binnen 1 week te verkopen. De coaches kijken na 1 week 
of er nog loten over zijn en kunnen die binnen het team herverdelen. Zodra alle loten binnen het team 
verkocht zijn geeft de coach dit door aan ons en krijgt het team met z’n allen een consumptie in de 
Villa! Des te meer reden om dus snel klaar te zijn! 
Het geld van de 10 loten (€ 30,=) lever je dus in bij de coach en als die alles verzameld heeft levert die 
dat in bij ons. Dat inleveren staat gepland op dinsdagavond 29/9. 
 
In totaal zijn er dan 1100 loten verkocht, dus dat zou een hele mooie opbrengst zijn.  
Wij gaan er voor! 
 
Chantal van Kester, Wouter Koornneef en Hans Ridder 
 
To op verkeerde been gezet 
Ik kon het niet nalaten om deze zaterdag eens naar een ander sportveld te gaan. Het leek wel alsof ik 
er heengetrokken werd. Voorbij de korfbal, voorbij de tennis, voorbij de handbal… naar de voetbal. 
Een enorm groot oppervlak met heel veel velden. Maar wat zijn die velden groot. Ergens in de verte 
een groot gebouw en daarom heen de velden. Wel kinderen op het veld, maar niet zoveel mensen 
langs het veld. Een veld met twee helften; tenminste er loopt in het midden overdwars een witte lijn. 
Soms spelen de kinderen overdwars, maar als je een beetje groter bent dan speel je op het grote 
veld, dat toch weer kleiner is dan het echte grote veld. Er zijn velden met echt gras en er zijn velden 
met kunstgras. Kortom…heel veel dat ook bij Valto terug te vinden is. Reden genoeg om terug te 
keren naar de basis, maar dat heeft To toch niet gedaan. To is daar gebleven en To kan niet nalaten 
om iets daarover te schrijven. 
 
Er wordt zo vaak gezegd dat korfbal maar een rare sport is. Twee halve velden met allebei twee 
dames en twee heren van twee partijen. [dus er doen in totaal 16 personen mee, verdeeld over twee 
partijen en verdeeld over jongens en meisjes]. De middenlijn is de grens, daar mag je niet overheen. 
Zo’n middenlijn is er ook bij voetbal. Daar mag je wel overheen, maar je mag ook weer over terug naar 



meliormakelaar.nl

UW WONING 
VERKOPEN?

0174 540654

HUT TECHNIEK

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur    
 

Kerklaan 126a�
2678 SZ  De Lier�

Telefoon (0174) 515587�

Gas- en waterbehandeling

Centrale verwarming

Was- en koelapparatuur
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de andere helft. Als je wel eens naar voetbalwedstrijd op Tv kijkt dan zie je dat heel vaak. Je rent met 
de bal naar voren, maar als je dan vlakbij de achterlijn bent dan trap je de bal weer terug naar 
achteren en nog verder naar achteren. Soms tot bij de eigen keeper. Die mag die bal dan niet 
oppakken en daarom loeiert hij die de bal dan maar weer naar voren. Meestal komt die bal bij de 
tegenstander terecht. Die bal moet naar voren….proberen te scoren. Op de Lierse velden doen ze dat 
na. Ze noemen dat tactiek. En dat wil er bij To maar niet in. Je speelt het spel om punten te maken. 
Schieten op het doel is daarbij dan in elk geval het meest noodzakelijke. Dus op het voetbalveld kwam 
ik er achter dat korfbal nog niet zo gek is. Daar moet je schieten. To heeft zelfs al gehoord dat er een 
schotklok bij Valto nodig is omdat een juniorenteam zo ontzettend hoog speelt. Snelheid daar gaat het 
om bij korfbal. Dat zien we trouwens ook bij hockey.  
 
Dus….beste mensen van Valto. Het uitstapje naar de voetbal is me niet zo goed bevallen. Ik denk dat 
ik volgende keer maar weer bij ’t Mikpunt zal stoppen. Beloven jullie dan wel het echte mikpunt de korf 
os en blijft. 
To Val 
 
