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Westland korfballand 
“Regioteams starten voortvarend” kopte de WOS gisteren in haar wekelijkse stukje over de korfbalprestaties 
van de eerste teams in onze regio. En dat doet me goed. Ten eerste omdat VALTO 1 een uitstekende start 
heeft gemaakt dit seizoen met een overwinning op KVS 1, de club die nog maar kort geleden hoofdklasse 
speelde en zelfs Korfballeague. Maar ook omdat het goed is om te zien hoe de regioclubs het doen, bijna 
allemaal winst op de eerste speeldag. 
 
Niet alleen de prestaties van afgelopen zaterdag zorgen voor een goed gevoel, maar ook andere 
ontwikkelingen zijn fijn om te zien. Zo hebben alle clubs een mooi sportcomplex, waarbij ODO een stel 
prachtige nieuwe velden heeft aangelegd, met een multifunctionele accommodatie en beachveld in de 
afronding. CKC Maassluis heeft een mooi en lang hoofdsponsorcontract afgesloten, hun C1 stond op het NK 
vorig seizoen en werd 3e. ONDO speelt na een bijzonder spannende beslissingswedstrijd dit jaar nog altijd 
1e klasse, is met hun jeugdteams vaak op een NK te vinden en won zelfs de Zuid-Holland Korfbal Cup in 
2016 met hun D1. Dijkvogels tenslotte hoorde vorige week het goede nieuws dat ze op hun mooie velden 
het NK voor D-jeugd mogen organiseren. 
 
Het is overigens geen geheim dat ik/we blij ben/zijn met successen van onze buurverenigingen. Beter nog, 
we werken er actief aan mee. Een sterkere korfbalregio, daar is iedereen bij gebaat. We zijn namelijk geen 
concurrenten, maar collega’s. Dat is ook iets wat we proberen uit te dragen met en tijdens de Rijk Zwaan 
korfbalderby’s. Het gaat niet alleen om oefenen en sportieve strijd, maar ook om samenwerking. Iedereen 
profiteert namelijk van een betere jeugd, dus clinics voor Korfbalstars zijn daarmee een goede initiatief. Kijk 
je verder, dan zijn er nog voldoende mogelijkheden op het gebied van bijvoorbeeld trainerscursussen, maar 
ook het bij elkaar in de keuken kijken. Op het gebied van sponsoring hebben de sponsorcommissies tijdens 
de derby’s bij elkaar gezeten voor een interactieve bijeenkomst met Ben Mansvelder, verantwoordelijk voor 
sponsoring bij de korfbalbond. Daar ontstaan ideeën om eens te kijken naar de kracht van het geheel der 
regioclubs op dit gebied. Een geweldig initiatief, waar iets moois uit kan komen. 
 
De wekelijkse aandacht van de WOS is ook mooi, we hebben het afgelopen jaar zelfs een aantal keer een 
radiocommentator langs de lijn gehad en ik zie meer lokale en regionale media aandacht besteden. Ook dat 
is een voordeel voor de gehele regio. 
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Bekendheid van korfbal, de unieke aspecten van onze sport, het is goed als iedereen dat kan lezen, horen 
en zien. We dienen het stoffige van de sport af te slaan en het imago op te poetsen. Ik denk korfbal één van 
de meest innovatieve sporten is geworden en misschien wel één van de meest ambitieuze. Natuurlijk hoef je 
daar als club niet altijd in mee te gaan, maar het helpt wel. Het is niet erg om het spel te verbeteren. Voor de 
spelers, maar ook voor het publiek. En dat publiek is groter dan het aantal supporters langs de lijn. Het is 
proberen en leren en weer proberen. 
 
Zo proberen we steeds meer uit onze live stream te halen. Het team enthousiaste mensen groeit en samen 
werken ze naar een mooi resultaat. Het zou geweldig zijn om deze beelden niet alleen op de digitale 
apparaten van onze leden te bezorgen, maar ook in iedere Westlandse huiskamer. Vorig seizoen stond de 
gehele kampioenswedstrijd al op de website van de WOS en was de door hen gemaakte samenvatting om 
het uur op TV te zien. Een nieuwe samenwerking was geboren. Dit seizoen doen we er alles aan om de 
thuiswedstrijden live te streamen, in mooie kwaliteit en door te spelen aan de regionale TV. Het zou een 
mooi vervolg zijn op de ingeslagen weg. Weer een stapje verder. 
 
