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Clubliefde 
Iedere keer als ik ons sportcomplex betreed, de toegang, de velden, de kantine … het is alsof ik thuiskom. 
Het klinkt misschien wat weemoedig of overdreven, maar ik denk dat veel mensen het wel herkennen. Het 
duurt soms even, maar zeker na aan aantal jaren kan dat gevoel zich ontwikkelen. De vergelijking met een 
relatie is (wederom) helemaal zo gek nog niet. 
 
Wellicht zag je het eerst wel helemaal niet zitten, je dacht dan "Het is niet mijn type sport" of "Op die 
korfbalfamilie zit ik helemaal niet te wachten". Toch is je interesse gewekt. Je flirt wat en besluit een keer 
mee te doen met het schoolkorfbaltoernooi. Daar merk je dat je jouw beeld van korfbal ernstig moet bijstellen 
en je wordt op slag verliefd. Je wilt nog maar één ding en dat is zoveel mogelijk tijd doorbrengen op de club. 
En na een tijdje merk je dat die familie helemaal zo gek nog niet is. Sterker nog, met de meeste mensen kun 
je het prima vinden en je voelt dat het bruist, dat de leden er voor je zijn en dat je eigenlijk heel goed bij ze 
past. 
 
Je komt er achter dat het ook jóuw club is. Je bent er minstens drie keer per week. De trainingen duren niet 
lang genoeg. Je wilt blijven hangen, maar de dag er na moet je weer naar school of werken. Op zaterdag 
een wedstrijd, liefst nog ergens invallen en de selectie zien spelen. Tussendoor lekker schieten op een paal, 
aan het einde van de dag wat eten en moe, maar voldaan weer naar huis. Of nog uitgaan, met de vrienden 
die je heb gemaakt in het team of daarbuiten. 
 
Clubliefde is een gek en abstract begrip. Het is lastig uit te leggen en zit in zoveel, vaak kleine dingen. Het zit 
in het DNA, in de cultuur van de vereniging. Sjoerd Mossou beschreef het in één van zijn columns en 
citeerde Dennis Bergkamp, die het gevoel mooi verwoordde. Je houdt niet zozeer van een club vanwege het 
succes of de kleuren van het shirt. Je houdt van een club, omdat je het gevoel hebt dat je er thuishoort. Dat 
kan voor spelers zo zijn, maar ook voor ouders, voor opa’s en oma’s, voor vrienden en voor sponsors. En 
daarom is niets zo fijn om aanstaande zaterdag een dag lang in en om Villa VALTO te zijn. We gaan er een 
mooie dag en een leuk feestje van maken. Met familie, met vrienden, met sponsors. Met liefde voor de club! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Uitslagen zaterdag 24 september 2016
  

Albatros 1 - Valto 1 15-18  KVS / Maritiem C1 - Valto C1 13-14 
Albatros 2 - Valto 2 22-11  Valto C2 - KVS / Maritiem C2 04-03 
Valto 3 - Nieuwerkerk 4 15-11  Valto C3 - Avanti C4 05-05 
Valto 4 - OZC 3 20-04  Valto C4 - GKV C3 03-12 
Twist 4 - Valto 5 16-09  ONDO D1 - Valto D1 07-08 
Valto 6 - DES 6 09-12  Valto D3 - WION D1 00-05 
Valto 7 - Fluks 2 09-08  Avanti D5 - Valto D4 15-05 
De Meervogels 9 - Valto 8 10-04  De Meervogels E2 - Valto E2 05-05 
Achilles A1 - Valto A1 18-12  Lynx E1 - Valto E5 13-08 
Valto A2 - RWA A3 12-06  DES E1 - Valto E4 11-07 
Valto B1 - Avanti B1 18-08  Refleks E3 - Valto E6 05-02 
Dijkvogels B2 - Valto B2 07-06  KVS / Maritiem F1 - Valto F1 13-10 
Excelsior B2 - Valto B3 05-07  Dijkvogels F1 - Valto F2 03-02 
 
 
Zaterdag 1 oktober 2016 
15:30 VALTO 1 - Vitesse 1 De Zwet veld 1 (40*20) Bouke Velzen (Frans van St.) 

14:00 VALTO 2 - VEO 3 De Zwet veld 1 (40*20) F. Walvis (Frans St.) 

11:00 ODO 3 - VALTO 3 De Commandeur veld 1 (60*30)  
17:00 ODO 4 - VALTO 5 De Commandeur veld 1 (60*30) Ernie Streefkerk 

11:00 Paal Centraal 4 - VALTO 6 TU Delft veld 1 (40*20)  
15:15 VALTO 7 - De Meervogels 7 De Zwet veld 2 (40*20) Bart Versteegen 

14:00 KVS / Maritiem 8 - VALTO 8 Cas van Dijkpark veld 2 (60*30)  
11:00 VALTO A1 - RWA A1 De Zwet veld 1 (40*20) M. Kuif (Frans van St.) 

11:15 Korbatjo A1 - VALTO A2 H.Parkhurstweg veld 1 (gras)  
14:00 ONDO B1 - VALTO B1 Juliana Sportpark veld 2b (50*25)  
12:30 VALTO B2 - ODO B1 De Zwet veld 1 (40*20) Kees Verkade 

14:00 VALTO B3 - KVS B2 De Zwet veld 2 (40*20) Laurens van der Meer 

10:00 NIO C1 - VALTO C1 Abeelweg veld 1 (40*20)  
12:00 VALTO C2 - Avanti C3 De Zwet veld 2 (40*20) Martin v.d. Wel 

13:00 VALTO C3 - DKC C1 De Zwet veld 2 (40*20) Bo Alsemgeest 

14:15 Fortuna  C5 - VALTO C4 Kruithuisweg-Oost veld 2 (40*20)  
09:00 VALTO D2 - KOAG D2 De Zwet veld 2 (40*20) Steven Vijverberg 

11:00 VALTO D1 - VEO D1 De Zwet veld 2 (40*20) Max Hulsebosch 

10:00 VALTO D3 - DKC D1 De Zwet veld 2 (40*20) Hellen Korteland 

11:00 Excelsior D1 - VALTO D4 Biesland veld 8 (40*20)  
10:00 VALTO E1 - Fortuna E2 De Zwet veld 1b (24*12) Lisa van Staalduine 

09:00 VALTO E2 - Fortuna E4 De Zwet veld 1b (24*12) Martijn Dijkstra 

10:00 VALTO E3 - SEV E1 De Zwet veld 1a (24*12) Ilse Korteland 

10:00 HKV/Eibern E1 - VALTO E5 HKV/Ons Eibernest veld 1 (24*12)  
12:00 ONDO E4 - VALTO E4 Juliana Sportpark veld 3 (gras)  
09:00 VALTO E6 - Futura E1 De Zwet veld 1c (24*12) Lisette van Dijk 

09:00 VALTO E7 - Weidevogels E5 De Zwet veld 1a (24*12) Bas Ridder 

09:00 VALTO F1 - ODO F1 De Zwet veld 1d (24*12) Twan Boers 

10:00 VALTO F2 - DES F1 De Zwet veld 1c (24*12) Vera Lagerwerf 

 
 
Dinsdag 27 september 2016 
20:30 DES 7 - VALTO 8 Biesland veld 3 (40*20) 
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Opstellingen zaterdag 24 september 2016 
 
VALTO SELECTIE IN ONDERLING OVERLEG 
 
VALTO 3 Vertrek: 10.00 uur 
Heren:   Michael, Daniel, Thomas, Derk, Heer V4 
Dames:  Romy B, Manon G, Joyce, Mariska, Rosalie, (Aileen?) 
 
VALTO 4 VRIJ 
 
VALTO 5 Vertrek: 16.00 uur 
Heren:   Marco, Mark, Dennis, Jeroen, Heer V4 
Dames:  Petra, Helma, Anna, Nia, Esther 
 
VALTO 6 Vertrek: 10.00 uur 
Heren:   Vincent, Laurens, Jesper, Bart, Nick, Wouter, Daniel V 
Dames: Ryanne, Inge, Nanne, Mandy, Marije?, (Lysanne alleen 1e helft) 
 
VALTO 7 Aanwezig: 14.30 uur 
Heren:   Jelle, Rinze, Ruud, Bo, Wouter  
Dames: Petra, Ria, Marije, Gerda, Inge? 
 