Wedstrijdverslagen 
 
GEDREVEN VALTO GEEFT DES HET NAKIJKEN. sponsor: Martin Stolze 
Voor het vlaggenschip dreunt de eerste wedstrijd tegen Tilburg nog steeds na. Niels zijn enkelblessure 
houdt hem nog steeds aan de kant. Schreef ik vorige week dat Rob alleen last had van zijn ribben 
tijdens het hoesten. Het bleek toch ook iets erger, want het was eigenlijk bij elke beweging en dus 
bleef ook hij vandaag op de bank. Het verlies van vorige week was verwerkt en er stond vandaag een 
verjongt en gedreven eerste team binnen de lijnen. Met Laurens en Pieter in de basis werd de 
gemiddelde leeftijd flink naar beneden bijgesteld. In het verdedigingsvak was Manon zelfs de enige 
twintig plusser naast de drie tieners Judith, Laurens en Bart. Onder leiding van scheidsrechter Baart 
werd aan de wedstrijd begonnen en konden Ellen, Naomi, Frank en Pieter op jacht naar de 
openingstreffer. Deze viel na drie minuten en kwam van de handen van Pieter. Niet veel later mocht 
Frank er vanaf de strafworpstip 2-0 van maken. Na de vakwisseling hield de Lierse verdediging het 
nog een poosje dicht, wat Laurens de kans gaf om zijn visitekaartje af te geven door er met twee 
treffers 4-0 van te maken. Valto wist deze voorsprong langzaam maar zeker uit te bouwen naar 7-4 
halverwege de eerste helft. De jonge thuisploeg was lekker op dreef en wist de Delftse gasten goed in 
bedwang te houden, zodat er vijf minuten voor rust een comfortabele voorsprong van 11-4 op het 
scorebord stond. De laatste vijf minuten naar de rust zette de Delftse formatie echter een slotoffensief 
in die ook nog zijn vruchten afwierp. Met drie doelpunten op rij werd er een, voor DES, belangrijke 
inhaalslag gemaakt. 
Valto kwam niet echt scherp uit de kleedkamer, waardoor DES de achterstand kon wegpoetsen en de 
wedstrijd weer een wedstrijd maakte bij 11-9. In de volgende fase zouden de ploegen om en om 
scoren tot de 13-11 tussenstand. Het jonge Valto leek te wankelen onder de druk van de gasten. DES 
kreeg weer hoop en wist met twee doelpunten op rij ineens langszij te komen bij 13-13. We waren 
halverwege de tweede helft en al het Lierse publiek hield de adem in. DES rook hun kans en deed er 
verdedigend een schepje bovenop. Dit resulteerde erin dat de tieners van Valto met twee vrije ballen 
van de handen van Judith weer een voorsprong op het scorebord zette. Na het afstandschot wat 
Frank even later scoorde had Valto weer wat meer lucht, maar helaas was daar even later weer een 
Delfts doelpunt. De veerkracht van het Lierse vlaggenschip van vandaag bleek wel uit het slotoffensief 
wat zij inzette. Met de doelpunten van Laurens en Bart stond er vijf minuten voor tijd weer een veilige 
18-14 voorsprong op het bord. Dit kon eigenlijk niet meer fout gaan, zodat er op het terras al een 
feestje werd gestart. In de slotfase zouden de ploegen om en om scoren, zodat de scheidsrechter af 
floot nadat Bart de 20-16 had binnen geschoten. Hiermee was de tweede overwinning een feit in een 
wedstrijd met twee gezichten. Leek het in de eerste helft een walk over te worden voor de thuisploeg, 
moest er in het tweede deel toch alle zeilen bijgezet worden om de overwinning naar veilige haven te 
brengen. Het jonge team toonde op het juiste moment hun veerkracht door weer een veilige 
voorsprong te pakken. Een mooie overwinning voor het vlaggenschip, waarmee de aansluiting met de 
top er weer is. Nu wordt het zaak om door te pakken en ons niet meer te laten verrassen. Volgende 
week gaan Valto 1 en 2 gezamenlijk naar Barendrecht om daar tegen Vitesse 1 en 2 te strijden om de 
punten. Als nieuw gezicht langs de lijn bij Valto hoop ik dat er veel publiek achter de spelers aan reist. 
Het worden vast weer twee heel interessante wedstrijden die het bekijken waard zijn. 
Tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
Doelpuntenmakers Valto: Frank 7x, Laurens 5x, Judith 4x, Bart en Pieter 2x. 
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VALTO 2 HEEFT GEEN KIND AAN DES 2.   sponsor: Martin Stolze 
Na het teleurstellende verlies van vorige week in Houten, waren de spelers van 2 tot op het bot 
gemotiveerd om zich op eigen veld te revancheren. DES 2 moest hier het slachtoffer van worden. Het 
zou echter weer met een nieuwe opstelling worden, want Pieter en Laurens moesten worden 
afgestaan aan het vlaggenschip. Gelukkig maakte Thom zijn rentree, al was het maar voor een halve 
wedstrijd. Valto 2 begon scherp aan de wedstrijd met binnen een halve minuut de openingstreffer van 
Lisanne. Niet veel later liet Thom zien dat hij het nog niet verleerd is en scoorde de 2-0. Na de treffer 
van Ruben wist ook DES eindelijk de korf te vinden en bleef zodoende in het spoor. Thom vergrootte 
de marge weer, maar nog in dezelfde minuut werd de bal aan de andere kant op de stip gelegd. Het 
verschil van twee werd door Laura met twee door Ruben gefikste strafworpen verdubbeld. De 
doelpunten vielen in de volgende fase wat minder snel achter elkaar door de korf, maar halverwege 
de 1e helft toch 7-4 op het bord. DES wist voor de thee nog even dichtbij te komen toen zij er 8-6 van 
maakten. De laatste minuten naar de rust hield de Valto verdediging het echter goed dicht en kon de 
aanval rustig opzoek naar de juiste kansen. Het was Ruben die met zijn derde treffer de ruststand 9-6 
op het bord schoot.  
Na de thee bleef zoals aangekondigd Thom aan de kant. Voor hem in de plaats startte Bart aan het 
tweede deel. Dit zou een stuk minder doelpuntrijk worden als het eerste deel. Door het strakke 
verdedigen van de thuisploeg hadden de Delftse gasten hadden het in het tweede deel nog moeilijker 
als in het eerste bedrijf. Laura besloot met haar derde treffer voor Valto de voorsprong verder uit te 
bouwen. Dit was de aanzet voor nog drie doelpunten van Bart, Lisanne en Ruben. Bij een 13-6 
tussenstand en nog maar een kwartier op de klok werd Bart gewisseld voor Michiel, zodat hij even op 
adem te komen voor zijn wedstrijd in het vlaggenschip. Met nog iets meer dan tien minuten op de klok 
wist ook DES weer de korf te vinden, maar de wedstrijd was eigenlijk al gespeeld. De tijd tikte 
langzaam weg naar het einde van de wedstrijd. In deze slotfase werd door beide ploegen nog één 
maal gescoord, zodat na de treffer van Kees en een DES dame er een 14-8 eindstand op het bord 
stond. Bij het invullen van het “wedstrijdformulier” bleek echter dat de leidsman nog twee doelpunten 
van DES gezien had. Vandaar de uitslag van 14-10 op de diverse uitslagen sites, wat echter niets 
afdoet aan de prima prestatie van Valto 2. Twee welverdiende punten kunnen worden bijgeschreven, 
waarmee we weer bovenin de poule mee doen.  
 