Oh, en wat zou het nog mooier zijn als de kant vol stond met supporters. Het wedstrijdprogramma laat zien 
dat bijna ieder team vóór VALTO 1 tegen SKF 1 speelt en dus kan komen kijken. De Lierse Trots zal er alles 
aan doen om er een geweldige middag van te maken. In het voorprogramma de VALTO jeugd, VALTO A1 
en VALTO 2. Ook daar bent u van harte welkom! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 

Algemene ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 
 
 
Zaterdag 9 september 2017 
15:30 VALTO 1 - SKF 1 Stan de Groot Sportpark De Zwet 

14:00 VALTO 2 - EKVA 3 Johan Pols Sportpark De Zwet 

17:00 Excelsior (D) 4 - VALTO 3 Jan Harm Brouwer Sportpark Biesland 

15:30 Twist 5 - VALTO 5  Sportcomplex C. Civilislaan 

13:30 Gemini 3 - VALTO 6  Groenhovenpark 

14:15 Nexus 3 - VALTO 7  Sportpark Thurlede 

14:15 VALTO 8 - VEO 6 Marco Boekestijn Sportpark De Zwet 

12:30 VALTO A1 - De Meervogels A1 Timothy de Graaf Sportpark De Zwet 

11:00 VALTO A2 - Vriendenschaar (B) A1  Sportpark De Zwet 

14:00 KVS/Maritiem A3 - VALTO A3  Cas van Dijkpark 

13:45 ALO B1 - VALTO B1  Bosjes van Pex 

11:30 DES (D) B2 - VALTO B2  Sportpark Biesland 

10:45 Avanti (P) B6 - VALTO B3  Sportpark Groene Wijdte 

12:30 IJsselvogels C1 - VALTO C1  Sportlaan Moordrecht 

12:05 Fortuna C2 - VALTO C2  Sportpark Kruithuisweg-Oost 

09:30 Excelsior (D) C1 - VALTO C3  Sportpark Biesland 

09:55 Fortuna C5 - VALTO C4  Sportpark Kruithuisweg-Oost 

13:15 VALTO D1 - Refleks D1 Petra Dijkstra Sportpark De Zwet 

10:30 VALTO D2 - Weidevogels D1 Niels van der Lingen Sportpark De Zwet 

10:00 Olympia (S) D2 - VALTO D3  Sportpark De Brug 

10:30 Dijkvogels D2 - VALTO D4  Sportveld Maasdijk 

12:25 Achilles (Hg) D3 - VALTO D5  Pomonaplein 

10:00 VALTO E1 - Die Haghe E1 Bas Ridder Sportpark De Zwet 

10:45 Trekvogels E1 - VALTO E2  Ingang Waghemakerestraat 

10:00 VALTO E3 - Excelsior (D) E5 Wouter Dijkstra Sportpark De Zwet 

11:00 Phoenix E5 - VALTO E4  Van Doornenplantsoen (veld) 

10:00 VALTO F1 - Dijkvogels F2  Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO F2 - Avanti (P) F2 Laura van der Eijk Sportpark De Zwet 

09:00 KOAG F2 - VALTO F2  Sportpark Driekamp 

12:15 ONDO (G) F3 - VALTO F3  Juliana Sportpark 
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Opstellingen 9 september 2017 
 
VALTO selectie in onderling overleg 
 
VALTO 3 (Uit, vertrek 16.00 uur) 
Heren: Frank, Kees, Laurens. Niels K, Rob, Ruben, Roland 
Dames: Antoinette, Denise, Lisa, Laura, Petra, Sharon   
 
VALTO 4 (Vrij)  
 
VALTO 5 (Uit, vertrek 14.30 uur) 
Heren: Hans, Marco, Mark, Twan, reserve heer 
Dames: Anna, Annemieke, Esther, Hellen, Ilse 
 
VALTO 6 (Uit, vertrek 12.15 uur) 
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Nick, Laurens 
Dames: Inge, Lysanne, Mandy, Nanne, Ryanne 
 
VALTO 7 (Uit, vertrek 13.00 uur) 
Heren: Bo, Rinze, Ruud, Wouter, reserve heer 
Dames: Linda, Marije, Ria, Rosalie , reserve dame 
 
VALTO 8 (Thuis, aanwezig 13.30 uur) 
Heren: Arie, Bart, Marco, Martin, Michiel, Peter, Sjors 
Dames: Fiona, Jolanda, Marleen, Leonie, Rosanne 
 
 
 
 
 
Uitslagen zaterdag 2 september 2017 
 
KVS/Maritiem 1 - VALTO 1 16 - 17 
Pernix 3 - VALTO 2 13 - 33 
VALTO 3 - Avanti (P) 4 11 - 17 
VALTO 4 - DES (D) 5 8 - 16 
VALTO 5 - Nikantes 2 25 - 5 
VALTO 6 - Nieuwerkerk 10 8 - 6 
VALTO 7 - Maassluis 4 8 - 16 
Velox 1 - VALTO 8 12 - 9 
KVS/Maritiem A1 - VALTO A1 7 - 7 
Weidevogels A2 - VALTO A2 8 - 12 
VALTO A3 - Avanti (P) A6 10 - 8 
VALTO B1 - Refleks B1 14 - 8 
VALTO B2 - De Meervogels B2 12 - 4 
VALTO B3 - Excelsior (D) B1 3 - 13 
VALTO C1 - Vriendenschaar C1 20 - 7 