VALTO 8 Vertrek: 12.45 uur 
Heren:   Bart M, Arie, Michiel, Martin B, Sjors 
Dames:  Jolanda, Leonie, Marleen, Rosanne, Reserve Dame 
 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 speelde een gelijk opgaande wedstrijd in Moordrecht tegen ongeslagen koploper Albatros. De 
ploegen hielden de gehele eerste helft gelijke tred en gingen ook met een gelijke stand rusten: 8-8. Na rust 
kon VALTO echter nog iets extra’s brengen en wist het twee zeer welkome en verdiende punten binnen te 
slepen: 15-18. Het eerste staat nu met nog drie andere ploegen bovenaan de eerste klasse. Volgende week 
speelt het eerste thuis tegen Vitesse, één van de mede koplopers.  
VALTO 2 heeft het lastig in de reserve eerste klasse, maar vorige week werden wel de eerste punten 
gehaald tegen Tilburg. Zaak was het dus om afgelopen zaterdag deze overwinning een goed vervolg te 
geven tegen Albatros 2. Dat dit een compleet andere wedstrijd was dan vorige week was echter direct 
duidelijk. Albatros was scherp en liet er geen gras over groeien. De wedstrijd eindigde in een 22-11 
overwinning voor Albatros.  
VALTO 3 wacht nog steeds op de eerste punten dit seizoen. In de thuiswedstrijd tegen Nieuwerkerk kon 
men goed meekomen, maar waren het toch de gasten die de overhand hadden. Het gat werd nooit 
onoverbrugbaar, maar het derde miste net de kracht om de gasten bij te halen: 11-15. 
VALTO 4 herpakte zich overtuigend na de zeperd van vorige week tegen Vriendenschaar. Zonder enige 
moeite werd OZC 3 verslagen (20-4), waardoor het vierde nu weer bovenaan staat. Achtervolgers KOAG en 
KCR hebben echter nog wel de kans om over het vierde heen te gaan, maar dat het vierde goede kansen 
maakt in deze poule is duidelijk.  
VALTO 5 ging op bezoek in Vlaardingen bij fusievereniging Twist. Twist had nog geen punten en het was 
dus zaak voor het vijfde om te winnen en zo de ongeslagen status vast te houden. Dit lukte overtuigend. 
Door de 9-16 overwinning heeft het vijfde nu alle wedstrijden gewonnen en staat het bovenaan met Paal 
Centraal en ODO, zij wonnen ook alle wedstrijden tot nu toe. Volgende week de kraker tussen ODO en 
VALTO in Maasland.  
VALTO 6 verloor thuis van DES 6 en moet nu weer naar beneden gaan kijken. Na drie wedstrijden heeft het 
zesde nu 2 punten, 2 meer dan hekkensluiter Paal Centraal. Aanstaande zaterdag speelt het zesde tegen 
Paal Centraal in Delft, zaak dus om die wedstrijd te winnen. 
  