Doelpuntenmakers Valto 2 : Ruben 4x, Laura 3x, Lisanne, Kees en Thom 2x en Bart 1x. 
 
Valto 3 – Nikantes 2    sponsor: Martin Stolze 
Na een geweldig essay van vorige week is het deze week aan mij de taak om een prachtig stuk te 
schrijven over toch wel een prachtige wedstrijd, met prachtige acties, prachtige doelpunten, prachtige 
… ach laten we maar niet op de zaken vooruit lopen, eerst de voorbereiding. Die was namelijk niet 
zoals we gehoopt hadden. De afgelopen weken was Jeroen de enige die de lappenmand warm hield, 
maar afgelopen week kwam daar Mandy (rug), Joyce (knie), Lysanne (ziek) en Aileen (lies) bij. 
Gelukkig was Aileen fit genoeg om te starten, en met Dennis die net terug was van vakantie hadden 
wij zowaar drie heren en drie dames. Gelukkig werd Twan Korteland (onze piloot in opleiding) weer 
ingevlogen en was Mariska ook bereid om met ons mee te strijden tegen Nikantes 2. Een 
tegenstander waar veel van ons nog nooit van gehoord hadden, laat staan tegen gespeeld hadden. 
Op zoek naar informatie over onze tegenstander vonden we alleen foto’s van hun (we geven het 
eerlijk toe) lelijke, rood/groen gestreepte shirts. Maar de kleur van shirts zegt natuurlijk niets over hun 
prestaties. De omstandigheden waren goed voor een korfbalwedstrijd; een zacht zonnetje, een prima 
temperatuur en amper wind te bekennen. De eerste helft verliep echter nogal stormachtig aan onze 
zijde, met een ruststand van 5-6. Slechte passes, geen communicatie en gemopper onderling 
vormden het toneel aan onze kant. Vervolgens viel ook Twan ongelukkig uit door een landing op de 
voet van een tegenstander, en hij werd vervangen door Ruben. Helaas moest Ruben met de rust ons 
alweer verlaten voor het tweede, en kwam Alex op zijn plek. De woorden van Chris in de rust waren 
duidelijke taal: “Jullie staan tegen jezelf te korfballen, die lui kunnen niks. Wat doen jullie? Jullie staan 
te mopperen en te zeuren op elkaar. Even koppie erbij en slopen die lui!” En deze duidelijke woorden 
waren de start van een veel betere tweede helft waarin het ineens allemaal wel liep zoals wij dat 
wilden. Passes die wel op het juiste moment gegeven werden, lijnen die wel goed gelopen werden en 
ballen die wel door het mandje vielen. Zo bleef er in korte tijd niets meer van Nikantes over (helemaal 
niet toen ze nog maar met zeven man in het veld stonden). Door hard te werken werden er de tweede 
helft 14 doelpunten gescoord, en dat is toch wel een aantal waar wij trots op kunnen zijn. Eindstand 
was 19-10. Volgende week wacht ons een uitwedstrijd tegen KVS 5 (aka de Vissen) en wordt het 
wederom weer hard werken. Maar met de eerste punten in onze zak en vol vertrouwen gaan we daar 
ook weer keihard tegenaan om de tegenstanders “te slopen”. Tot dan! 
Lysanne van Venetiën  
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GKV 4 – Valto 4 
Afgelopen zaterdag mochten wij de noppenschoenen weer uit de kast halen, want we moesten naar 
GKV voor een wedstrijd op het gras. Het beloofde een spannende pot te worden, aangezien GKV de 
vorige twee wedstrijden ook had gewonnen en een hoger doelsaldo had dan wij. We begonnen de 
wedstrijd goed, dankzij de doelpunten van Luuk en Ruben kamen we snel op 0-5 voorsprong. Wel 
werden de aanvoerders van beide teams al vroeg in de wedstrijd bij de scheids geroepen, met de 
vraag of ze hun teams in bedwang konden houden. Met de afspraak dat we minder zouden zeuren, 
gingen we lekker door. Petra wist de 0-6 te scoren, maar daarna hielden de doelpunten aan de kant 
van Valto op. GKV wist terug te komen tot 4-6 en het leek nog spannend te worden. Gelukkig hebben 
we het gat niet kleiner laten worden dan twee punten verschil en hebben we het uit kunnen bouwen 
tot een eindstand van 11-16. Dit was een overwinning waarvoor we hebben moeten strijden, maar de 
punten zijn wel weer binnen! Volgende week moeten we tegen Excelsior thuis om 15:30, iedereen is 
van harte welkom om ons aan te moedigen. 
Groetjes, Lisa de Rijcke 
 
