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28 augustus 2017    45e jaargang nr. 2 

 

Van die dingen 
 
Soms zijn ze heel vanzelfsprekend. Zaken waar je nooit echt bij stil staat. Vooral als het al jaren zo gaat. Een 
training op een mooi veld, een wedstrijd met scheidsrechter, het drankje na de wedstrijd in een gezellige 
kantine, het douchen in schone kleedkamers. Oké, het zal niet altijd zijn zoals ik het hier beschrijf, maar ik 
zal er niet veel naast zitten. Het zijn van die dingen die je neemt zoals ze zijn en veelal niet vaak bij nadenkt. 
En dat is denk ik ook hoe het bij ons werkt, hetzelfde hebben we met de zon, de lucht en de natuur om ons 
heen. En soms kijk je er anders naar, er valt iets op, je kijkt wat verder, wat langer, je denkt er eens over na. 
Je verwonderd je vervolgens en beseft dat het iets moois is. 
We zijn inmiddels weer volop begonnen met sporten, korfbal in ons geval, hoewel ik de wandelclub ook weer 
heb gesignaleerd en de spierpijn van mijn eerste Fit & Fun nog voelbaar is. Gelukkig mag ik maandagavond 
wéér. Te midden van een veld vol jeugdspelers en hun trainers. De ondergaande zon die voor verkoeling 
zorgt. Op het terras wat ouders die kletsen en wijzen. Rode koppies, lachende gezichten. Dollen met een 
bidon en water. Ik kan er geen genoeg van krijgen en blijf kijken. Totdat ik alle matjes in een cirkel zie liggen 
met één plekje vrij. 
Intussen denk ik terug aan mijn jeugd, toen de spieren een stuk soepeler waren en de conditie op peil was. 
Ik denk eigenlijk alleen maar positief terug aan die tijd, de vrienden, de lol, de sport. Behalve misschien op 
de ingescheurde enkelbanden na. En oké, die ene training, waarbij we als straf een rondjes moesten lopen 
om het veld. Dat had één rondje kunnen zijn, alleen wij vertikten het natuurlijk om hem te lopen zoals het 
hoorde. Gevolg was dat we een halve training hardlopend hebben moeten doorbrengen. Toen kon dat nog. 
En toch, of misschien wel daardoor, komen de nog ieder jaar bij elkaar voor een schottoernooi, trainer van 
destijds incluis. Plaats 1 en 2 zijn eigenlijk vooraf al bekend, het gevecht in de achterhoede is 
onvoorspelbaar. Het is vooral een mooi excuus voor een gezellige avond vol vermaak, dierbare 
herinneringen en anekdotes. 
Zoals een toernooi in Tietjerk, Friesland. Maar goed, laat ik vooral niet te ver terug gaan in de tijd. Afgelopen 
zaterdag was er een toernooi iets dichter bij huis. Hoewel de senioren en junioren met de selectie naar 
Zeeland vertrokken, streek de volledige jeugd neer in Delft, bij Excelsior. Ook deze keer met prachtig weer. 
Als toeschouwer dit jaar kon ik er rondlopen en kijken. Naar de wedstrijden, maar ook naar al die tassen, op 
kleden en onder tentjes. Ouders die brengen, gaan en weer komen. Toch even kijken en blijven. Tot plezier 
van de kinderen. Trainers en coaches kijken en geven aanwijzingen. Leggen uit en moedigen aan. Positief. 
Iedereen er even bij. Aandacht naar het spel. Samenspelen. Scoren. Winnen. Of verliezen. Leren. Een 
herinnering rijker. 
Wil je ook meewerken aan zulke mooie herinneringen? Kijk dan eens of er een team is dat nog een coach 
nodig heeft, geef je op voor een bardienst of wellicht is er een ander klusje dat nog gedaan moet worden. En 
dat niet alleen. Als je merkt dat iets beter kan, meldt dat dan ook. Het liefst met suggesties hoe het beter zou 
kunnen. En dat kan heel makkelijk, een ideeënbus op de website: ckv-valto.nl/idee. Bij voorbaat dank. 
 
Namens het bestuur,  
Jan Jaap Elenbaas 
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Programma a.s. zaterdag 
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Opstellingen a.s. zaterdag 
Na een (te) korte vakantie gaat het nieuwe seizoen aanstaande zaterdag weer beginnen. Hoewel ik liever 
geen afmeldingen zie, kan het altijd voorkomen dat je een keer niet kan of geblesseerd bent. In dat geval 
graag afmeldingen mailen naar wsv@ckv-valto.nl. Appen graag alleen in geval van nood, met mails houd ik 
makkelijker overzicht. Appen kan indien nodig naar: 06-13235155. 
Afmeldingen graag zo vroeg mogelijk doorgeven, hoe eerder hoe beter. Veel succes in dit nieuwe seizoen! 
Thom Voskamp 
 