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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VALTO 7 speelde tegen oude bekende tegenstander van VALTO 2. Waar vroeger VALTO 2 nog tegen 
Fluks 2 speelde, is deze vereniging aardig in verval geraakt. Dat ons zevende seniorenteam niet minder is 
dan het tweede team van de Noordwijkers geeft toch te denken. Dan is ‘niet minder’ nog een 
understatement, want het zevende wist een knappe 9-8 overwinning binnen te slepen.  
VALTO 8 verdedigde ijzersterk in Zoetermeer tegen De Meervogels. Dat je door 10 doelpunten te scoren 
nog steeds ruim wint, doet toch vermoeden dat Meervogels geen centimeter ruimte kreeg. Door de 4-10 
overwinning staat VALTO 8 nu in de middenmoot met 3 punten uit even zoveel wedstrijden.  
VALTO A1 speelde uit tegen één van de koplopers, Achilles A1. Bij winst zou VALTO gelijk kunnen komen 
met Achilles. VALTO speelde een wisselvallige wedstrijd, nam tot twee keer toe een voorsprong van drie 
doelpunten, maar liet Achilles beide keren weer (vrij makkelijk) langszij komen. In het laatste kwartier van de 
wedstrijd wilde het bij VALTO niet meer lukken en liep Achilles (toch nog) uit naar een ruime overwinning, 
18-12. A.s. zaterdag speelt de A1 thuis tegen RWA A1, die nog maar één wedstrijd wist te winnen, dus het 
moet mogelijk zijn om de punten in De Lier te houden. 
VALTO A2 speelde thuis tegen RWA A3. Uit werd er met 14-18 gewonnen. Ook dit keer was VALTO weer 
de betere ploeg, ook al werd er wat minder gescoord dan in de uitwedstrijd. Gelukkig wist de A2 het 
verdedigend ook beter dicht te houden, waardoor de wedstrijd nu eindigde in een 12-6 overwinning. A.s. 
zaterdag speelt de A2 uit tegen Korbatjo A1. Thuis werd er vrij makkelijk van deze tegenstander gewonnen, 
19-7, maar toen was de A2 in een heel goede vorm. Gaat dat dit keer ook weer lukken? Dan doet de A2 
goede zaken met het oog op het kampioenschap. 
VALTO B1 speelde thuis tegen Avanti B1. In de uitwedstrijd werd er met 17-8 van deze ploeg verloren, 
nadat de wedstrijd in het eerste gedeelte nog gelijk opgegaan was. Ook dit keer ging de B1 goed van start 
en wist eigenlijk de hele eerste helft in de buurt van Avanti te blijven en zelfs af en toe op voorsprong te 
komen. In de tweede helft werd toch al gauw duidelijk dat Avanti toch echt de beter ploeg was, die met name 
veel makkelijker tot doelpunten kwam met (verre) afstandsschoten. Einduitslag: 8-18. A.s. zaterdag speelt de 
B1 uit tegen ONDO B1. De thuiswedstrijd zal de B1 zich nog goed kunnen herinneren, toen er kansloos 
verloren werd met 4-19. Hopelijk weet de B1 nu beter weerstand te geven. 
VALTO B2 speelde uit tegen Dijkvogels B2. In de thuiswedstrijd werd er nipt gewonnen, 10-9. Ook dit keer 
ging de wedstrijd weer gelijk op, maar dat was niet nodig geweest als VALTO haar kansen gewoon had 
afgemaakt. Mede hierdoor ging Dijkvogels er dit keer met de nipte overwinning vandoor, 7-6. Hiermee lijkt 
het er op dat ONDO B2 kampioen gaat worden en kan VALTO nog gaan strijden om de 2eplaats. A.s. 
zaterdag speelt VALTO thuis tegen ODO B2. Uit werd er met 10-8 van deze ploeg gewonnen, maar gezien 
de stand moet het mogelijk zijn om dit keer te winnen. 
VALTO B3 speelde uit tegen Excelsior B2. Een week eerder werd er thuis met 10-7 van deze ploeg 
gewonnen. Ook dit keer was VALTO de betere ploeg. Aan beide kanten werd er minder gescoord dan in de 
eerste wedstrijd, maar de 5-7 was voor VALTO genoeg om weer de twee punten mee naar huis te nemen. 
Na vier gewonnen wedstrijden staat de B3 bovenaan en a.s. zaterdag speelt de B3 thuis tegen KVS B2. Een 
gelijkspel is dan voldoende om het kampioenschap binnen te halen. Uit werd er met 4-7 gewonnen. 
VALTO	C1	speelde	uit	tegen	KVS	C1.	KVS	had	tot	nu	toe	nog	geen	wedstrijd	verloren	dus	de	C1	moest	flink	
aan de bak! Er werd aan beide kanten flink gescoord maar toch lukte het KVS om uit te lopen naar 9-12 10 
minuten voor het einde van de wedstrijd. VALTO had echter nog een eindsprint in petto en knalde het ene 
na het andere punt door de korf. Mooi dat dit harde werken dan wordt beloond met een overwinning: 13-14. 
Knap gedaan! Met nog twee wedstrijden te gaan, staan jullie 3e in de poule. Dit is echter wel een beetje 
vertekend omdat de directe concurrenten pas 3 wedstrijden hebben gespeeld en jullie al 4. Komende 
zaterdag gaan jullie op bezoek bij NIO die pas twee punten hebben uit vier wedstrijden. Bij winst zijn jullie 
hard op weg om bij de eerste 4 te eindigen in jullie poule wat na de zaal een plekje in de kampioenspoule 
oplevert! 
VALTO C2 maakte het erg spannend tegen KVS C2. Er werd met het kleinst mogelijke verschil gewonnen 
door VALTO: 4-3. VALTO staat hierdoor bovenaan in de poule, maar staan slechts 1 punt los van Phoenix. 
Twee keer winst is  waarschijnlijk nodig om deze positie te behouden. Te beginnen tegen Avanti C3 waar de 
vorige keer onnodig gelijk tegen gespeeld werd.  
VALTO C3 kreeg Avanti op bezoek waar vorige keer vrij eenvoudig van gewonnen werd. Ook deze keer 
begon VALTO goed aan de wedstrijden. Als snel stond het 2-0. Maar daarna kwam Avanti terug en ging het 
gelijk op. 1 minuut voor tijd stond het nog 5-4 voor VALTO maar Avanti wist gelijk te maken in de laatste 
minuut. Je kansen afmaken was hier echt de rode draad door de wedstrijd! VALTO had enorm veel kansen 
maar was niet zuiver, Avanti had aan een paar kansen genoeg om er 5 in te gooien. Jullie staan nog wel aan 
kop in de poule. Komende zaterdag komt DKC op bezoek waar jullie in de eerste wedstrijd gelijk tegen 
speelden. Als deze wedstrijd wordt gewonnen of gelijk wordt gespeeld, zijn jullie niet meer van de eerste 
plek te stoten. Wordt de C3 de eerste kampioen van dit jaar? Zaterdag rond 14.00 uur zullen we dat weten! 
VALTO C4 speelde een goede eerste helft tegen GKV C1. Vorige week werd hier nog flink van verloren 
maar dit keer hield VALTO tot rust goed stand. Het ging gelijk op en VALTO creëerde veel kansen, iets waar 
van de week ook op getraind is. Na de rust was de koek bij VALTO helaas op en GKC leek juist op stoom te 
komen. Jammer, want de 3-12 nederlaag zegt meer over de 2e dan over de 1e helft. 
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Komende zaterdag spelen jullie tegen Fortuna C5 waar jullie de eerste wedstrijd nog 3-6 van verloren in een 
goede wedstrijd van de C4. Misschien zit er zaterdag meer in! 
VALTO D1 begon slap aan de wedstrijd waardoor ONDO op een 3-1 voorsprong kon komen. Vlak voor rust 
wist VALTO nog bij te komen tot 2-3. Na rust pakte VALTO door en kwam op voorsprong die tot het einde 
niet meer werd weggegeven. Dat resulteerde in een krappe 7-8 overwinning. Komende week spelen jullie 
tegen VEO D1, de koploper uit de poule. Vorige wedstrijd werd het 10-7 voor VEO. 
VALTO D2 was vrij. Vanwege de diverse afmeldingen is de wedstrijd verzet naar zaterdag 15 oktober. 
Zaterdag a.s. spelen jullie KOAG D2. De eerste wedstrijd was 6-11 in het voordeel van VALTO. 
VALTO D3 kreeg WION op bezoek. Na twee zwaar verloren wedstrijden ging deze wedstrijd meer 
gelijkwaardig op. Helaas lukt het WION wel om te scoren en gingen de ballen er bij VALTO niet in. Hierdoor 
werd het 0-5 voor WION. Komende zaterdag komt 1 van de koplopers, DKC D1, op bezoek. 
VALTO D4 ging met drie invallers op stap naar Avanti. Vorige week was Avanti al een maatje te groot en 
ook met de invallers wilde winnen niet lukken. Wel werden er knap 5 doelpunten gemaakt, maar Avanti 
maakte er 15. Komende zaterdag gaan jullie naar Excelsior. De thuiswedstrijd werd gewonnen, dus hier 
moeten zeker kansen liggen! 
VALTO E1 was afgelopen zaterdag vrij. Aankomende zaterdag hebben jullie gelukkig weer een wedstrijd op 
het programma staan, thuis tegen Fortuna E2.  
VALTO E2 speelde tegen De Meervogels E2. Dit was een spannende wedstrijd, maar helaas kon er niet 
gewonnen worden. Gelukkig hebben jullie wel een punt mee naar huis kunnen nemen, want de eindstand 
was 5-5. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen Fortuna E4. Dit belooft een spannende wedstrijd te 
worden, want degene die zaterdag wint staat eerste in de poule.  
VALTO E3 was afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag spelen jullie thuis tegen SEV om 10 uur.  
VALTO E4 heeft afgelopen zaterdag hun eerste wedstrijd verloren met 11-7. Jammer genoeg was VALTO 
niet opgewassen tegen de E1 van DES. Ondanks het verlies hebben jullie goed je best gedaan! Volgende 
week staat er een wedstijd op het programma tegen ONDO E4.  
VALTO E5 speelde afgelopen zaterdag tegen Lynx E1. Helaas werd er verloren met 13-8. Aanstaande 
zaterdag staat HKV E1 op het programma. Hopelijk kan hier wel van gewonnen worden.  
VALTO E6 was zaterdag vrij. Aankomende zaterdag spelen jullie thuis tegen Futura E1. 
VALTO E7 was afgelopen zaterdag ook vrij. Aanstaande zaterdag staat er weer een wedstrijd op het 
programma tegen Weidevogels E5. 
VALTO F1 had een lastige wedstrijd op het programma staan tegen koploper KVS F1, maar VALTO F1 
speelde goed en het ging gelijk op. De ruststand was 5-6 voor KVS. Jammer genoeg was KVS na de rust 
iets sterker dan VALTO en werd de eindstand 13-10 in het voordeel van KVS. Aankomende zaterdag spelen 
jullie thuis tegen ODO en hopelijk kunnen jullie hiervan winnen! 
VALTO F2 speelde uit tegen Dijkvogels F1. Er werd niet erg veel gescoord en jammer genoeg verloren jullie 
de wedstrijd met 3-2. Volgende week spelen jullie thuis tegen DES. DES staat bovenaan in de poule dus dit 
belooft een lastige wedstrijd te worden, maar onze F2 heeft tot nu toe alle thuiswedstrijden gewonnen! 
 
 
Gezocht: Creatieve bestuurder (m/v) 
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuw lid met Marketing & PR in de portefeuille, zoals dat zo 
mooi wordt genoemd. Rosanne heeft na een meer dan verdienstelijke termijn aangegeven dat ze meer tijd 
wil besteden aan haar bloeiende onderneming en dat kunnen we volledig begrijpen. Ze laat echter wel een 
lege stoel achter, die we graag weer gevuld zien. Want, ieder bestuurslid is belangrijk en heeft zo zijn of haar 
eigen gebied. 
Wat doe je dan als bestuurslid Marketing & PR hoor ik je denken. 
 
Kort gezegd het volgende: 

• Je zorgt dat alle communicatie goed verloopt, van persberichten tot social media, maar ook de 
interne communicatie. Dit voer je zo min mogelijk zelf uit, maar zorgt dat de mensen die dit doen, het 
goed kunnen doen. 

• Je zorgt voor de sponsoring en acties die vanuit de club worden georganiseerd. De uitvoering 
hiervan ligt voornamelijk bij de sponsorcommissie, maar je bent goed op de hoogte en zorgt dat 
deze commissie goed kan functioneren en weet waar de prioriteiten liggen. 

