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Bedank, bedenk en begin 
 
Clubgenoten, we leven in een tijd waarin individualisering in alle trendstukjes voorkomt. Of het nu de 
troonrede, een rapport van het CPB of een gemiddelde column in een dagblad naar keuze is … het staat er 
en het is, zeker vanuit vele hoeken bekeken, nog waar ook. Kijk om je heen en zie de voorbeelden. Lees de 
krant en herken het. Kijk in de spiegel en zie het. Hoewel het economisch beter lijkt te gaan met ons land, zie 
ik dat niet iedereen profiteert. Ik zie politieke verdeeldheid, discussie over welke richting we op moeten, 
terwijl het schip doelloos ronddobbert, wachtend op iemand die het stuur beetpakt. Ik kwam een uitspraak 
tegen van iemand die de kern raakt: “Er is geen één partij die het helemaal met mij eens is.”. Treffend. 
 
Gelukkig zie ik ook een andere kant van ons land. Lichtpuntjes zijn er genoeg. Deze heb het het afgelopen 
seizoen namelijk overmatig gezien bij onze vereniging. Natuurlijk was het niet bij iedere activiteit even 
makkelijk om vrijwilligers te vinden, maar altijd kwam het weer goed, soms de dag ervoor. En als ik zie 
hoeveel verschillende mensen hun steentje hebben bijgedragen, dan kan ik niet anders dan beseffen dat er 
heel veel leden én familie én vrienden zijn die tegen de trend in hun tijd ter beschikking stellen en 
samenwerken om er iets moois van te maken. De één wat meer dan de ander, maar zonder die ander zou 
het nooit hetzelfde zijn geweest. Alle beetjes helpen en de vele handen maken (zoals altijd) licht werk. 
 
Bedank daarom al die vrijwilligers voor hun inzet dit seizoen. Bedank ze voor dat ene uurtje achter de bar, 
die vrijdagavond schoonmaken, die maandelijkse vergaderingen, die wekelijkse gesprekjes, het fluiten van al 
die wedstrijden, die uren potgrond sjouwen, die dagen op- en afbouwen, dat uurtje invallen, die autoritjes, 
die tientallen trainingen, die dagen trainingsweekend en jeugdweekend, die dagschotels bakken, het weten 
te vermaken van al die kleuters, die dagen knippen en plakken en samenstellen, die uren puzzelen en 
wikken en wegen, het schrijven van die stukjes, het ontvangen van die scheidsrechters, het oppompen van 
die ballen, die oneindige klusjes in en om de Villa, die honderden foto’s, die duizenden kijkminuten, dat 
mooie commentaar, die kritische noot, die geweldige clinics, de controle van de kas, de verwerking van al 
die leden, het werven van al die sponsors, het plaatsen van die vlaggen, het straten van die tegels, het 
coachen van jouw team, het ondersteunen van die coach, het sorteren van die shirts en pakken en tassen, 
het schenken van die liters limonade, het uitdelen van die honderden eierkoeken, het behandelen van die 
blessures, het invoeren van statistieken, die honderden berichtjes op Facebook, Twitter, Instagram en 
Snapchat, die persberichten, die leuzen, liedjes en rookpotten langs de lijn, die schone kleren in de tas, die 
tientallen notulen, het organiseren van al die activiteiten, het maken tot de vereniging die Valto was, is en 
blijft! 
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Blijft? Ja, blijft! Want als ik ergens in geloof, is het wel de kracht van verenigen. Verenigen is het bij elkaar 
brengen van mensen met dezelfde hobby, sport en passie. Bij ons is dat korfbal in de kern, maar nog zoveel 
meer er omheen. En door samen te werken, helpen we dat mogelijk te maken. Dé sportvereniging van het 
Westland word je namelijk niet alleen. Bedenk daarom deze zomer eens wat we nog meer of beter kunnen 
doen en hoe jij daaraan kunt bijdragen. Als lid, als ouder of als vriend van de club. Er is vast iets waar je blij 
van wordt, wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Kom maar op! 
 
Blijf alleen niet te lang nadenken, begin gewoon! Want voor je het weet, is de zomervakantie voorbij en staat 
er een mooi, nieuw seizoen voor de deur. Met als openingsact de Rijk Zwaan Korfbal Derby’s op 16, 17 en 
19 augustus. Tot dan, tot ziens. Fijne vakantie! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 

Seizoen eindigt voor Valto met een feestje.  
Sponsor: Martin Stolze B.V. 