Valto 8 
Met drie invallers reisde Valto af naar Voorburg om zich daar te voegen bij een paar coachende 
teamleden. Helaas mocht de komst van deze versterking van Valto geen positieve verandering in de 
uitslag van Valto E5 opleveren. Maar des te gedrevener stonden wij aan de start van de wedstrijd om 
nu wel punten mee te nemen naar De Lier. Met invallers Frillem en Hans in het veld en invalster Petra 
op de bank, begonnen we de wedstrijd. Tot 4-4 ging de wedstrijd gelijk op, om en om een doelpunt. 
Heel eerlijk verdeeld. Maar toen kreeg Valto de smaak te pakken en wist ze uit te lopen tot 5-9 met 
rust. Helaas had de scheids 6-8 in zijn hoofd zitten en aan scores bijhouden op briefjes deed hij niet. 
Na overleg met de scheids, de tegenstander en het overleggen van het liveverslag van de Leonie via 
de app, ging VEO overstag om verder te gaan met een score van 5-8. Een tussenstand die zeker niet 
klopte omdat er op slag voor rust gewisseld was van vak. Maar goed, we leverden beide een doelpunt 
in en gingen vrolijk verder. Gelukkig heeft deze hapering van de scheidsrechter geen gevolgen gehad 
voor de winst in deze partij. Uiteindelijk werd de uitslag 6-12 voor Valto. Of 7-12 als je uitgaat van de 
ruststand van de scheids. Of 6-13 als je uitgaat van de ruststand van Leonie. Nou ja, op het formulier 
staat 6-12, dus laten we die stand dan maar aanhouden. De winst ging in ieder geval mee naar De 
Lier! Bedankt Hans, Frillem en Petra voor het invallen en voor de doelpunten! Op naar Weidevogels 
komende zaterdag! 
 
Valto A1 - Avanti A1 
Sponsors: Hermadix & JG sproeibedrijf 
Deze zaterdag stond er voor de A1 weer een thuiswedstrijd op het programma. Er was weer een week 
prima getraind. De spelers hadden daardoor weer genoeg vertrouwen opgebouwd, en het zou daarom 
vandaag weer beter gaan dan de wedstrijd ervoor tegen Fortuna. Er werd zeer scherp ingeschoten en 
ook de drive was goed. Dit was te zien, binnen 20 seconden werd het eerste schot door Lisa meteen 
tot doelpunt gepromoveerd. Een heerlijk begin natuurlijk, maar de vraag is daarna waarom Valto niet 
kan doorpakken. Het werd snel 1-1, nog wel 2-1 maar daarna ook net zo snel ineens 2-6 voor Avanti. 
Het zijn de fases waarin Valto net een stukje overtuiging mist, een stukje vechtersmentaliteit en een 
stukje onoverwinnelijkheid. Die fases zijn er eigenlijk elke wedstrijd wel, en daardoor laten we de 
tegenstander teveel in de wedstrijd komen. Gelukkig volgde hierna een fase waarin Valto heel anders 
in de wedstrijd zat, het werd in een tijd van 5 minuten al weer 6-6, wat ook de ruststand was. In de rust 
natuurlijk afgesproken dat we deze fase gingen doorzetten, zodat we na de rust konden gaan uitlopen. 
Dit was ook belangrijk, want we moesten winnen om aansluiting met de bovenste ploegen te houden. 
Echter werd het na rust veel te snel 6-10, waardoor de wedstrijd gewoon gespeeld was. Tenminste, 
dat bleek achteraf. Want op het moment zelf moesten we gewoon het geloof en vertrouwen blijven 
houden, want aan het einde van de eerste helft konden we ook in 5 minuten 4 doelpunten maken. 
Maar het geloof straalden we niet uit. We gingen wel mee scoren, maar dat is met een achterstand 
van 4 doelpunten niet genoeg. Het werd uiteindelijk 10-15. Enorm zonde, dit zijn gewoon wedstrijden 
die je eruit moet kunnen slepen. Het blijkt dat Valto nog heel veel kan leren, maar dat is opzich niet 
dramatisch. Valto zal echter wel moeten laten zien dat ze leren van hun fouten. Onder andere dat we 
dus komende tijd minder van die zwakke fases hebben, of dat we hier sneller bovenop kunnen komen 
en zo minder onnodig puntverlies lijden. Volgende week een nieuwe kans om te laten zien waartoe 
deze A1 in staat is, uit tegen Weidevogels A1. Verliezen hoeft niet altijd erg te zijn, maar onnodig 
verliezen terwijl je had kunnen of moeten winnen, doet wel pijn. Maar nu de koppies omhoog, met z'n 
10'en er voor blijven werken en dan heb ik er alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt! 
 