• Je zorgt er voor dat alle jeugdactiviteiten kunnen worden georganiseerd, maar ook de einddag, het 
jeugdkamp en het trainingsweekend. Ook hier zijn weer aparte commissies voor. 

• Je zorgt er voor dat zoveel mogelijk mensen VALTO zó leuk vinden, dat ze meteen lid willen worden. 
Hiervoor zijn onder andere de AdFysio Giga Kangoeroedag, het Priva Schoolkorfbaltoernooi en de 
Sportmarathon voor en ook daar zijn het weer de leden die deze evenementen organiseren. 

  



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

Kerklaan 126a
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Je doet dus eigenlijk niet zo veel … nou ja, zo weinig mogelijk in de uitvoering dan. Dat is het doel. Soms is 
het leuk om juist wél zelf mee te doen en vooral mee te denken. Vanuit het beleid van VALTO op jouw 
terrein. Maar ook als bestuurslid over de andere onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je vergadert 
één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de commissies die je 
onder je hoede hebt. 
Wat je er voor terug krijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en 
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie 
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd 
bij dé sportvereniging van het Westland! 
 
Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het 
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Rosanne even aan of één van de andere 
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
Gezocht: Financiële bestuurder (m/v) 
Voor ons bestuur zijn we op zoek naar een nieuwe Penningmeester. Chris heeft na meerdere 
bestuursfuncties en dus na een lange tijd in het bestuur aangegeven dat hij zich wil richten op het 
trainen/coachen van VALTO 2 en andere activiteiten buiten de vereniging en ook dat kunnen we volledig 
begrijpen. Ook hij laat een lege stoel achter, die we als overgebleven bestuur weer graag gevuld zien. Want, 
zonder penningmeester, geen bestuur en ook geen club. 
 
Wat doe je dan als Penningmeester hoor ik je denken. 
 
Kort gezegd het volgende: 

• Je zorgt voor de boekhouding van de club. Je zorgt er voor dat de inkomsten en uitgaven netjes 
worden geadministreerd, houdt het bestuur hiervan op de hoogte en zorgt voor financieel realisme 
bij besluiten. 

• Eens per jaar maak je de balans op met daarbij een analyse van hoe het seizoen verlopen is. We 
zijn een mooie vereniging in een solide financiële situatie. 

• Je maakt een begroting, welke gebaseerd is op het voorgaande jaar, maar ook de toekomstige 
omstandigheden en plannen voor de komende jaren. 

• Tenslotte ben je verantwoordelijk voor de exploitatie van de kantine en alles wat met materiaal en 
onderhoud te maken heeft. Hiervoor zijn commissies ingesteld met veel kennis en ervaring, dus 
aansturen is de opdracht. 

 
Je doet dus de administratie zoveel mogelijk zelf en op de uitvoering van exploitatie en onderhoud zie je toe. 
Dat is het doel. Maar denk je mee als bestuurslid over alle onderwerpen die binnen de vereniging spelen. Je 
vergadert één keer per maand met het bestuur en zo af en toe zit je bij andere besprekingen met de 
commissies die je onder je hoede hebt. 
Wat je er voor terug krijgt? Dat is meer dan marktconform. De beloning bestaat uit een ontzettend leuke en 
leerzame tijd. Een kijkje achter de schermen van een groeiende en bloeiende vereniging. Een mooie 
vermelding op je CV, veel energie en vier andere enthousiaste bestuursleden. Kortom, een fantastische tijd 
bij dé sportvereniging van het Westland! Daarnaast krijg je ondersteuning van Chris waar nodig, je staat er 
dus in het begin zeker niet alleen voor! 
 
Lijkt het je leuk om eens wat verder te praten over deze functie of ken je iemand waarvan je denkt dat het 
wel iets voor hem of haar is? Laat het ons dan weten. Schiet Chris even aan of één van de andere 
bestuursleden en vraag ons het hemd van het lijf. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
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Pinnen? Ja graag! 
 
Vorige week heeft Niels van Made2pay de nieuwe versie van het kassasysteem op de iPad gezet. Een 
nieuw en fris design met nog meer gebruiksgemak voor de mensen achter de bar. 
 
Maar dat was niet alles. Hij heeft ook de 
nieuwe pin-module geplaatst, waardoor er 
weer met de kaart betaald kan worden. De 
vorige module werkte niet echt optimaal, maar 
de nieuwe werkt stabiel, gemakkelijk en snel. 
 
Dat kan gebeuren als je voorop loopt. Bij het 
pionieren lukt niet altijd alles in één keer. Voor 
de geïnteresseerden, het systeem 
van Made2pay werkt met iZettle. Hun 
hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm en ze 
worden inmiddels gebruikt door 
honderdduizenden bedrijven in elf landen wereldwijd. 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Wat een heerlijke korfbaldag was het zaterdag. Mooi weer, een druk veld en 
hier en daar fantastische resultaten. Ik mocht zelf getuige zijn van C2, VALTO 
8 en VALTO 1. En dat waren allemaal mooie overwinningen. Helaas moesten 
andere ploegen (waaronder VALTO 2, 3 en A1) de punten achterlaten.  
 
Kampioenen 
Voor het gevoel is het seizoen pas net begonnen, maar toch hebben we zaterdag al weer kans op 
kampioenen. VALTO C3 en B3 kunnen zaterdag al kampioen worden. Zet m op jongens en meisjes! 
 
Een coach voor VALTO C4! 
Eindelijk beginnen we rond te komen met de coaches en trainers. Nog enkele functies zijn nodig. Het meest 
in het oog springt onze C4. Dit team met 8 leuke spelers heeft nog geen coach. Wie biedt zich aan om 
(alleen of samen!) dit team te begeleiden? Het belangrijkste talent wat deze coach moet hebben is 
enthousiasme. Vanuit de TC ondersteunen we natuurlijk op technisch gebied. Wie meldt (of melden) zich 
aan! 
 
Toptrainers 
Hieronder het schema. 
Let op, we missen voor VALTO 6/7/8 nog steeds een kandidaat die eens per 3 weken mee doet. Kan jij dit 
op je nemen? Graag! 
 

		 Toptrainers	schema	 Toptrainers	schema	

		 Training	VALTO	3/4/5	 Training	VALTO	6/7/8	

		 Dinsdags	19.00	-	20.00	 Dinsdags	21:00	-	22:00	

27-Sep	 Martin	vd	Wel	 Michael	Dissel	

04-Okt	 Kevin	Barnhard	 Trainer	3	

11-Okt	 VALTO	4	 Johan	vd	Meer	

18-Okt	 Martin	vd	Wel	 Michael	Dissel	
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All-Day-VALTO en oefenwedstrijden zaal 
Op 5 november de All-Day-VALTO, maar ook de overige oefenwedstrijden in de zaal worden al gepland. Zie 
de tabel hieronder. Zet ze in je agenda! 
 
		 Donderdag	 Zaterdag	 Maandag		 Woensdag	 Donderdag	 Vrijdag		 Zaterdag	

		 27-Okt	 29-Okt	 31-Okt	 02-Nov	 03-Nov	 04-Nov	 05-Nov	
VALTO	1	 HKD	 HKD	 HKD	 		 HKD*	 		 HKD*	

VALTO	2/3/4/5	 		 Oefen	 		 		 		 		 Oefen	
VALTO	6,7,8	 		 		 		 		 		 		 Oefen	

VALTO	A1	 		 HKD	 HKD	 HKD	 		 HKD*	 	X	

VALTO	A2	 		 Oefen	 		 		 		 		 Oefen	
VALTO	B1	 		 Oefen	 		 		 		 		 Oefen	

VALTO	B2/B3	 		 		 		 		 		 		 Oefen	
VALTO	C1	 		 Oefen	 		 		 		 		 Oefen	

VALTO	C2/C3/C4	 		 		 		 		 		 		 Oefen	

VALTO	D	teams	 		 		 		 		 		 		 Oefen	
VALTO	E	team	 		 		 		 		 		 		 Oefen	

VALTO	F	teams	 		 		 		 		 		 		 Oefen	
*	indien	door	naar	volgende	ronde	in	Haagse	Korfbal	Dagen		

 
Herhaling berichten 
 
Sharon in de TC ! 
Afgelopen week is Sharon daadwerkelijk gestart met haar rol in de TC. Sharon treedt op als coördinator voor 
de E,F en Kangoeroes. Nogmaals succes Sharon! 
 