Een lang seizoen is weer ten einde voor de selectie van Valto. Een seizoen wat begon met de nieuwe trainer 
Marrien Ekelmans en verzorger/ teambegeleider Martin Valstar en of het nog niet genoeg is ook nog eens 
vier plaatsen in te vullen in het vlaggenschip. De leeg gevallen plaatsen van Ellen, Rob, Niels en Thom 
werden na een selectie periode door Marrien ingevuld door Bart, Laurens, Kevin en bij de dames werd 
gekozen voor de nieuwkomers Sanne en Iris naast Judith en Naomi. Met dit sterk gewijzigde team werd als 
doel gesteld dat behoud in de 1e klasse gehaald moest worden in zowel de veld- als de zaalcompetitie. In de 
voorbereiding werd al direct de eerste prijs gepakt in de vorm van het winnen van het Rijk Zwaan Westland 
Derby toernooi. Ook de eerder gespeelde oefenwedstrijden werden met goed resultaat afgesloten, dus werd 
er met zelfvertrouwen naar het begin van de competitie uitgekeken.  
In de eerste wedstrijd tegen WION werd de ingezette lijn door getrokken en in winst omgezet. Daarna stond 
de wedstrijd in het verre St. Laurens op het programma tegen het plaatselijke ONDO. Door allerlei 
randzaken verliep de heenreis niet zoals we gehoopt hadden en kwamen een aantal spelers pas kort voor 
de wedstrijd in Middelburg aan. Neem daarnaast de zomerse omstandigheden en een niet zo fel Valto en de 
eerste nederlaag was een feit. Hierna zou Valto echter een goede reeks neer zetten met vier overwinning op 
rij tegen Tilburg, Albatros, Vitesse (B) en Excelsior. Vooral de zeges op Albatros en Excelsior waren om van 
te smullen. Ook deze ploegen deden nog mee voor de koppositie in de poule, waardoor de ploegen erg aan 
elkaar gewaagd waren. De laatste wedstrijd voor de zaal kwam Fortis op bezoek in De Lier. Een 
tegenstander waar Valto het, gezien de geschiedenis, altijd lastig tegen heeft. Nog nooit werd er in 
voorgaande wedstrijden van deze ploeg gewonnen en ook deze keer zou het Valto niet lukken om de 
wedstrijd naar zich toe te trekken. Een gelukje was wel dat ook de concurrentie punten liet liggen, waardoor 
we de zaal in gingen met Albatros, ONDO en Valto met tien punten bovenaan de competitie.  
Tijd om de zaal in te gaan waar we geen last hebben van wind, regen en kou. In de voorbereiding werd weer 
meegedaan aan de Haagse Korfbaldagen. Hier schreef Marrien gelijk geschiedenis voor Valto door deze 
voor het eerst winnend af te sluiten. Dit gaf dus gelijk weer hooggespannen verwachtingen voor de 
competitie. Ook werd er tijdens het zaalseizoen weer meegedaan met de Zuid-Holland Korfbalbeker, waarin 
de eerste wedstrijd al voor aanvang van de competitie werd gespeeld. Deze wedstrijd tegen DES werd nog 
gewonnen, maar de start van de competitie verliep niet zo goed. De eerste drie wedstrijden deelden Valto de 
punten met Swift (M), DES en Sparta. De volgende wedstrijden tegen Excelsior en Vriendenschaar werden 
verloren, waardoor Valto zich onderaan de ranglijst terugvond. Ook in de Zuid-Holland korfbal cup waren we 
eerder klaar als we gehoopt hadden. KCC liet zich dit jaar niet verrassen en knikkerde Valto uit het toernooi. 
De focus ging nu op de competitie, want punten pakken werd nu toch wel noodzaak. De laatste wedstrijd 
voor de Kerst werd weer gewonnen van Vitesse (B), zodat het jaar toch positief werd afgesloten. Ook de 
eerste wedstrijd in het nieuwe jaar in Moordrecht werd nipt gewonnen. Valto wist IJsselvogels in eigen huis 
wel op grote achterstand te zetten, maar viel in het laatste kwartier van de wedstrijd helemaal stil. De 
thuisploeg begon daarnaast ook nog eens raak te schieten, waardoor het meegereisde publiek deze 
bloedstollende slotfase, net als het vlaggenschip, te nauwer nood overleefde.  
De returnwedstrijden verliepen aanzienlijk beter voor Valto. De wedstrijd in Middelburg tegen Swift werd nog 
wel nipt verloren, maar het vertoonde spel gaf vertrouwen voor de volgende wedstrijden. Tegen DES en 
Sparta werd dan ook de volle buit gepakt, maar Excelsior bleek ook nu weer te sterk in de zaal en werd er 
met minimaal verschil verloren. Met nog drie wedstrijden te gaan had Valto nog twee punten nodig voor 
behoud in de 1e klasse en deze werden verrassend opgehaald in Hardinxveld Giessendam bij, tot dan toe, 
de kampioenskandidaat Vriendenschaar. Hun kampioensdroom viel in duigen, maar Valto kon na deze zege 
het seizoen ontspannen uitspelen. Dit werd iets te letterlijk opgevat, want de volgende wedstrijd tegen het 
reeds gedegradeerde Vitesse werd ons vlaggenschip getrakteerd op een oor wassing van 27-20. De laatste 