VALTO selectie in onderling overleg 
VALTO 3 (Thuis, 14.30 aanwezig) 
Heren: Frank, Kees, Laurens. Niels K, Rob, Ruben, Roland 
Dames: Antoinette, Denise, Lisa, Laura, Petra, Dame Sel, Dame Sel.  
VALTO 4 (Thuis, 14.00 aanwezig) 
Heren: Thomas, , Heer sel, Heer sel, Heer V31, Heer V3 
Dames: Joyce, Manon, Romy, Rosalie, Dame V3 
VALTO 5 (Thuis, 17.00 aanwezig) 
Heren: Frank, Hans, Jeroen, Mark, Ruud S? 
Dames: Anna, Annemieke, Esther, Hellen, Mellanie, Ilse 
VALTO 6 (Thuis, 14.45 aanwezig) 
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Nick, Heer V7 
Dames: Inge, Lysanne, Mandy, Nanne, Ryanne 
VALTO 7 (Thuis, 16.15 aanwezig) 
Heren: Bo, Rinze, Ruud, Wouter, Heer V6 
Dames: Ria, Linda, Marije, Nathalie, Petra 
VALTO 8 (Uit, 12.45 vertrek) 
Heren: Arie, Marco, Martin, Michiel, Peter 
Dames: Fiona, Jolanda, Marleen, Leonie, Rosanne 
 

Te koop 
Asics veldschoenen 
Maat 40,5 
1 seizoen op gespeeld. 
€ 25 
  
Jordi Lammers ( 06-29001389 ) 
 
 
 

Schoonmaken Villa 
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
 
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: 
 
1/9 D2 
8/9 D3 
15/9 D4 
22/9 D5 
29/9 C4 
6/10 C3 
13/10 C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 



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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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. 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 

28 aug Ma 19.15-22.30 Patrick 
Boeters 

    

        

31 aug Do 19.30-23.30 Pim vd Beukel     

        

2 sept Za 8.15-12.00 Janine Krapels Jolanda de 
Meulmeester 

   

2 sept Za 11.00-14.00 Esther 
Bouwmeester 

    

2 sept Za 12.00-15.00 Suzanne 
Oussoren 

Astrid Bavius    

2 sept Za 15.00-18.00 Henk 
Molenaar 

Thelma Jansen    

2 sept Za 17.30-20.30 Valto 4 Valto 4   2 leden Valto 4 

        

7 sept 
 

Do 19.30-23.30 Arie Dijkstra     

        

9 sept Za 9.15-12.00 Sandra 
Kortekaas 

Agnes 
Lansbergen 

Marnix of Judith 
vd Berg 

  

9 sept Za 12.00-15.00 André v Geest Willemieke 
Noordam 

Linda Stolk   

9 sept Za 15.00-18.00 Vincent 
Cornelisse 

Annemieke van 
Leeuwen 

Linda 
Hoogendonk 

  

9 sept Za 17.30-20.30 Valto 8 Valto 8 Valto 8 Valto 8 Marcel Schouten 
Laurens van Eijk 

 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
Zo, het gaat beginnen. Voorbereidingen gestart, eerste 
trainingen geweest. Toernooitje voor de jeugd en 
oefenwedstrijden voor de rest. We zijn er klaar voor! Of toch niet 
helemaal? We zoeken nog een klein beetje hulp. Zie hieronder. 
 
Heel veel plezier in dit nieuwe seizoen! 
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Hulp gezocht: 
Nog niet alles is in kannen en kruiken. Onderstaande teams hebben nog hulp nodig. Alsjeblieft kom ons 
helpen en laat deze teams niet in de kou staan. Twijfel je of je de juiste capaciteiten hebt? Neem contact op 
en we bespreken dit. We hebben echt hulp nodig! 
 
Valto 6 / 8:   Doordraaigroep trainers 1x per week  
Valto B3:  Coaching op zaterdag, eventueel samen met iemand  
Valto D5: Trainer 1x per week en coach op zaterdag, beide naast bestaande trainer/coach Valto  
Valto E4: Coaching op zaterdag, nieuw opgericht team  
Kangoeroes: Hoofdtrainer van onze jongste leden: de Kangoeroes! Spelenderwijs trainen op zaterdag  
 
Een hoofdrol in de overgangsklasse spelen? 
Vooruitblikkend naar de zaal weten we al dat zowel Valto A1 (Overgangsklasse) als Valto 1 (Eerste klasse) 
spelen met schotklok. Daarbij moeten wij wekelijks voorzien in 3 personen die samen de jurytafel bemensen. 
Dat is een leuke klus, erg belangrijk en voor iedereen weggelegd. Wil jij hieraan meedoen? Geef je op bij 
Bart Versteegen via bart.versteegen@ckv-valto.nl. 
 