Fluiten moet! 
Hoi allemaal. Het seizoen is een paar weken oud en helaas constateren we met regelmaat dat 
scheidsrechters voor de breedtesport niet verschijnen of hun wedstrijd ‘teruggeven’. 
Dat fluiten belangrijk is weten we allemaal: Lees aub het stuk van de arbitragecommissie elders in deze 
bijblijver. 
Fluiten moeten we echt allemaal. Krijg je een uitnodiging om te fluiten (via mail, via de bijblijver EN via de 
site), kom dan ook! Kan je echt niet, ruil dan zelf met iemand. Laat alsjeblieft je medekorfballers niet in de 
kou staan. 
Wil je tevoren afspraken maken over welke team je wel of niet kan fluiten? Of onmogelijke data doorgeven? 
Dat kan natuurlijk. Mail dat aan: Arbitrage@ckv-valto.nl. 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 
 
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, waar we 
voor onze vereniging een leuk bedrag mee binnen kunnen halen. En dat bedrag kunnen we heel goed 
besteden! We willen er het bedrag besteden aan een nieuwe HR-ketel zodat we er allemaal weer lekker 
warmpjes bij kunnen zitten in de Villa!  
De opzet verloopt net als vorig jaar. Op zaterdag 1 oktober krijgen 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 2 weken te verkopen. 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! 
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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 zaterdag 15 oktober. 
In totaal levert dit een hele mooie opbrengst op. 
 
Jij helpt toch ook wel mee om VALTO er warmpjes bij te laten zitten? 
Wij gaan er voor! 
 
    Hans Ridder, Annemieke van Leeuwen, Chantal van Kester  
 
 
 
 
Barbezetting komende week 
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. En als je de sleutel bij iemand anders 
ophaalt ook even een berichtje naar Teun. 

• 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 

29 sept Do 19.00-23.30 Vincent 
Cornelisse 

    

        

1 okt Za 8.15-12.00 Helma vd Berg Sandra Kortekaas Dita Poot   

1 okt Za 12.00-15.00 Linda Stolk  Jan de Jong Corine 
Vreugdenhil 

  

1 okt Za 15.00-18.00 Barbara Prins Claudia vd Voorn Linda 
Hoogendonk 

  

1 okt Za 17.30-20.30 Karin of Martin 
Valstar 

Nick Voskamp Rosalie Prins ???? Frank Monna en 
Jolanda Koole 

        

6 okt Do 19.00-23.30 Patrick 
Boeters 

    

        

8 okt Za 8.15-12.00 Irma 
Koornneef 

Annemieke 
Dukker 

   

8 okt Za 11.00-14.00 Anne Marie 
Barendse 

    

8 okt Za 12.00-15.00 Arjen v Geest Helma Stolze    

8 okt Za 15.00-18.00 Erwin Kok Annemieke van 
Leeuwen 

   

8 okt Za 17.30-20.30 Liesbeth van 
Staalduinen 

Laura Herbert   Helma Hagemans 
Jolande Berkhout 

        

 
  



CREATING A CLIMATE FOR GROWTHWWW.PRIVA.NL

Vertrouwen op talent
Vertrouwen op talent en ruimte geven aan groei brengt het beste
in mensen boven. Zo creëren we een klimaat van respect en betrok-
kenheid waarin groei en ontwikkeling hand in hand gaan.

Creating
a climate
for growth

AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl

multikeukenenbad.nl

OPENINGSTIJDEN: MA-VR: 10.00 - 18.00 U
ZA: 10.00 - 17.00 U  |  IN DE AVONDUREN  
ZIJN WIJ GEOPEND OP AFSPRAAK!

U vindt ons boven 
Karwei op:

ELEKTRAWEG 7 
M A A S S L U I S
T. 010-5922411

Heeft u verbouwplannen, bezoek dan eens 
de showroom van Multi Keuken & Bad!
Multi Keuken & Bad is al jarenlang een begrip in  
Maassluis e.o. voor complete binnenverbouwingen  
en verkoop van keukens, badkamers, tegels en schuifwandkasten.

IEDERE BINNENVERBOUWING !
Multi Keuken en Bad is er ook voor

Montage van 

A-Z in eigen 

beheer!

KEUKENS • BADKAMERS
TEGELS • SCHUIFWANDKASTEN
OOK ZIJN WIJ ER VOOR U ALS: TIMMERMAN • LOODGIETER 
ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER

KEUKENAPPARATUUR  

TEGEN INTERNETPRIJZEN

WEBSHOP = OPEN
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Agenda 
18 november 2016 Filmavond D-teams en E-teams 
25 november 2016 Sinterklaasfeest F-teams en Kangoeroes 
30 december 2016 VALTO aGoGo 
1 januari 2017  Nieuwjaarsreceptie 
13 januari 2017  Activiteit voor de B-teams en C-teams 
10 maart 2017  Bowlen voor alle jeugd 
10 juni 2017  EINDDAG!!! 
 
 
 
 
 
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.   
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21.  
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
30-09  D4 
07-10  B2 
14-10  B3 
21-10  C3   
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
 
 
 
Fietsleutel kwijtgeraakt 
Hallo korfballers, donderdag 22 september kon ik na de training van de E nergens mijn fietssleutel meer 
vinden. Ik had hem in de dug-out gelegd op de bank. Er zit een knalgele smiley aan mijn bos. Heeft iemand 
hem misschien gevonden? Ik hoop het maar. 
 
     Groetjes Jasmijn Bakker (E5, telefoonnummer 518836) 
 
 
 
 
 

Westrijdverslagen 
 
Albatros 1 - VALTO 1                                                                          Sponsor: Martin Stolze 
Na de overwinning van vorige week op Tilburg (28-22) stond er afgelopen zaterdag de vierde 
competitiewedstrijd op het programma, ditmaal uit in Zwijndrecht tegen Albatros. 
De Zwijndrechtse formatie wist in de eerste drie wedstrijden de volle buit te behalen, want Vitesse (15-26), 
Excelsior (17-13) en Fortis (18-21) gingen aan de zege-kar. Het vlaggenschip uit De Lier wist uit drie 
wedstrijden 4 punten te behalen, er werd gewonnen van WION (24-17) en, zoals hierboven al werd 
genoemd, Tilburg. Maar er werd in Middelburg wel verloren van ONDO (23-15) 
Om 16:00 uur gaf scheidsrechter Schilperoord in zonnige omstandigheden zijn eerste fluitsignaal af en zo 
kon de wedstrijd van start gaan. In een, qua score gelijkopgaande, eerste helft was VALTO de betere partij 
maar benutte de kansen niet goed genoeg en daarom stond er in de rust een 8-8 op het scorebord na een 
gemiste strafworp vlak voor tijd van Albatros.  
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Na de rust kwam VALTO scherp en voortvarend uit de kleedkamer en zette op alle punten nog een stapje 
bij. Door de energie en vreugde na elk doelpunt kreeg de ploeg van Marrien Ekelmans nog meer vertrouwen 
en het VALTO-publiek klapte en schreeuwde er rustig op los. Na een inmiddels 13-17 voorsprong een paar 
minuten voor tijd leek de buit zo goed als binnen, maar Albatros gaf zich niet makkelijk verloren en kroop 
terug tot 15-17. Gelukkig was er een in de laatste minuut nog een laatste goal voor de Lierenaren en zo kon 
de wedstrijd uitgespeeld worden met een einduitslag van 15-18! 
Na het laatste fluitsignaal kwam alle ontlading bij de selectie los en iedereen sprong naar elkaar toe want 
twee punten gingen met de tas mee naar het Westland! 
Na de wedstrijd kregen we te horen dat ONDO verrassend had verloren van Excelsior (11-13) en dat 
betekent dat er op dit moment vier (!) ploegen op de eerste plaats te bevinden zijn in de Eerste klasse E: 
ONDO, Albatros, Excelsior en VALTO! 
Aankomende zaterdag staat er een thuiswedstrijd tegen Vitesse op het programma. Wij hopen al het publiek 
weer om 15:30 te zien op sportpark de Zweth! 
        Tot zaterdag. 
 