wedstrijd in de Vreeloohal was tegen IJsselvogels wat nog streed voor een laatste strohalm om aan een 
beslissingswedstrijd voor degradatie te ontkomen. Hier had Valto echter geen boodschap aan en deed 
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gewoon de sportieve plicht door deze wedstrijd winnend af te sluiten en hierdoor het slotfeest een positieve 
boost te geven. Het zaalseizoen werd uiteindelijk door Valto 1 als 2 afgesloten op een vijfde plaats in de 
competitie en spelen we volgend jaar dus gewoon weer samen 1e klasse.  
Voor het vervolg van de veldcompetitie viel de voorbereiding een beetje in het water door afzeggingen van 
tegenstanders, maar toch ging het vlaggenschip na slechts één oefenwedstrijd weer verder waar het in 
oktober gebleven was. De wedstrijd tegen de rode lantaarndrager WION werd weer gewonnen en op het 
eigen veld werd revanche genomen op ONDO (M) en werd ons vlaggenschip door het verlies van Albatros 
alleen koploper in de poule. In de wandelgangen werd al gesproken over een op handen zijnde 
kampioenschap, maar dit bleek te vroeg gejuicht. In de volgende wedstrijd in Tilburg, wat de nummer zeven 
was in de poule, was Valto niet bij de les bij aanvang van de wedstrijd. De opgelopen achterstand konden 
we niet meer goed maken in het tweede bedrijf, waardoor we nipt verloren en er weer drie ploegen aan de 
leiding kwamen in de 1e klasse F. Dit bleek wel een wake up call voor de spelers, want in de resterende 
wedstrijden tegen Albatros, Vitesse en Excelsior werden gewoon de punten gepakt en bleef Valto koploper. 
Alleen deelden we deze positie nog steeds met ONDO, waardoor het dus in de laatste speelronde moest 
gebeuren. Uitgerekend was Fortis de tegenstander waar Valto zo’n moeizame geschiedenis mee heeft. 
Marrien had de ploeg echter goed op scherp gezet, waardoor Valto deze keer vanaf het begin Fortis achter 
de feiten liet aanlopen. De wedstrijd werd gesteund door het in grote getale meegereisde publiek met een 
ruime 13-26 gewonnen, waarna het wachten was hoe het ONDO zou vergaan in Zwijndrecht op bezoek bij 
Albatros. De berichten waren gunstig, want zij stonden al de hele wedstrijd op achterstand. Helaas wist 
ONDO tien seconde voor tijd de winnende treffer binnen te schieten, waardoor Valto en ONDO op gelijke 
hoogte eindigde en er een beslissingswedstrijd gespeeld moest worden.  
Deze werd gespeeld in Bergen op Zoom op het terrein van KV Scheldevogels. Wederom werden er bussen 
vol met Valto publiek naar deze wedstrijd vervoerd om het vlaggenschip te steunen in deze finale. Een cliché 
zegt dat dit altijd wedstrijden op zich zijn en dit bleek ook nu weer het geval. Beide ploegen begonnen 
gespannen aan de wedstrijd en Valto wist na enige tijd een 1-2 voorsprong te nemen. Toen schudde de 
Zeeuwse ploeg echter alle zenuwen van zich af en liepen uit naar een 8-3 voorsprong. Valto heeft echter dit 
seizoen geleerd dat het het hoofd koel moet houden en gewoon moet blijven geloven in eigen kunnen. Er 
werd veerkracht getoond en langzaam maar zeker werd de achterstand weggewerkt, zodat er bij rust weer 
de aansluiting was met de 9-8 ruststand.  
In de tweede helft wist ONDO echter toch weer het verschil te vergroten naar 10-13, maar toen stokte bij hen 
de doelpuntenmachine. Valto speelde ook niet briljant, maar wist toch weer langszij te komen bij 13-13. 
ONDO nam nog één keer de leiding, maar niet veel later maakt Valto gelijk en nam bij 14-15 voor het eerst 
weer een voorsprong. De laatste minuten waren, zoals wel vaker dit seizoen, weer echte billenknijpers. 
Ondanks de lange aanvallen wilde het maar niet lukken de marge te verdubbelen en dan gebeurd net wat je 
helemaal niet wilt. Met nog een minuut of twee te gaan viel de gelijkmaker uit een klutsbal onder de korf en 
mocht Valto als eerste gaan proberen het binnen de reguliere speeltijd af te maken. We weten natuurlijk 
allemaal nog wel hoe dit afliep. Judith wist met haar eerste poging, na een zorgvuldig opgezette aanval, de 
winnende treffer binnen te schieten en daarmee Valto tot kampioen te kronen.  
Hiermee schrijft Marrien wederom geschiedenis in zijn eerste seizoen bij Valto, wat voor het eerst in de 
clubgeschiedenis naar de overgangsklasse promoveert. Een mooier einde van een seizoen kun je je niet 
wensen. De rookwolken zijn intussen weer neergedaald en de euforie weer wat getemperd. Velen hebben 
de wedstrijd meerdere keren teruggekeken om nog even na te genieten, maar nu is het tijd voor een 
welverdiende vakantie om dan in augustus weer langzaam op te starten voor het nieuwe seizoen.  
 