KNKV App, handig voor iedereen!! 
Per direct is er een nieuwe App waarin je alle wedstrijden, standen, clubs etc kunt volgen. De sportlinked 
app werkt niet meer. De nieuwe App heet “KNKV Wedstrijdzaken”. Installeer hem op je telefoon en gebruik 
hem. Voor spelers, trainers, ouders etc. Iedereen. Zie  
Lees http://ckv-valto.nl/nieuw-knkv-wedstrijdzaken-de-korfbal-app-voor-korfballers-toeschouwers-officials-en-
de-wedstrijdsecretaris/ voor alle details. 
 
Kangoeroes 

 
 
De kangoeroeclub gaat weer beginnen! 
Deze zaterdag om 10.00 uur start de kangoeroeclub weer. Leuke spelletjes en lekker dollen op het Valto 
veld. Neem je vriendje of vriendinnetje ook mee! 
 
Namens de TC, 
Bart van Muyen, Bart Versteegen / vztc@ckv-valto.nl 

 



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
2678 SZ  De Lier

Telefoon (0174) 515587
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Rijk Zwaan Korfbal Derby’s  
Ook bij de senioren zijn de kaarten geschud. 
Nadat de junioren het spits hadden afgebeten in de Rijk Zwaan korfbalderby’s op de 
velden van CKC Maassluis, was het donderdagavond de beurt aan de senioren op 
bezoek bij CKV ONDO. Als eerste betraden de 2e teams het veld met ONDO 2 en ODO 2 
op veld 1 en Valto 2 nam het op veld 2 op tegen CKC Maassluis 2. Van deze wedstrijden 
heb ik helaas alleen het laatste kwartier meegekregen. De tussenstand bij ONDO-ODO 
stond netjes op het scorebord, waar ODO al een ruime 7-13 voorsprong had genomen halverwege de 
tweede helft. In de slotfase wist ODO dit nog uit te bouwen naar 7-15 en leek er met dubbele cijfers 
gewonnen te worden. ONDO rechtte echter nog éénmaal de ruggen en wisten in de laatste minuten nog 
tweemaal de korf te vinden, waarmee deze wedstrijd met een 9-15 eindstand eindigde.  
Op veld 2 helaas geen scorebord en niemand die mij kon vertellen wat de stand was. Goede nieuws was wel 
dat Valto 2 leidde maar dat er wel een grote inhaalslag gaande was door CKC Maassluis. De kersverse 
coach Hugo is nog volop aan het experimenteren met de spelers groep die in aanmerking komen voor Valto 
2, wat tot steeds wisselende samenstellingen van de vakken leidde. Na de wedstrijd hoorde ik dat er een 9-1 
tussenstand voor Valto op het bord had gestaan, maar de wedstrijd eindigde met een krappe 14-12 winst 
voor de Lierse formatie. Hiermee meldt, na beide Valto junioren teams, ook Valto 2 zich voor een wedstrijd 
op veld 1 zaterdag, waar ODO 2 als winnaar van de andere voorronde treft.  
Om half negen was het dan de beurt aan de vlaggenschepen van de deelnemende ploegen. Op veld 1 
namen ONDO en Maassluis het tegen elkaar op. Op papier al twee ploegen die elkaar niet veel ontlopen, 
gezien de resultaten de laatste jaren als zij elkaar troffen in competitie verband. Ook vanavond was het een 
gelijk opgaande wedstrijd, waarin CKC Maassluis in het eerste kwartier de wedstrijd dirigeerde met een 2-6 
tussenstand halverwege de eerste helft. ONDO kreeg toen meer grip op de Maassluise aanvallen en wist de 