 
 
Albatros 2 - VALTO 2                                                                     Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen Albatros uit Zwijndrecht. Ook zij hadden 2x verloren en 1x gewonnen 
dus er viel wat te halen. Het was heerlijk weer, eigenlijk nog te warm om te spelen maar gelukkig was er af 
en toe een windje. Het was wel weer even wennen want het was op groot veld. 
De eerste helft hadden we goed spel maar de schoten en korte kansen werden niet afgemaakt. 
Albatros wist veel van afstand te scoren waardoor zij op voorsprong kwamen. Toch wisten we het gat weer 
kleiner te maken en gingen we 9-7 de kleedkamer in. Na de komkommer en een flinke slok water gingen we 
de 2e helft in. Ook hier wist Albatros gemakkelijk de korf te vinden en VALTO had te veel 1 schots aanvallen. 
Michiel kwam erin voor Steven. Hij bracht wat meer snelheid is het spel, pikte nog een goaltje mee maar 
helaas mocht het niet meer baten. Eindstand: 22-11. Publiek bedankt! A.s. Zaterdag gaan we er weer vol 
tegenaan tegen VEO 3. We hopen dat jullie ons dan weer komen aanmoedigen! Tot dan!  
 
          Groetjes Lisanne  
 
 
 
 
VALTO 4 – OZC 3 
Afgelopen zaterdag mocht VALTO 4 aantreden tegen OZC uit Rotterdam. Na de nipte nederlaag van vorige 
week waren we extra gebrand op een goed resultaat. Dit resulteerde in een flitsende start, waarbij er al snel 
6-0 op het scorebord stond. Er werden veel kansen gecreëerd en ook verdedigend stond het goed. We 
gingen met een stand van 14-4 de rust in. In de rust bespraken we dat het belangrijk was om dit niveau door 
te trekken, maar om ook niet te vergeten ons eigen spelletje te blijven spelen. In de tweede helft was de 
scherpte er helaas wat af, maar hadden we nog steeds heel veel kansen. Na enkele wissels wisten we toch 
de 20 doelpunten te bereiken en met een goed gevoel de wedstrijd te eindigen. Verdedigend hebben we 
zelfs de hele 2e helft de nul gehouden! De eindstand was dus 20-4. 
Komend weekend een vrije zaterdag, 8 oktober is onze volgende wedstrijd. 
Onze ouders zijn van harte uitgenodigd voor dit mooie spektakelstuk J 
                               Groetjes VALTO 4 
 
 
 
Twist 4 – VALTO 5 
Afgelopen zaterdag mocht VALTO 5 naar Vlaardingen om daar tegen Twist 4 te spelen. Twist had nog geen 
wedstrijd gewonnen en VALTO daarentegen had alle drie haar wedstrijd gewonnen. Met twee eigen dames 
en JP (uit de B1) op de bank begonnen we aan de wedstrijd. Al gauw werd duidelijk dat Twist geen ploeg 
was om te onderschatten, want met allerlei ingestudeerde balletjes probeerde ze het ons knap lastig te 
maken. Tot 4-4 ging het gelijk op, maar in het tweede gedeelte van de eerste helft liep het bij ons net even 
wat soepeler en zo konden we met een 4-8 voorsprong de rust in. De boodschap was duidelijk: aanvallend 
zo door blijven gaan en verdedigend opletten op de truc-balletjes en met elkaar beter voorverdedigen. 
In de tweede helft kwam Twist nog één keer op twee doelpunten achterstand, 8-10, maar het dreigende 
warmlopen van Nia zorgde ervoor dat de spelers net op tijd de vorm weer wisten te vinden en weer uitliepen 
naar een voorsprong van 6 doelpunten. 
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Nia kon weer lekker op de bank gaan zitten en de wedstrijd werd rustig uitgespeeld. Uiteindelijk werd het een 
9-16 overwinning. ODO en Paal Centraal wisten hun wedstrijd ook te winnen, waardoor er nog altijd drie 
ploegen op de eerste plek staan. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen ODO op het programma en dan 
wordt duidelijk wie er (voorlopig) bovenaan blijft staan. 
JP bedankt voor het reserve zitten! 
       Groetjes VALTO 5 
 
 
VALTO B2 speelt return tegen Dijkvogels B2 
 Na een hele spannende wedstrijd vorige week is het weer de beurt aan de B2 om te knallen! 10-9 was de 
stand vorige week. De opstelling was in de aanval: Wouter, Jimmy, Julia en Kitty. In de verdediging 
begonnen: Luca, Fabian, Noa en Iris. Na weer een lekker stukje gefietst, kwamen we aan in Maasdijk. 
Dijkvogels kwam 1-0 voor, waarna Kitty een schot scoorde en de stand gelijk trok. Dijkvogels maakte 
vervolgens de 2-1 en de 3-1. Julia zorgde voor de aansluitingstreffer, de stand was 3-2. Dijkvogels was de 
betere partij en bouwde een voorsprong op van 6-2. Voor de rust maakte Julia de 6-3. In de rust kwam Maté 
er in voor Wouter, en Liz kwam er in voor Kitty. Liz scoorde na de rust een doorloop, zo werd de stand 6-4. 
Iris zorgde met een doorloop voor de 7-5. En Liz maakte met een korte kans de 7-6, maar daarna floot de 
scheidsrechter af en was de wedstrijd afgelopen. Aan het eind ging het nog lekker en toen vielen de 
doelpunten er wél in. Over heel de wedstrijd gezien waren beide partijen even goed. VALTO had zelfs veel 
meer kansen, maar ze gingen er maar niet in. Helaas viel er bij Dijkvogels eentje meer in, en hebben we de 
wedstrijd verloren. Deze wedstrijd moeten we maar snel vergeten en volgende week gaan we gewoon weer 
vechten voor de punten. Dan is ODO onze tegenstander en zijn jullie om half 1 van harte uitgenodigd om 
ons toe te juichen. 
        Wouter, B2 
 
 
 
VALTO B3 
Het is mooi weer vandaag, wij  vertrekken naar Delft. Vorige week is het ons gelukt om van deze ploeg te 
winnen. Dus dat moet lukken. Sven ( uit de C4)  speelt met ons mee. 
We gaan voortvarend van start. In de rust is het 3-4, voor ons. 
Ook na de rust gaat het de goede kant op. De uiteindelijke score wordt 5-7. 
Topscoorder was deze wedstrijd Julia! Goed gedaan. 
Ook de andere goede wedstrijd gespeeld, Sven goed gedaan. Het was gezellig. 
 
     Richelle en Marian 
 
 
 
 
VALTO C2 tegen KVS C2 
Het begon niet al te goed voor VALTO met gelijk 2 doelpunten tegen. VALTO zelf had heel wat kansen 
alleen er ging niks in. Uiteindelijk had VALTO alsnog 1 doelpunt weer kunnen maken en even later nog een. 
Toen scoorde allebij de ploegen er nog een en uiteindelijk VALTO nog de 4-3 voorsprong en na even rustig 
rondspelen en proberen niet de bal te verliezen floot de scheids af. De tegenstander liep boos het veld af en 
ging weer naar huis. En wij gingen lekker Kim haar verjaardag vieren met cakejes en slagroom. 
 