Van de officiële A1 supportersvereniging 
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Valto B1 – Oranje Wit B1 
Afgelopen zaterdag moest Valto B1 het opnemen tegen Oranje Wit B1 uit Dordrecht. Gelukkig was het 
goed weer om te spelen. In de aanval begonnen Sheila, Vera, Rick en Martijn en in de verdediging 
Maaike, Lisette, Simon en Max.  
In de eerste helft volgde de doelpunten van beide kanten elkaar snel op. Na bijna elk doelpunt van 
Oranje Wit volgde een doelpunt van Valto. Doelpuntenmakers waren o.a. Martijn, Simon, Sheila en 
Max. De ruststand was 6-7. 
In de tweede helft kon Valto de ploeg uit Dordrecht niet bijhouden. Er werd te weinig gescoord bij ons. 
De eindstand was 8-12. Helaas werd er dus verloren, maar we kunnen ook terugkijken op goede 
dingen in ons spel.  
Nick en Inge bedankt voor het reserve zitten en invallen. Volgende week speelt Valto B1 uit tegen 
KCC. 
 
Groetjes de B1 
 
Valto B2 – DES B1 
Zaterdag moesten wij thuis tegen DES B1. Het zou een spannende wedstrijd worden,  
want wij stonden boven aan met 4 punten en DES had 3 punten in de poule. 
We hadden er erg veel zin in. We begonnen de wedstrijd met in de aanval Nick, Fabian, Kitty en Inge, 
in de verdediging Luuk, Rolf, Iris en Romy. De wedstrijd begon goed want, er werd al snel de 1-0 
gescoord door een schot van Inge. Kort daarna scoorde DES een doorloop,  
de 1-1. De vakken werden weer gewisseld. We hadden veel kansen en er werd veel schoten, alleen 
het scoren viel niet mee. Gelukkig scoorde Luuk een mooi schot en we gingen de rust in met 2-1 voor 
Valto. Na de rust kwam Joost erin voor Fabian. Al snel na de rust scoorde Rolf een schot. Helaas 
scoorde DES ook alweer snel met een doorloop. We hadden lange aanvallen en het ging goed. Inge 
en Luuk scoorden een schot en het stond 5-2 voor ons. Luuk wist er nog een te scoren na een vrije 
bal, een korte kans, 6-2! En DES scoorde een korte kans. Joost scoorde net voor tijd nog een mooi 
schot en de wedstrijd was afgelopen. 
De eindstand werd 7-3 en we hebben weer 2 punten binnen! Volgende week moeten we weer tegen 
des B1, maar dan uit. Romy, bedankt voor het invallen en Michiel en Peter bedankt voor het coachen 
van de 2e helft. 
 
Peter: graag gedaan; vond het leuk zoveel jongelui te zien die ik in het verleden allemaal getraind heb. 
Ik vond de werklust top!  
 
Valto B2 
Heeft u ons al zien korfballen! Nog niet, kom dan gauw eens kijken… 
Nieuw seizoen, nieuwe ploegsamenstelling, nieuwe trainer/coach… Ja, dit gaat over de B2! 
Het is natuurlijk altijd even ‘de kat uit de boom kijken’, om te zien ‘wat voor vlees er in de kuip zit’. Dit 
geldt zowel voor spelers naar een nieuwe trainer/coach, alsook andersom. Gelukkig heeft dit niet lang 
geduurd en kan worden gesproken over een ‘Team’. 
Er is gestart met een aantal oefen wedstrijdjes in een toernooi vorm, bij Excelsior in Delft. Even 
zoeken passen en meten om de juiste spelers combinatie te vinden, kon dit toernooi als positief 
worden ervaren. 
En nu voor het ‘eggie’! De eerste trainingen. De eerste wedstrijd thuis, tegen Achilles B3 uit Den Haag 
was nog even aftasten. Door heel hard te werken werd deze zwaar bevochten wedstrijd gewonnen 
met 5-4. Evalueren op de training, de training afstemmen op de gepeelde wedstrijden om zo tot een 
vast structuur te komen, werpt stapje voor stapje zijn vruchten af. 
De tweede wedstrijd uit tegen ALO B2, ook uit Den Haag, werd eveneens gewonnen met maar liefst 
1-6. Ook tijdens deze wedstrijd werd een ongekende inzet geleverd door het team. Tips en trucs welke 
zijn doorgenomen tijdens trainingen kwamen terug in de wedstrijd. Fantastisch om te zien, maar nog 
fantastischer om deze sfeer ‘live’ mee te beleven… 
Nu afgelopen zaterdag stond de wedstrijd op het programma, wellicht tegen onze grootste concurrent 
DES B1 uit Delft. Een eerste helft waarin het behoorlijk zoeken was naar de juiste positie omdat DES 
behoorlijk bovenop de tegenstander speelde, werd afgesloten met een 2-1 voorsprong. In de rust een 
stevige peptalk, de doelstelling die wij ons hebben opgelegd en de beloning die wij onszelf moeten 
geven voor de inzet die wordt geleverd, gaan we aan de tweede helft beginnen. 
Ook in de tweede helft wordt er een fantastische inzet getoond. Uiteindelijk, ‘loon naar arbeid’, komen 
de doelpunten achter elkaar en werd ook deze wedstrijd afgesloten met een overwinning 7-3. Tot nu 
toe staat Valto B2 ongeslagen bovenaan met 6 punten en nog drie wedstrijden te gaan. De concurrent 
staat op 3 punten, dus we zijn er nog niet. 
Toch wil ik een oproep doen. Waarom! Omdat ik zie dat bij wedstrijden van de B2 niet veel 
toeschouwers staan te kijken. Dit is een gemis! Als eerste voor toeschouwers, omdat er zo prachtige 
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wedstijden worden gemist. Ten tweede, voor de B2 die een beloning verdient voor het harde werken 
en het goede korfbalspel. En als laatste voor onze doelstelling, kampioen willen worden en 
promoveren naar de 2de klasse! Wij, de B2, willen dit delen met onze toeschouwers… 
Tot slot, wil ik Michiel v.d. Bos en Peter de Rijcke bedanken. Zij hebben afgelopen zaterdag de 
coaching van de tweede helft Valto B2 – DES B1 op zich hebben genomen, omdat ik naar Dordrecht 
moest om een wedstrijd te fluiten, ‘jongens bedankt’! 
Cock Matthijsse 
 