achterstand op te buigen naar een 9-8 ruststand. De tweede helft zou het gelijk op gaan en was het vijf 
minuten voor het einde nog niet duidelijk wie er aan het langste eind zou trekken met de 16-16 tussenstand 
op het bord. In de spannende slot minuten nam Maassluis weer de leiding door er 16-17 van te maken met 
nog maar twee minuten op de klok. Toch had ONDO nog een paar kansen op een gelijkmaker, maar deze 
troffen net geen doel. In de laatste minuut wist CKC Maassluis de wedstrijd dan toch in het slot te gooien 
door met een schitterende “tip in” de eindstand op 16-18 te zetten.  
Op veld 2 traden Valto 1 en ODO 1 aan. Marrien heeft een paar nieuwkomers aan de spelersgroep 
toegevoegd, waaruit hij het definitieve keurkorps gaat selecteren. Bij de Maaslandse ploeg zijn heel wat 
meer mutaties. Zo is de gehele begeleidingsstaf nieuw met een nieuwe coach, verzorger, teambegeleiders 
en een analist. Hoewel de coach eigenlijk niet helemaal nieuw is. Rob Berreboom is na tien jaar weer terug 
bij ODO, waar hij toen meerdere successen behaalden. Hij is er blijkbaar nog niet uit hoe hij de jonkies met 
de ervaren spelers zal gaan mixen voor het seizoen begint, want er werd nog flink gewisseld in de 
Maaslandse formatie. Valto pakte bij aanvang van de wedstrijd direct het initiatief en wist al snel een 8-0 
tussenstand op het virtuele scorebord te zetten. De eerste Maaslandse treffer werd gescoord door Dafne 
Wierda, die dit jaar over gekomen is uit de junioren en strijd voor een plaatsje in het keurkorps van Rob. Tot 
de rust zouden beide ploegen gelijke tred houden en bij 11-3 was het tijd voor de thee.  
Voor het tweede deel betraden vier verse spelers aan ODO zijde het veld en stonden er zomaar drie spelers 
van de familie Goedendorp in één vak. Het was leuk om te zien hoe Judith en Maaike elkaar het vuur aan de 
schenen legden. Valto wist het verschil de tweede helft niet meer uit te bouwen door de druk die er op hun 
aanvallen stond. De Maaslanders staken veel energie in het verdedigen, wat bij de Lierse ploeg toch 
meerdere malen tot onnodig balverlies leed. Valto wist echter wel steeds als eerste te scoren, maar wist 
ODO het verschil steeds weer terug brachten op acht. De wedstrijd werd uiteindelijk afgefloten nadat Nikki 
van de Hak de 18-10 had binnen geschoten. Al met al was het weer een prima korfbal avondje met zowaar 
de zon erbij om dit alles te belichten. Zaterdag zullen, na ook een overwinning van Valto 1, dus alle Valto 
teams op veld 1 hun wedstrijden spelen in de winnaars poule.  
Na de clinic op het veld van CKC Maassluis, welke van 9:30 tot 11:30 gehouden zal worden, zullen de 
wedstrijden van de junioren om 12:30 uur starten op het terrein van Valto aan de Veilingweg in De Lier. Wij 
hopen dat ook dan de zon zich weer van zijn goede kant zal laten zien, wat de stemming langs de lijn alleen 
maar ten goede komt.  
De ploegen zijn allemaal gebaad bij een grote supporter schare, dus kom allemaal je club aanmoedigen en 
maak er een gezellige middag van.  
Graag tot zaterdag, Arno van Leeuwen. 
 