Fijne vakantie allemaal en tot volgend seizoen, Arno van Leeuwen. 
 

Steun Valto bij de Clubkas Campagne en word lid van de Rabobank! 
Vanaf september doet Valto weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Deze jaarlijkse actie zorgt er 
mede voor dat wij als vereniging kunnen blijven investeren in onze club. Dit jaar is er 100.000 euro te 
verdelen voor de Westlandse clubs en verenigingen. Om te stemmen, moet je echter wel lid zijn van de 
Rabobank. Let op! Dit is niet hetzelfde als klant zijn bij de Rabobank.  
 
Lid worden 
Als lid van de Rabobank krijg je een aantal extra's, zoals aanbiedingen en een ledenmagazine, en kun je 5 
stemmen uitbrengen voor de Clubkas Campagne. Lid worden is gratis en kan hier: 
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/westland/uw-lidmaatschap/.  
 
Doe dit wel voor 1 augustus, anders kun je niet stemmen en kun je onze vereniging niet steunen. De 
stemperiode voor de Clubkas Campagne is van 26 september 2017 t/m 10 oktober 2017. 
 
Dus steun Valto en meld je aan als lid bij de Rabobank! 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
Einde van het seizoen! Het was een heerlijk seizoen met mooie 
hoogtepunten. Natuurlijk waren er ook mindere momenten, maar 
het kampioenschap en de promotie naar overgangsklasse van 
Valto 1 blijft toch het allermooiste. 
 
Voor nu wensen wij vanuit de TC iedereen een heerlijke vakantie 
toe! Tot ziens in het volgende seizoen! 
 
De eerste trainingen 
De eerste trainingen in het nieuwe seizoen zijn: 

- Selectie senioren en A: Maandag 7 augustus 
- Overige teams: week van 14 augustus 

Check de website voor het trainingschema voor komend seizoen. 
 
Trainers en coaches 
Hieronder de indeling van trainers en coaches voor komend seizoen. Er zijn nog een paar plekjes in te 
vullen. Wie helpt ons hiermee? 
 
 Trainers	 	   Coaches	 		
V1	 Marrien	E.	 Chris	S.	 	 		 Marrien	E.	 		
V2	 Hugo	B.	 Chris	S.	 	 		 Hugo	B.	 		
V3	 eigen	invulling	 		 		 		 		 		
V4	 Ron	B.	 Bart	M.	 		 		 Ron	B.	 Bart	M.	
V5	

Toptrainers		

		 		 		 		 		
V6	 		 		 		 		 		
V7	 		 		 		 		 		
V8	 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
Trainersbegeleider:	 Frank	de	Rijcke	 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
A	-	selectie	 Luuk	 Nikki	 		 		 		 		
A2	 Petra	D.	 		 		 		 Petra	D.	 		
A3	 Steven	V.	 Michael	E.	 		 		 Nico	R.	 Martin	E.	
		 		 		 		 		 		 		