KVS C1 – Valto C1 Sponsor: Lagerwerf wonen en Icons  
We moesten afgelopen zaterdag al om 08:45 vertrekken om in Scheveningen onze derde wedstrijd te 
gaan spelen. We stonden samen met KVS eerste, dus het zou een belangrijke wedstrijd worden. We 
begonnen om 10:00 met de wedstrijd. In de aanval begonnen: Tessa, Liz, Luca en Bas en in de 
verdediging: Laura, Iris, Wouter en JP. We kwamen al snel op 1-0 achter maar Bas scoorde gelijk 
erna de 1-1. Valto kreeg een strafworp mee en JP gooide hem erin, 1-2, maar KVS bleef erbij en 
scoorde de 2-2 en 3-2. Bas scoorde de 3-3, maar net voor rust werd het nog 3-4 voor KVS. In de rust 
kregen we een praatje van Ron en Laurens dat we moesten blijven vechten. Toen de 2e helft begon 
scoorde Laura de 4-4. KVS begon hierna uit te lopen naar 4-7, maar we bleven vechten. Wouter 
scoorde de 7-5, Luca de 7-6 en Liz de 7-7. We waren helemaal terug gekomen dus we gingen voor de 
overwinning en dat lukte, Laura scoorde de 7-8 en de scheidsrechter floot af. We staan alweer op 6 
punten uit 3 wedstrijden. Volgende week moeten we om 11:00 thuis, weer tegen KVS, dus kom 
allemaal kijken!! 
Groetjes C1 
 
DES C2 - Valto C2 
Het was gelukkig droog toen de wedstrijd van Valto C2 tegen DES C2 begon. Uitgangs positie was 
duidelijk, er moest gewonnen worden om aansluiting te krijgen bij zowel DES als ODO. Des ging snel 
van start was resulteerde in een 2-0 voorsprong voor de Delftenaren. Daarna kreeg Valto de controle 
terug over de wedstrijd. Julia vd M maakte de 2-1 in een mooie aanval van Valto, maar er zaten toch 
wel wat slordigheden in het spel van Valto. Toen kwam er een kleine onderbreking door een blessure 
van een speler van DES en er stond nog 4 min op de klok. Na de onderbreking scoorde DES 3-1. 
Toen gingen we rusten. 
Na de rust begon Valto goed aan de 2e helft. Afstandschot van Julia wat net niet in de korf ging maar 
op de rand bleef draaien en vervolgen eruit ging . Jammer. Kim die miste ook nog net een schot. Toen 
ging Valto wisselen. Helaas mocht dit niet het resultaat opleveren want Des liep uit naar 5-1. Valto 
kwam weer in het spel en met een mooie doorloop maakte Julia de 5-2 Helaas. DES kwam weer op 6-
2 Maar Valto bleef toch hun eigen spel spelen en Tessa pakt ook haar doelpuntje weer mee.6-3 Weer 
een mooie aanval met een doorloop waaruit Jordi de 6-4 scoorde. Dit was ook gelijk de eindstand. 
Volgende week revanche want dan komt DES naar De Lier. 
Jordi 
 
Valto D1 
Vandaag moest de D1 uit tegen Albatros in Zwijndrecht. De wedstrijd ging al snel van start al snel 
scoorde Koert een mooie doorloop de 0-1. En ook Kim en Romy scoorde snel maar Albatros ook. 
Toen stond het 3-2. Toen kregen we een strafworp en die zat door Koert de 4-2. Toen was  het rust. 
Na de rust scoorde Albatros 2 keer toen stond het gelijk 4-4. Het was heel spannend maar in de 
laatste minuut scoorde Jasper het winnende doelpunt. En zo had Valto gewonnen. 
Groetjes,Elise 
 
Valto D3 - DKC D1 
De wedstrijd tegen de medekoploper. Een klein verschil; DKC had 48 doelpunten gemaakt in 2 
wedstrijden!! 
Maar wij speelden thuis, lekker op ons eigen vertrouwde kunstgras en met enthousiast publiek. En 
natuurlijk ook met onze enthousiaste coaches Sjors en Michiel! 
De wedstrijd begon en het eerste doelpunt kwam niet van DKC maar van Valto! Daan maakte een 
mooi afstandsschot en het stond 1-0. DKC en Valto lieten goed korfbalspel zien, maar het was Daan 
die een strafworp mee kreeg en deze zelf nam en....2-0! En zo gingen we de rust in. Helaas ging de 
tweede helft heel anders. DKC bracht 4(!) wissels in en al snel stonden we met 2-4 
achter....uiteindelijk werd de eindstand 2-8! De coaches vonden dat we goed gespeeld hadden. We 
hadden toch nog een feestje want Lisa was jarig en trakteerde!! 
 