Valto maakt favorietenrol waar bij de Rijk Zwaan derby’s. 
 
Na de voorrondes op woensdagavond in Maassluis en donderdagavond in ’s Gravenzanden werden 
vandaag de Rijk Zwaan vlaggen bij Valto in De Lier opgehangen voor de finale rondes. De weergoden waren 
ons gelukkig gunstig gezind, zodat onder zonnige omstandigheden genoten kon worden van de leuke 
korfbalwedstrijden. Alle deelnemers hadden lekker veel supporters mee, wat voor een gezellige drukte 
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zorgde rond de Villa. Veld 2 was het strijdtoneel voor de verliezende ploegen van de voorrondes en op veld 
1 werden de prijzen verdeeld onder de winnaars. Valto was het best door de voorronde gekomen, want al 
hun deelnemende teams speelden vandaag op veld 1. CKC Maassluis was echter bij aanvang van deze 
finale dag koploper in de race van de meest scorende club. Valto volgde op zeven doelpunten, dus zou CKC 
Maassluis vandaag alles op alles zetten om deze voorsprong te behouden.  
Het spits werd weer afgebeten door de A2 teams van de deelnemende clubs. Op veld 2 was er wel een flip 
over bord aanwezig om de score bij te houden, maar bij elke windvlaag veranderde de stand. Deze werd dus 
al snel aan de kant geschoven en daardoor moet ik u de uitslag van de wedstrijd  
ODO A2 – ONDO A2 schuldig blijven. ONDO A2 is hier wel als winnaar het veld afgelopen na een leuke 
gelijk opgaande wedstrijd. Op veld 1 speelde gelijktijdig Valto A2 tegen CKC Maassluis A2, waar tevens de 
strijd om de meest scorende vereniging mee speelde. Het initiatief lag in deze wedstrijd bij de Maassluise 
junioren die gelijk een kleine voorsprong namen. Deze gaven zij ook niet meer uit handen en wonnen 
uiteindelijk met 7-12, waarmee zij in ieder geval weer wat uitliepen in de totaalscore. 
Voor de 2e speelronde betraden ODO A1 en CKC Maassluis A1 veld 2, terwijl op veld 1 de titanen strijd 
tussen Valto A1 en ONDO A1 werd uitgevochten. De ploegen op veld 2 waren wel aardig aan elkaar 
gewaagd. De Maassluise ploeg had bij rust wel een kleine voorsprong van 3-6, maar richting het rustsignaal 
wist ODO A1 steeds meer grip op de Maassluise aanvallen te krijgen. Dit betaalde zich na de thee ook uit in 
doelpunten. Langzaam maar zeker werd de achterstand weggewerkt en kwam ODO A1 bij 8-8 langszij bij 
CKC Maassluis A1. Er waren nog een kleine tien minuten te gaan, waarin Maassluis net iets meer geluk had 
in de afronding dan de Maaslanders. CKC Maassluis wist nog twee maal de korf te vinden en sloten dus af 
met een 8-10 overwinning.  
Op veld 1 was het minder spannend bij het treffen tussen Valto A1 en ONDO A1. Het klasse verschil was al 
na een kwartier zichtbaar op het scorebord. Valto leidde toen al met 7-3 en het lag vooral aan hun eigen 
nonchalance dat de ruststand “slechts” 10-4 was. De thee had de Lierse junioren duidelijk goed gesmaakt, 
want zij lieten er in het tweede deel geen twijfel over bestaan wat hun bedoeling was. Binnen tien minuten 
was de wedstrijd wel beslist toen Valto A1 was uitgelopen naar een 17-5 tussenstand. De resterende 20 
minuten werd er aan het doelsaldo gewerkt. Valto A1 zorgde met de 23-8 overwinning voor dat de 
achterstand in de totaal score op CKC Maassluis in één klap was weggepoetst.  
Intussen hadden de senioren zich warmgelopen voor hun aandeel in dit toernooi. ONDO 2 en CKC 
Maassluis 2 gingen op veld 2 de strijd aan voor de derde plaats. In deze wedstrijd was CKC Maassluis  de 
bovenliggende partij, hoewel zij ook niet makkelijk tot scoren kwamen wisten zij toch met een 2-6 voorsprong 
de rust in te gaan. In de eerste tien minuten na de thee wist ONDO 2 al meer te scoren dan in de eerste helft 
en leek bij 6-8 de aansluiting te krijgen. Dit was blijkbaar de wake up call voor de Maassluise reserves, want 
met twee snelle doelpunten werd het verschil weer terug gebracht op vier bij 6-10. Toen ging er weer even 
een slot op de ’s Gravenzandse korf en knokte ONDO 2 zich weer terug in de wedstrijd door er 8-10 van te 
maken. CKC Maassluis speelde de laatste vijf minuten echter goed uit met lange aanvallen, waarin 
uiteindelijk ook nog de eindstand op 8-11 werd gezet. Op veld 1 was vooral de eerste helft tussen Valto 2 en 
ODO 2 weinig doelpuntrijk. Halverwege het eerste deel stond er pas een 2-1 voorsprong voor Valto op het 
bord. Hier zouden er tot de rust niet veel bijkomen. Hoewel ODO 2 toch met een aantal spelers van het 
eerste team van vorig seizoen in het veld stond, wilde het maar niet lukken om de grote inzet om te zetten in 
doelpunten. Verdedigend stond het duidelijk prima, want vier doelpunten tot de rust is voor Valto niet we 
men gewend is. Na de rust weer de nodige nieuwe gezichten bij beide ploegen, waaruit blijkt dat men nog 
volop bezig is met de juiste poppetjes op de juiste plaats te krijgen. Bij Valto begon het nu wel wat beter te 
draaien en liepen ze langzaam maar zeker weg bij hun tegenstander. Halverwege de tweede helft was het 