     Groetjes Thomas 
 
 
 
Valto C4 – CKV (H) C3 
Op deze mooie nazomer dag begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd, we hadden 2 invallers, Emma 
en Lisa. Marleen was deze week de coach. 
In het begin ging het gelijk op, wij kregen eigenlijk meer schot kansen, maar net als vorige week wilde hij er 
niet in L. Uiteindelijk stonden we met de rust net achter 2-3. Ook in de tweede helft hebben we veel kansen 
gecreeerd, maar weer ging hij er net niet in. Bij de tegenstander was helaas bijna elk schot raak, waardoor er 
helaas toch nog een grote uitslag op het bord stond: 3-12. 
Maar we hebben uiteindelijk wel weer meer gescoord dan vorige weken, dus we gaan de goede kant op ! 
 
          Bart 
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VALTO D1 - Ondo D1 
Na vorige week 12-3 winst tegen Ondo, was afgelopen zaterdag een stuk lastiger. 
We begonnen deze wedstrijd met een kwartier vertraging, maar wel met een heerlijk weertje. 
We waren niet sterk begonnen en met de rust was het 4-3 voor Ondo. Na de speech in de kleedkamer, ging 
het iets beter lopen  en het stond na de rust 4-6 voor, maar met nog 10 min voor het eind stond het weer 6-6 
en de spanning was terug. Maar na nog drie minuten te spelen stonden we weer 6-8 voor. Het werd  toch 
nog 7-8 en toen floot de scheidsrechter af en waren de punten binnen! 
  
     Groetjes Milan 
 
VALTO D3 
Na twee nederlagen tegen het sterke Dijkvogels D1, stond deze zaterdag WION op het programma. Zij 
hadden ook de eerste twee wedstrijden (nipt) verloren, dus wellicht lagen hier kansen voor ons. We misten 
vandaag Guillermo maar gelukkig wilde Isabel met ons meedoen. Dank je wel! Ook hadden Nova, Miloe en 
Maaike wat wallen want die waren net terug van kamp.... Toch begonnen we enthousiast aan de wedstrijd! 
WION was een team met alleen maar meiden. Aan het begin ging het best gelijk op. Maar toch wist WION 
langzaam uit te lopen: 0-1, 0-2... VALTO creëerde ook echt wel veel kansen, misschien wel meer dan WION, 
maar ze wilden er niet in! 0-3, 0-4... VALTO bleef kansen maken en de bal door de korf proberen te gooien. 
Maar hij draaide eruit, stuiterde eruit maar weigerde er doorheen te vallen. 0-5.... Helaas lukte het niet om 
nog een tegendoelpunt te maken. Wel een goede wedstrijd met veel kansen. Nu nog afmaken! Hopelijk lukt 
dat volgende week tegen DKC wel om doelpunten te maken. 
 
        Groetjes, Maaike en Marleen 
 
Avanti D5 - VALTO D4 
Afgelopen zaterdag waren wij op bezoek bij Avanti. Roald was een weekendje weg en Igor was bij zijn 
vader. Helaas kon ik zelf niet meedoen door een blessure. Gelukkig gingen Maaike , Nova en Milou met ons 
mee. In het begin ging het gelijk. Het was Avanti die het eerste scoorde,  1-0. Maar gelukkig lukte het Maaike 
om er 1-1 van te maken. Avanti maakte er nog 2-1 van. Toen gingen we wisselen van vak. Toen scoorde 
Avanti een paar keer achter elkaar, het werd 7-1. Maar toen scoorde Milou (haar allereerste doelpunt in een 
wedstrijd) en Danique 7-3. Daarna was het rust. Na de rust maakte Julia er 7-4 van. Toen we weer van vak 
gingen wisselen was het 11-4. Het werd 15-4 tot Milou weer scoorde 15-5. Dat was dan ook de eindstand. 
Volgende week proberen we het weer tegen Exelsior.  
        Groetjes Tristan 
 
 
Meervogels E2 – VALTO E2 
Afgelopen zaterdag 23 september speelde we een wedstrijd tegen Meervogels E2. 
Al lekker vroeg vertrokken we richting Zoetermeer.	
De wedstrijd begon gelijk fel. Sven scoorde binnen een paar minuten. Met daarop volgend een mooi afstand 
schot van Daan.  
Maar toen kwam Meervogels terug en scoorden 2 doelpunten en stond het 2-2 bij de eerste korte rust.	
Na de rust scoorde Maartje en daarna weer Meervogels, toen scoorde Jill en daarna weer Meervogels.   
En zo werd er om en om gescoord door Meervogels en VALTO. Sanne scoorde ook nog een keer. 
Het was super spannend. Helaas gingen onze ballen er niet allemaal in, maar dat was gelukkig ook bij de 
tegenpartij.  Wat wel opviel is dat de tegen partij bijna niet door onze verdediging heen kwam. Ze wisten zich 
geen raad soms. 
Knap hoor!! Er werd afgefloten met een eindstand van 5-5. Jammer genoeg geen 2 punten gehaald maar 
met 1 puntje weer richting De Lier. Jullie hebben goed samen gespeeld E2. 
Het was een spannende wedstrijd.	
        Jill en Irma 
 
 
Avanti  E4 – VALTO E3 
Helaas was dieuwertje verhinderd, en geen inval. De  meiden moesten het 
vandaag  het met ze vieren doen. De eerste 10 minuten  waren  VALTO en Avanti 
goed aan elkaar gewaagd. En bleef het 0-0! 
Na een goede peptalk van de geweldige coach Heleen. Gingen de meiden met 
volle moed het veld weer in. En de meiden waren in vorm, Yara scoorde als 
eerste. Snel daarna scoorde Rosann en tess ook. 
Voor de rust was het 0-6 Met de rust, allemaal weer een heerlijk stukje “power” 
ananas” gegeten. ( “power Ananas= lekkere verse ananas, wat  de coach iedere 
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week meeneemt) In de derde 10 minuten scoorde ook Noortje een prachtig doelpunt. De meiden waren niet 
te stoppen. Helaas 1 punt tegen gekregen. 
Wat een mooie glimlachen op de meiden hun gezicht , van alle doelpunten wie gescoord werden. Echt een 
super team om te zien! 
Moe , maar zeker voldaan met een overwinning  van 1-14 
Groetjes Willeanne en Rosann 
 
Omdat de meiden zoveel scoorde, Siem ingezet om alle punten bij te houden!! 
 
 
 
Valto E4-Des E1 
Zaterdag 24 september speelden we uit in Delft tegen Des E1. Tot nu toe hadden beiden teams alles 
gewonnen. Dat beloofde spannend te worden! In de 1e minuut scoorde Finne meteen. Maar de spelers van 
Des waren heel fit en snel. Het volgende punt was voor Des. Na een paar kansen voor Valto en een goede 
verdediging werd het toch 2-1 voor Des. Lucas liep vrij en scoorde 2-2. Net voor rust versnelde Des en 
maakte 3-2. Na rust kwam Valto nog verder op achterstand 5-3. De scheidsrechter floot behoorlijk streng. 
Kevin scoorde 5-4. Des kreeg een strafworp en toen was het weer 6-4.  Al snel kreeg Des weer een 
strafworp, die was mis. Valto deed erg haar best en kreeg veel kansen, maar de ballen gingen er niet in. Het 
tempo van Valto was af en toe te langzaam waardoor Des vaak de bal had. Ze waren erg snel en wat feller. 
Ze kwamen voor de 2e rust op 7-4. Tijdens de wedstrijd zijn wel 3 punten afgekeurd van Valto! Dat was wel 
even slikken hoor. De volgende 10 minuten ging het  weer beter. Er werd goed verdedigd door Valto. Des 
maakte toch 8-4, maar Lenne scoorde 2x en zo werd het 8-6. Het was echt hard werken voor Valto. Voor 
rust kwam het tot 10-6. In de laatste 10 minuten scoorden Valto en Des elk nog 1 x en won Des dus met 11-
7 .Het was een hele leerzame wedstrijd ! 
 