Valto D4 
Het was een leuke wedstrijd. We ze hebben voor de derde keer gewonnen . 8-0 deze keer. Het eerste 
doelpunt werd gemaakt door Marleen. En het tweede doelpunt werd ook door Marleen gemaakt. Het 
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derde doelpunt door Jordan. En het vierde door Justin. Het vijfde doelpunt door Stan. En het zesde 
door Jordan. Het Zevende doelpunt door Justin en de laatste ook door Jordan. Als ze volgende week 
gaan winnen dan worden ze kampioen. :-D 
 
Valto E1 – Die Haghe E1 
Het was jammer dat we hadden verloren. 
Ze waren gewoon wat beter .en het was ook duidelijk te zien dat ze tweedejaars e waren. En ze waren 
ook een kop groter maar we moeten nog een keer tegen ze en dan laten we gewoon zien dat we nog 
beter kunnen korfballen. en hopelijk winnen we dan wel. Ze vonden ons wel irritant en dat is al best 
goed.de e1 van de tegenpartij ging wel op de laatste 10 minuten vals spelen door 3 jongetjes in het 
veld terwijl ze nog een meisje hadden. Maar het was een leuke wedstrijd. 
Groetjes Renske 
 
Valto E2 
Afgelopen zaterdag moesten we om 09.00 thuis spelen tegen Ondo E2. De wedstrijd begon gelijk 
goed, het eerste doelpunt was snel gemaakt, we gingen de rust in met een stand van 2-0 voorsprong. 
Na de rust was het snel 2-1, Ondo had ook veel kansen maar de meeste ballen wilden er gelukkig niet 
in. Bij ons ging het wel goed, het was al snel 3-1 en daarna bleven we scoren 4-1/ 5-1 / 6-1 /  7-1 dat 
ging lekker! Er werd snel gespeeld, goed overgegooid, iedereen bleef bewegen en speelde goed 
samen. Ondo wist toch nog een puntje te scoren 7-2. Maar de winst was verdiend voor Valto. 
De eindstand werd 10-2. 
Goed gespeeld ! 
Marlene en Kees 
 
Valto E3 – Achilles E2   
Zo vandaag weer een Thuis wedstrijd en wel tegen Achilles E2. We hadden er heel veel zin in. De 
opstelling werd doorgenomen door Femke  en de scheidsrechter floot voor het begin van de wedstrijd 
. Na een aantal pogingen schieten was het toch raak Valto maakte 1-0  door Jonne super .Achilles 
had gauw er antwoord op en maakte gelijk 1-1. Na een aantal foutjes van beide kanten was het 
Achilles die toch 1-2 maakte . Na de eerste rust pauze kwam Valto goed uit de start blokken Achilles 
maakte een overtreding wat een strafworp op leverde Estelle zou deze wel even nemen maal hij was 
netjes genomen maar hij ging jammer genoeg mis .Estelle was er klaar mee dus ze dacht Laat ik eens 
schieten en hij ging er heel mooi in 2-2 . En het was ook meteen Rust . Even wat drinken en een 
positief praatje van Femke en natuurlijk het energie snoepje van Estelle . Achilles misten een 
strafworp maar maakte toch 2-3 jammer . Kopjes omhoog en Estelle schoot de gelijkmaker binnen het 
ging gelijk op .Nu ging valto even gas geven er werd prima samen gespeelt. Estelle onder de paal en 
Jonne maakte een hele mooie doorloop 4-3 super samengespeelt .Even een kort praatje en Valto ging 
in de laatste 10 even Gas geven . Achilles wist toch nog 4-4  te maken .Met een mooi schot wist 
Brecht vrij snel de 5-4 er in te schieten .En Brecht kreeg ook een strafworp mee die ging er in tweede 
instantie in 6-4 . Vrij snel erna dacht Brecht ik maak er nog een 7-4. Achilles scoorde nog een 
strafworp 7-5 .En het laatse doelpunt was voor Valto was het Christy  die prima samenspeelde met 
Jonne en die scoorde en wat tevens de eindstand was 8-5 . Het was een leuke wedstrijd om te kijken 
zo zie je het korfbal spelletje doe je met zijn alle super gespeelt allemaal natuurlijk ook niet te vergeten 
jullie leider Femke .  

                 
   Groetjes van Ron en  Estelle 
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Futura E1 – Valto E4 
Vandaag hebben we onze eerste uitwedstrijd  gespeeld  tegen  Futura E1.  Onderweg regende het 
nog maar tijdens de wedstrijd was het droog en kwam zelfs het zonnetje  nog even 
tevoorschijn.  Maaike had voor de wedstrijd haar hand geblesseerd waardoor zij de eerste helft even 
aan de kant bleef. Beide teams waren erg aan elkaar gewaagd. Het ging gelijk op. Valto verdedigde 
erg goed en had ook veel kansen. Bij de rust stonden we nipt achter.  Maaike kon na de rust weer 
meespelen en scoorde twee keer! Uiteindelijk  hebben we de achterstand om kunnen zetten in winst 
en de einduitslag was 7-8. Toppers van E4 ga zo door!  Jullie hebben goed samen gespeeld! 
Groetjes van Mildred, moeder van Igor 
 