B	-	selectie	 Pieter	M.	 Floris	M.	 		 		 Pieter	M.	 	Floris	M.	
B2		 Mark	G.	 Nikki	S.	 		 		 Mark	G.	 Nikki	S.	
B3	 Vincent	C.	 Thijs	D.	 Rick	D.		 		 vacant	 		
		 		 		 		 		 		 		
C1	 Bart	L.	 Simon	K.	 		 		 Bart	L.	 Simon	K.	
C2	 Judith	G.	 Kevin	B.	 Mees	K.	 		 Mees	K.		 Judith	G.	
C3	 Vera	L.	 Maaike	R.	 		 		 Vera	L.	 Maaike	R.	
C4	 Romee	V.	 Lisanne	B	 		 		 Marleen	S.	 Lisanne	B	
		 		 		 		 		 Romee	V.	 		
		 		 		 		 		 		 		
D1	 Thomas	R.	 Esmee	B.	 		 		 Thomas	R.	 Esmee	B.	
D2	 Sheila	H.	 Naomi	G.	 		 		 Sheila	H.	 Naomi	G.	
D3	 Sjors	J.	 Martijn	D.		 		 		 Sjors	J.	 Hellen	L.	
D4	 Inge	D.	 Joyce	M.	 Marije	D.	 		 Marije	D.	 		
D5	 vacant	 vacant	 		 		 vacant	 		
		 		 		 		 		 		 		
E-jes	 coördinator	:	Vera	vd	Eijk	 		 		 		 		

		 Laura	E.	 Lisa	W.	 		 E1	 Vera	E.	 		
		 Lysanne	V.	 Ruben	H.	 		 E2	 Lysanne	V.	 		



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
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ELEKTRICIEN • TEGELZETTER • STUCADOOR • SCHILDER
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TEGEN INTERNETPRIJZEN
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		 Aanvulling	door	A2	 		 E3	 Lisa	W.	 		
		 		 		 		 		 		 		
F-jes	 Mandy	H.	 Manon	G.	 		 		 		 		
		 Lisanne	O.	 Kitty	V.	 		 F1	 Mandy	H.	 		
		 Fleur	D.	 Fabian	J.	 		 F2	 Sanne	R.	 Iris	R.	
		 Joost	D.	 	 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		
Kangoeroes	 vacant	 		 		 		 		 		

 
 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, 06-27024 902 / vztc@ckv-valto.nl 
 
 
 

Rijk Zwaan Korfbal Derby’s  
Dit jaar zullen de Derby’s er anders uitgaan zien. Er is aantal keer overleg geweest tussen de verschillende 
verenigingen uit de regio om de Derby’s en het korfballen meer aandacht te geven in onze regio. 
Eén van de wensen van alle verenigingen was om te rouleren, zodat er bij alle verenigingen wedstrijden 
gespeeld zullen worden. Komende editie gaan we hiermee starten. De finaledag is dit jaar nog wel bij Valto, 
maar volgend jaar zal deze bij een andere vereniging plaatsvinden. Ook zullen we gaan bekijken of we het 
toernooi misschien kunnen gaan uitbreiden met meerdere teams. Voor dit jaar blijft het nog bij de junioren- 
en seniorenselecties, maar we hebben voor de zaterdag wel een clinic m.m.v. Korfbalstars voor de B-
aspiranten toegevoegd. Hieronder vinden jullie het speelschema en de locaties waar de wedstrijden 
gespeeld zullen worden. 
 
De B-aspiranten die deel willen nemen aan de clinic kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen naar 
johan.vandermeer@ckv-valto.nl o.v.v. naam & team. (aanmelding sluit 1 aug.) 
 
Het zal een mooie start worden van het korfbalseizoen waarin u de selecties en de spelers aan het werk kunt 
zien en hoe ze bezig zijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.  
We nodigen dan ook iedereen uit om onze teams op een van de velden te komen aanmoedigen, zodat u ook 
alvast in de stemming komt voor een mooi nieuw korfbalseizoen. 

 
Groet, 
Frank Monna & Johan van der Meer 
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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