verschil opgelopen naar 8-2, wat nog steeds niet heel veel is voor een korfbal wedstrijd. Hoewel de 
Maaslandse ploeg knokte voor wat het waard was vandaag wisten zij maar moeizaam de korf te vinden en 
werd de wedstrijd uiteindelijk afgefloten bij de 12-4 eindstand.  
Hierna was het tijd voor het klapstuk van deze middag met alle eerste teams op de velden. Veld 2 werd het 
domein van ODO 1 en ONDO 1 die onderling gingen uitmaken wie de derde plaats mocht opeisen, terwijl op 
veld 1 CKC Maassluis het op ging nemen tegen de kersverse overgangsklasser Valto 1. Op veld 2 waren de 
doelpunten weer schaars bij ONDO en ODO. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat voor ODO trainer Rob 
Berreboom dit toernooi een mooie gelegenheid was om met allerlei spelers samenstellingen te spelen. Zo 
werd deze wedstrijd gestart met een aantal kersverse senioren die eigenlijk nog junior zijn. Het was dan ook 
niet vreemd dat ONDO na enige tijd een minimale voorsprong nam met 3-4. Toen stokte echter de 
doelpunten productie bij ODO en wist ONDO voor de rust toch een gaatje te slaan. Bij de 4-8 ruststand was 
er even tijd voor de coaches om hun spelers wat bagage mee te geven voor het tweede deel. De ploegen 
bleken elkaar geen duimbreed te willen geven. Er werd door beide ploegen strak verdedigd, waardoor de 
doelpunten in de tweede helft nog schaarser werden. Beide ploegen scoorden de helft van hun doelpunten 
uit de eerste helft, waardoor het laatste fluitsignaal klonk bij 6-12. Voor beide ploegen geldt hierbij dat het 
getoonde spel in contrast staat tot de uitslag, want met de getoonde inzet en het aantal kansen had er zeker 
veel meer ingezeten.  
De meeste aandacht ging toch wel uit naar de ploegen op veld 1. Valto 1, als favoriet aan dit toernooi 
begonnen, wilde maar wat graag hun titel van vorig jaar prolongeren. Ook Marrien Ekelmans heeft dit jaar 
wat spelers om uit te kiezen met de terugkeer van Vera van Fortuna, waar Zané met mee gekomen is en 
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Mees Koole die terugkeert op het oude nest van zijn avontuur bij Fortuna en drie seizoenen Top 
Sassenheim. Bij CKC Maassluis 1 was ook weer oude bekende te zien. Malou Abbas is terug van haar 
avontuur bij KVS en wil maar wat graag weer tot het Maassluise keurkorps behoren. Er werd dus ook op veld 
1 in steeds wisselende samenstellingen gespeeld, maar Valto wist na een moeizaam eerste kwartier, waarin 
beide ploegen bij 5-5 nog in evenwicht waren, hun tegenstander voor de rust al van zich af te schudden. In 
het tweede kwartier dubbelde de Lierse ploeg hun voorsprong op CKC Maassluis naar 13-6 bij de rust. De 
thee smaakt thuis altijd het best en zeker voor een theebukker. Bij de start van de tweede helft ging Valto 
door waar het voor de thee gebleven was. De voorsprong werd langzaam uit gebouwd van 13-6 naar 16-7 
om even later het grootste verschil 18-7 op het scorebord te zetten. De tweede helft was toen pas tien 
minuten onderweg, dus dat beloofde nog wat voor de rest van de wedstrijd. Na de 20-9 halverwege de 
tweede helft nam de Lierse ploeg  gas terug. De verminderde druk gaf CKC Maassluis de kans om nog wat 
terug te doen. Zij wisten het verschil uiteindelijk terug te brengen tot negen toen het arbitrale duo Rick 
Voskamp en Alex den Hartog bij de stand 24-15 een eind aan de wedstrijd maakte. Dat je als scheidsrechter 
over een goede conditie moet beschikken als je net als Rick en Alex op hoog niveau wilt fluiten is wel 
duidelijk. Rick liep in deze wedstrijd bijna 7 km heen en weer voor de Villa. Voor Valto betekende deze 
overwinning dat zij hun titel prolongeerde als winnaar van de Rijk Zwaan korfbalderby’s. De prijsuitreiking bij 
de junioren was al eerder gedaan, maar er stonden nog 3 bokalen te wachten om afgehaald te worden. 
Twee waren er voor Valto 1 en 2 voor het winnen van hun wedstrijd, maar nu was het de vraag of Valto 
voldoende gescoord had om ook weer de bokaal voor de meest scorende club in ontvangst te mogen 
nemen. Aan het eind van deze finale dag bleek de ploeg uit De Lier een inhaalslag gemaakt te hebben op 
Maassluis, wat als koploper aan deze dag begon. De monsterscores van Valto A1 en 1 hebben hier een 
groot aandeel in gehad. Dit aangevuld met de doelpunten van Valto A2 en 2 bleek voldoende om ook de 
laatste bokaal voor meest scorende club weer op te halen. Hiermee kwam er een einde aan een mooie 
korfbalmiddag, waar we het getroffen hebben met het weer. Onder de heerlijke zonnestralen heeft het in 
grote getale aanwezige publiek kunnen genieten van leuke wedstrijden, waarin veel mooie akties te zien 
waren.  
Scheidsrechters en andere vrijwilligers weer bedankt voor jullie inzet en we kijken nu al uit naar de volgende 
editie van 2018. Dan zal de finale dag op de vernieuwde accommodatie van ODO gespeeld gaan worden.  
Ik wil als razende reporter alle ploegen veel succes wensen in de competitie en wellicht tot volgend jaar.  
 