Veo E1 – Valto E5 
Vandaag moesten we tegen Veo spelen in Voorburg. Deze week was iedereen er en we hadden er 
zin in. Dit keer gingen mijn moeder en Leonie mee om te coachen.  
Toen de wedstrijd begon, merkten we al dat het pittige tegenstanders waren. We deden echt ons best, 
maar de doelpunten vlogen om ons oren. 1, 2, 3… enzovoorts. Veo scoorde er in totaal 18. Helaas! 
Maar gelukkig was daar ook nog Daan met een mooie afstandsschot. Niet veel later scoorde ook ik 
een afstandsschot. Dus de eindstand was 18-2. Balen!!! Maar ja, we hebben gelukkig nog de 
strafworpen. Volgens mij, scoorde daar Iris, Lucas en Isabel. Dus dat zou betekenen dat iedereen 
gescoord heeft. We hebben bij de strafworpen gewonnen met 1-3. 
Volgende week moeten we weer tegen Veo, maar dan thuis. Hopelijk gaat het dan wat beter. 
 
Groetjes,Tristan 
 
Valto E6 – Des E2 
Afgelopen zaterdag mocht de E6 het tegen Des opnemen. De wedstrijd begon goed er werd goed 
verdedigd en Des had het moeilijk om te scoren. Na de eerste tien minuten stonden we wel 0-2 achter, 
maar dat kwam door twee schoten van Des die erin vielen. De tweede tien minuten gingen nog iets 
beter dan de eerste tien. We hadden meer kansen die er jammer genoeg niet in gingen, maar ze 
waren er wel. Verdedigend hebben we er toen, maar één doorgelaten we hadden wel veel geluk af en 
toe, want Des had veel kansen die er niet in gingen het omschakelen naar de verdediging moest dan 
ook iets sneller. Na een beetje uitrusten gingen de meiden na de rust weer verder met een paar 
aanwijzingen namelijk meer bewegen, iets feller naar de bal toe en snel terug om te verdedigen. De 
derde tien minuten lieten we er één door en bewogen we al een stuk meer alleen gingen weer de 
kansen er niet in, dus tijdens de training zullen we hard moeten werken aan de afronding. De laatste 
tien minuten zag je dat de meiden erg moe geworden waren van de wedstrijd die ging dus ook een 
stuk minder dan de speeltijd ervoor. We lieten er nog twee door dus de eindstand was 0-6. We 
hebben nog een hoop verbeterpunten, maar jullie hebben je goed ingezet. Luna bedankt voor het 
meedoen. Volgende week spelen we uit tegen Des we misschien kunnen we volgende week dichterbij 
blijven. 
Groetjes de Coaches Vera en Maaike 
 
Valto F1 
Wat een leuke wedstrijd was het vandaag. We speelden thuis tegen DES F1. 
In tegenstelling tot vorige week, hadden we vandaag meer tegenstand. Het eerste punt werd gemaakt 
door DES, een prachtig lang afstandsschot (hier waren de spelers van DES erg goed in). Hun 
voorsprong duurde niet lang, want kort daarop scoorde wij de 1-1.  We gooiden daarna nog een aantal 
keer in de korf, net als onze tegenstanders. 
We hielden in ieder geval onze voorsprong! De laatste 10 minuten gingen we in met een stand van 8-
7. De wedstrijd bleef spannend. Het werd 9-10, we zagen de winst bijna door onze vingers glippen. 
Gelukkig hadden we nog een beetje energie om er een verdiende winst van 13-10 uit te halen. Onze 
3e overwinning op rij! 
  
Groetjes van Lenne 
 
Valto F2 trekt ten strijde tegen Avanti F2  
Na twee gewonnen wedstrijden had de F2 er ook vandaag weer zin in. Het vaste team met de meiden 
Elise, Isis, Jasmijn en Sara kreeg gelukkig versterking van Frenk en Toon. Zij kwamen een keer 
proefdraaien. Maar toen kwam Avanti het veld op en binnen een paar minuten was het ‘pats, pats, 
pats’. Drie doelpunten achter. Wat gebeurt er nu ineens? Het hele team was onder de indruk en een 
beetje van de leg. Superspeler Elise kwam erin, maar toch bleef Avanti in het eerste kwart veel te 
sterk. Gelukkig scoorde Isis nog wel een doelpunt (1-4). Maar de F2 is een gewoon een heel stoer 
team en coach Claudia (moeder van Isis) wist ze weer op te peppen en ze gingen er weer tegenaan. 
Ook Frenk en Toon kwamen steeds beter in de wedstrijd. In de rust stond het 1-6, dus de F2 moest 
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aan de bak. Na de limonade ging de wedstrijd wat meer gelijk op. De meiden en jongens liepen 
steeds mooi vrij en wisten elkaar goed te vinden. Sara scoorde in het derde kwart en Jasmijn nog 
twee keer in het vierde kwart. De eindstand: 4-9. Balen, maar ze hebben keihard gewerkt. Hopelijk 
vonden Frenk en Toon het zo leuk, dat ze er bij blijven! Volgende week mag de F2 weer tegen Avanti, 
maar dan in Pijnacker. Pas maar op Avanti, we komen eraan!    
 Groeten Jasmijn en haar moeder 