Groeten, Michel en Willemieke   
 
 
Lynx E1 tegen VALTO E5 
De VALTO E5 maakte het weer spannend zaterdag 24 september! 
Toen de scheids gefloten had, ging VALTO er voor. Na een paar 
minuten scoorde Jette 1-0. Weer een paar minuten later scoorde 
Jasmijn het 2e doelpunt. Daarna scoorde Jette nog twee keer. 2-4 
voor ons. In het 2e kwart kwam Tobias goed vrij en scoorde de 
vijfde voor VALTO. 4-5 de rust in. Helaas kwam het derde kwart 
Lynx op stoom. Met snelle aanvallen wisten ze goed te scoren en 

wij helaas niet en 
ineens stonden we 7-5 
achter. We hadden het 
best warm, want het 
was weer prachtig 
weer. Maar we werden daardoor wel een beetje langzamer. 
Omdat we beter gingen afvangen, kon Jasmijn er in het vierde 
kwart nog drie scoren, maar ook Lynx bleef goed aanvallen. 
Helaas verloren we met 13-8. Toch knap dat we er zoveel 
ingegooid hebben in één wedstrijd. Ook de strafworpen gingen 
goedDie wonnen we met 4-6. Joëlle, bedankt dat je bij ons wilde 
invallen en Lotte, heel veel beterschap met je arm! 

 
 
 
VALTO F1 
Vandaag een uitwedstrijd tegen KSV - Scheveningen. Het team is compleet en de kids van de F1 hebben er 
zin in. Het beloofd een spannende wedstrijd te worden tegen de koploper van de poule. 
De eerste 10 minuten is het inkomen, de bal blijft aan de verkeerde kant van het veld..maar dan toch opent 
Frenk knap de score. Daar mag voor gejuicht worden :-)  KSV start sterker en al snel is het 3-1 voor KSV. Na 
een snelle peptalk van Nikkie zien we aan de kant dat de F1 beter in het spel komt. Elise scoort een mooi, 
voor haar eerste, punt 2-4, jippie :-) Helaas kan KSV elke keer na een score van VALTO vrij snel weer een 
score pakken. We zien dat de twee teams goed aan elkaar gewaagd zijn. Voor rust wordt er nog gescoord 
door Frenk, Isis en Sara. Ruststand 5-6. Wat is het spannend. 
Even lekker limonade drinken en dan weer vol goede moed beginnen aan de 3e 10 minuten. Sara zet de F1 
snel op gelijke stand 6-6. Maar dan krijg KSV vleugels en scoren ze kort 3 keer achter elkaar.  
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De F1 heeft aanwijzingen van Nikkie nodig, en dat help. De laatste 10 minuten wordt er nog 3 keer gescoord 
door Isis, Sara en Toon. Helaas het is niet gelukt om te winnen. Eindstand 13-9. Het was een leuke wedstrijd 
en tegen de koploper zeker geen verkeerde uitslag. 
      Groetjes van Annemieke en Sara 
 
 
VALTO F2 – FORTUNA F3 
Yes! We mogen thuis spelen zei Mike. Fortuna F3 is dit keer bij ons te gast. Om 10.00 uur was het 
verzamelen en daarna een lekkere warming up. De kids hadden er zin in! Het scorebord was ditmaal voor 
ons, dit vonden ze wel erg stoer. Als snel scoorde Deon het eerst punt en dit verscheen mooi op het bord. 
Ze speelde lekker samen, liepen goed vrij en Deon kon daardoor weer een punt scoren. 
Daarna zorgde Anouk voor het derde punt en stonden we met 3 – 0 op voorsprong. De superspeler van 
Fortuna mocht erin, maar dat was voor korte duur want ze scoorde binnen 30 seconden en mocht ze weer 
uit het veld en stond het 3 -1. Anouk zorgde daarna al snel voor een 4 -1 en mocht de superspeler weer 
terug het veld in. En ook het volgende punt was van Anouk en gingen we de rust in met 5 -1. Even wat 
drinken, uitrusten en wat tips en weer vol enthousiasme het veld in. 
Anne maakt het 6 -1 en daarna volgde weer Anouk en Deon! Fortuna scoorde ook nog een keer in de 
tweede helft, wanneer dat was weten we niet meer precies, maar de overwinning is er met 8 -2 en de 
kinderen kwamen met trots het veld afgelopen. 
Anouk trakteerde nog op chips omdat ze de dag erna jarig was en we hebben met elkaar gezongen. Dubbel 
feest! Op naar volgende week. 
 
      Groetjes Mike en Susan 
 
 
 
 
Nuon Club Competitie 
Nuon heeft een actie met interessante prijzen. Heb jij een creatief idee? Help VALTO en kijk op 
https://clubcompetitie.nuon.nl voor de voorwaarden. Het idee moet creatief zijn, niet perse reeel. 

1. Bedenk	een	origineel	energiebespaaridee	voor	jouw	sportclub	
2. Maak	hier	een	foto	of	video	van	
3. En	maak	kans	op	1	van	de	9	cheques	van	€	10.000!	

Inzenden kunnen we doen tot 24 oktober. Heb je een idee, neem dan contact op met de SponsorCommissie 
(sponsors@ckv-valto.nl).  
 
 
Rabo Clubkas Campagne 
Er kan dit jaar NIET gestemd worden op VALTO bij de Rabo Clubkas 
Campagne, dit komt omdat VALTO een beroep heeft gedaan op een 
andere sponsorvorm van de Rabobank. Voor deze andere aanvraag 
zijn we in afwachting van de beslissing van de Rabobank. We hopen 
natuurlijk op een positief antwoord voor VALTO. 
We zijn natuurlijk blij met de steun die Rabobank aan het 
verenigingsleven schenkt met haar jaarlijkse actie!  
 
 
 
VALTO Kleding 
Als vereniging kunnen we onze kleding bestellen via de verenigingshop 
(www.korfbalshop.nl/verenigingsshops/ckv-valto). Hier treffen jullie alle 
kleding die speciaal voor VALTO geselecteerd is. Afgelopen zomer zijn de  
nieuwe trainingspakken aan de site toegevoegd. 
Voor de dames is het model iets meer getailleerd en voorzien van een 
capuchon. Voor de heren en kinderen is het model zonder capuchon 
geselecteerd. Met capuchon is wel een optie voor heren. Zonder capuchon 
is echter geen optie voor de dames. 
problemen 
Wanneer je problemen ervaart met de kleding, kan je contact opnemen 
met totalsports (info@totalsports.nl). Wanneer je je mail richt aan Hugo, 
heb je het VALTO contactpersoon direct te pakken. 
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Vanuit de kledingcommissie wordt ik graag geinformeerd over dit soort problemen. Schroom niet me een cc-
tje te sturen (Michiel@ckv-valto.nl).  
Wanneer kleding niet goed is, luidt het advies de kleding goed in te pakken (bijvoorkeur in de origienele 
verpakking) en te retourneren naar TotalSports (Waalwijk). Dit is het gemakkelijkst via een DHL 
distributiepunt (bijvoorbeeld de DIO in De Lier). Zodoende is de verzending kosteloos. Richt ook deze 
mailings aan Hugo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Who Has the Dug-outs! 
Op verschillende plaatsen heb je deze uitnodiging wellicht al aangetroffen. Activiteiten Commissie , Selectie 
en Sponsorcommissie werken samen om aanstaande zaterdag een leuk feestje te bouwen. De reden is 
divers, veel leuke investeringen zijn er gedaan in VALTO afgelopen zomer en we zijn weer gezellig van start 
met een nieuw seizoen. 
Loterij 
Tijdens dit feestje organiseren we ook een leuke loterij. Tijdens de wedstrijd van VALTO 2 & 1 zullen lootjes 
worden verkocht en na afloop van de wedstrijd vindt de trekking plaats. De opbrengs van de loterij is voor de 
supportersvereniging Otlav. Otlav heeft veel wensen voor verschillende faciliteiten in de sporthal (denk 
hierbij aan beeld, geluid en supportersspandoeken) 
We willen nu alvast die sponsors bedanken die ruimhartige hebben bijgedragen aan het prijzen pakket voor 
deze loterij. 