Arno van Leeuwen. 
 

Wedstrijdverslagen 
 
Seizoen 17-18 staat voor de deur. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Het is weer gedaan met de rust bij Villa Valto. De vakanties zijn voorbij en de selectie heeft inmiddels de 
trainingen weer hervat. Voor het vlaggenschip wordt het een historisch seizoen op het veld, waar het behoud 
in de overgangsklasse ongetwijfeld het doel is. Valto 2 wil de opgelopen averij van vorig seizoen weer goed 
te maken en zich vooral bezig gaan houden met de koppositie in de R2K poule. Alvorens de competitie 
begint worden er eerst nog de nodige oefenwedstrijden afgewerkt. Om te beginnen starten we deze week 
met de Rijk Zwaan Westland Derby’s, waaraan ook CKC Maassluis, ONDO (G) en ODO Maasland weer aan 
zullen deelnemen. De junioren zullen op woensdagavond 16 aug. gaan uitmaken wie er zaterdag de finale 
zal spelen bij Valto. Donderdagavond 17 aug. worden door de senioren op het veld van ONDO in ’s 
Gravenzande de voorrondes gespeeld. Valto treft in deze editie voor het eerst ODO, na in voorgaande 
edities al tegen ONDO en CKC Maassluis gespeeld te hebben. De Lierse formatie zal er alles aan gaan 
doen om zaterdag op eigen veld de titel van beste Westlandse club te prolongeren. Het worden vast weer 
leuke wedstrijden die wel de nodige support verdienen. U bent er toch ook weer klaar voor? 
Het laatste weekend voor de competitie begint reizen de senioren en junioren selectie weer af naar Zeeland 
voor een toernooi in Oost Souburg met Fortis, HKC en IJsselvogels als deelnemers. Een sterk 
deelnemersveld waar Valto goed kan testen of de vorm van het voorjaar er nog is.  
Een week later barst de competitie weer los en zijn de poppetjes allemaal weer op hun plaats gezet. Marrien 
heeft er dan waarschijnlijk weer een paar moeilijke gesprekken opzitten en kan zich gaan concentreren op 
de wedstrijden. Er is ongetwijfeld al gespeculeerd door mensen wie er dit seizoen tot het keurkorps zullen 
behoren. De ploeg van vorig seizoen is in takt gebleven, maar met de komst van Vera, Zané, Mees en 
Ruben wordt er misschien toch nog wat geschoven. We zullen het allemaal zien bij de eerste wedstrijd op 2 
september als Valto 1 gelijk een pittige wedstrijd voor kiezen krijgt tegen de nummer 2 in de OKC van vorig 
seizoen KVS/Maritiem 1. Voor Marrien ook gelijk een weerzien met zijn oude cluppie, dus dat beloofd wat.  
Andere tegenstanders voor het vlaggenschip zijn de degradanten uit de Hoofdklasse Unitas/Perspectief uit 
Harderwijk en Sporting Trigon uit Leiden. Nieuwerkerk en Swift (M) waren vorig seizoen middenmoters in de 
OKC met respectievelijk 14 en 13 punten. Beiden zijn ook geen onbekende voor Valto. Fiks kennen we nog 
wel van oefenwedstrijden in het verleden en hebben toch wel een beetje thuis voordeel met hun grasveld. 
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Ook zij zijn vorig seizoen in de middenmoot geëindigd in de OKA poule en zijn dus al aan het niveau van de 
overgangsklasse gewend. De laatste tegenstander is het onbekende SKF uit Veenendaal, wat na hun 
degradatie uit de hoofdklasse in het seizoen 15-16, vorig seizoen in de OKB poule op de vierde plaats 
eindigde. Het zal er dus om gaan spannen voor het vlaggenschip of het beoogde doel gehaald kan worden.  
Valto 2 komt uit in de R2K poule en treft daar louter 3e teams als tegenstanders. Het kan dus best nog een 
lastig seizoen worden voor de ploeg van de “nieuwe” coach Hugo. De ervaring leert dat in 3e teams vaak oud 
eerste spelers lopen en die hebben bij ploegen als Rhoda, KVA en Pernix toch vaak een rugzak vol ervaring 
met spelen op hoog niveau. Pernix 3 deed vorig seizoen al mee voor het kampioenschap, maar heeft de 
beslissingswedstrijd verloren. In dezelfde poule eindigden Rhoda 3 op de vijfde en EKVA 3 op de zevende 
plaats. KVA 3 is net als Valto 2 vorig seizoen gedegradeerd uit de reserve 1e klasse en zullen ongetwijfeld 
hetzelfde doel hebben als Valto 2. De andere tegenstanders Excelsior 3, DES 3 en Velocitas 3 zijn ploegen 
die Valto op papier wel onder zich kan houden. Excelsior 3 promoveerde uit de 3e klasse, waar Velocitas 3 
profiteert van hun 4e team en na een 7e plaats in de R3N poule toch promoveert door het kampioenschap 
van Velocitas 4 in de R3P poule. DES 3 heeft vorig seizoen net het vege lijf kunnen redden door met één 
puntje meer dan HKC 3 op de zesde plaats te eindigen. We weten natuurlijk niet veel van deze 
tegenstanders, dus zullen moeten afwachten waar we staan half oktober als we de zaal in gaan. Het zou wel 
lekker zijn als onze reserves zich in de strijd om de koppositie kunnen mengen en aan het eind van het 
veldseizoen de aansluiting met het vlaggenschip weer daar is.  
Het blijft koffiedik kijken, want de bal blijft rond. Eerst maar even de oefenwedstijden afwerken om in het 
ritme te komen en daarna zullen we er met z’n allen, spelers en supporters, weer moeten staan.  
 
Graag tot ziens langs de lijn, Arno van Leeuwen. 
 
Valto C4 
Vandaag het excelsior toernooi, beter weer hadden we niet kunnen bedenken. Het was top!!!!!    
8.15 uur was het al een drukte op de parkeerplaats  en  om half negen was een ieder onderweg naar Delft. 
Om 9.00 uur startte de eerste ronde. 
In totaal waren er 11 rondes en de laatste eindigde om 13.10. 
De C4 speelde 4 wedstrijden. De eerste wedstrijd was tegen Phoenix hier verloren ze van en werd het 0-4. 
De tweede wedstrijd speelde ze tegen excelsior en begonnen ze goed. Ze  scoorde  0-1 het was een 
wedstrijd die gelijk op ging en het werd 1-1 
Derde wedstrijd was een moeilijke en hier werd het dan ook 5 punten achter tegen NIO. 
Vierde en tevens laatste wedstrijd tegen Merwede  is er door beide teams veel gescoord en werd het 5-5. 
Hierna was de prijsuitreiking. 
We kunnen terug kijken op een geslaagd toernooi. 
Allemaal een sportief 2017/2018 toegewenst. 
Groetjes Levi en Desiree 
 
D2 bij het toernooi van Excelsior 26 augustus 2017. 
Het was een mooie dag voor een toernooi; prachtig weer. In de D2 zitten de volgende meiden: Danique, 
Isabel, Isa, Jill, Jonne, Julia, Luna, Mette, Nouky en Yara.  Toen we in Delft aankwamen, mochten we 
meteen de eerste ronde een wedstrijd tegen Merwede spelen. Er werd goed rondgespeeld en in een lekker 
hoog tempo. Aan beide kanten viel maar 1 doelpunt, dus we speelden gelijk. 
In de tweede wedstrijd tegen Phoenix ging het lange tijd ook gelijk op, in de rust stond het nog 0-0. In de 
tweede helft vielen wel veel doelpunten, en vooral aan de kant van Phoenix. Eindstand 5-1. 
De derde wedstrijd speelden we tegen DES; het werd een spannende partij en het ging mooi gelijk op: 5-5. 
Tussen de wedstrijden door zaten we lekker op de kleden te drinken, een ijsje of snoepjes te eten of we 
gingen even bij andere teams kijken. Er was een gezellige sfeer met elkaar! 
De laatste wedstrijd was tegen Excelsior. Deze wedstrijd verloren we helaas met 7-2. Wel lekker gespeeld 
meiden, ik vond het leuk om te zien. Veel succes in de komende competitie! 
Groetjes, Ineke. 
 
 
Valto D5 
Het seizoen is weer van start en hoe mooi begon het op een zonovergoten dag op het toernooi bij excelsior 
in delft waar valto weer in grote getalen aanwezig was. D5 start met wat zenuwen aan het toernooi en wint 
gelijk de eerste wedstrijd waarna de zenuwen over ging in vreugde. de twee wedstrijden opvolgend werd 
jammer genoeg verloren de laatste wedstrijd werd weer gewonnen waardoor het toernooi met een 50% winst 
werd afgesloten alle spelers hebben  zeer mooie wedstrijden gespeeld alsof ze al jaren in deze formatie 
speelden Bart Liesbeth en natuurlijk de in overvloed aanwezige ouders hebben ontzettend van jullie genoten 
en dit team gaat het dit seizoen ver schoppen. 
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Valto F3 
Vanmorgen vroeg allemaal enthousiaste kinderen die best een beetje zenuwachtig klaar staan om te 
vertrekken naar Delft voor hun eerste toernooi. 
Toen iedereen in de auto zat gingen we op weg. Eenmaal aangekomen in Delft bleek dat wij ((de F3) pas 
om 10 uur hoefde te spelen, dus dat we tijd hadden om even rond te kijken. 
Om 10.10 het veld op met goede moed en veel enthousiasme. Hoewel het erg moeilijk was om te weten 
wanneer je moest verdedigen en wanneer je moest aanvallen ging het voor een eerste keer erg goed. 
Helaas verloren, maar de tegenstander was duidelijk meer ervaren. 
De tweede wedstrijd moesten we tegen Valto 2. Was best vreemd om tegen je eigen vriendinnen te spelen, 
maar het ging al een stuk beter dan het eerste partijtje. 
De derde partij waren ze zo goed in vorm dat we hebben gewonnen!! 
De vierde partij moesten we 5 minuten na de 3e spelen en nog wel tegen een F1 ploeg.  
Ondanks dat het heel erg heet was, de kinderen best al een beetje moe waren en de tegenstander heel 
goed hebben ze het de tegenstander moeilijk gemaakt door erg goed te verdedigen. 
Kortom we hebben genoten van hun spel en zijn super trots op de kinderen van de F3!  
Het zijn echte kanjers JJJ 
 