VALTO C2 - DES (D) C1 4 - 2 
VALTO C3 - Fortuna C4 4 - 5 
VALTO C4 - De Meervogels C3 1 - 7 
Avanti (P) D2 - VALTO D1 4 - 5 
Excelsior (D) D1 - VALTO D2 14 - 5 
VALTO D3 - Maassluis D2 3 - 8 
VALTO D4 - Phoenix D3 8 - 7 
ONDO (G) E2 - VALTO E1 8 - 8 
VALTO E2 - ONDO (G) E6 15 - 3 
Dubbel Zes E1 - VALTO E3 0 - 13 
VALTO E4 - ODO E3 5 - 1 
Excelsior (D) F1 - VALTO F1 5 - 3 
KVS/Maritiem F3 - VALTO F2  
VALTO F3 - Dijkvogels F3 8 - 2 

 
 
 
 

Nabeschouwingen 
Na een paar weken van voorbereidingen was het afgelopen zaterdag dan eindelijk zover: de competitie ging 
van start! 
VALTO 1 debuteerde dit weekeinde op het op twee na hoogste niveau van Nederland, de overgangsklasse. 
Na een indrukwekkende opmars, die in een jaar of 10 het vlaggenschip van de 3e klasse naar de 
overgangsklasse bracht, moest men dit jaar laten zien dat dit niveau niet te hoog gegrepen is voor VALTO. 
En dat deed men met overtuiging. KVS, toch één van de grotere broeders op voorhand in deze poule, werd 
het vuur aam de schenen gelegd. Dit leidde tot een 9-7 ruststand in het voordeel van VALTO. 
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Verwacht werd dat KVS er na de rust een schepje bovenop zou doen, maar VALTO kon dit pareren. KVS 
vocht voor wat het waard was, maar iedereen die aanwezig was voelde dat VALTO het niet meer weg ging 
geven. Spannend werd het zeker nog, maar het eerste wist de eerste winst in de overgangsklasse (in de 
gehele VALTO historie) veilig te stellen: 16-17. Een prachtig begin, maar nu is de vraag wat er allemaal nog 
meer mogelijk is in deze poule?  
VALTO 2 degradeerde vorig jaar helaas naar de tweede klasse. Een niveau waar ons tweede niet thuis 
hoort. Zeker het nieuwe tweede niet. Dit liet men in de eerste wedstrijd ook meteen zien. Pernix werd op het 
eigen kunstgras compleet overklast. De gehele wedstrijd was VALTO de veel betere ploeg, wat leidde tot 
een 13-33 overwinning. De eerste overwinning is dus binnen, en er zouden er heel snel nog veel meer 
moeten volgen.  
VALTO 3 mag dit jaar aantreden in dezelfde klasse als VALTO 2. Voor het derde is dit echter nieuw, vorig 
jaar speelden zij nog in de 3e klasse. Het derde is dit jaar een team met veel oud-selectiespelers, waar het 
vierde het team is waar veel jeugd in speelt. Het zal een lastig jaar worden voor het 3e in de tweede klasse, 
dat bleek al meteen het eerste weekend. Thuis tegen Avanti konden er geen potten gebroken worden. De 
ploeg uit Pijnacker deed alles net even wat makkelijker en kon uiteindelijk ook aan het langste eind trekken: 
11-17.  
VALTO 4 is dus een heel jong team dit jaar. Dit jaar zal dus vooral in het teken staan van het wennen aan 
elkaar, de senioren en het ontwikkelen van de eigen kwaliteiten. De competitie wedstrijden dienen er dan 
voor om de ontwikkeling te meten. In dit kader was afgelopen zaterdag een sort nul-meting. Het is dan ok 
niet gek dat het vierde het moeilijk had. Er ontbraken wat spelers en het team is pas sinds kort compleet. 
Des speelt al langer samen en speelde ook meer als een team. De Delftenaren gingen er dan ook met de 
overwinning vandoor: 8-16. 
VALTO 5 speelde thuis tegen het tweede team van Nikantes. Het vijfde is grotendeels bij elkaar gebleven en 
de automatismen waren daardoor ook nog duidelijk zichtbaar. Nikantes kwam er niet aan te pas tegen een 
ontketend. Het was volgens ingewijden aan de ex-voorzitter te wijten dat de 30 niet gehaald werd, maar een 
uitslag van 25-5 is ook zeker niet verkeerd.  
VALTO 6 is al jaren redelijk hetzelfde team. Ook dit jaar is het team weer redelijk bij elkaar gebleven. De 
eerste wedstrijd dit seizoen was voor het zesde tegen het 10e team van Nieuwerkerk. Een wedstrijd waarin 
de doelpunten schaars waren, maar waar het zesde uiteindelijk wel aan het langste eind wist te trekken: 8-6. 
VALTO 7 moet dit jaar één van de sterkhouders missen, maar kreeg hier goede vervanging voor terug. Het 
zevende speelt vooral voor de lol, maar toch zeker ook wel met fanatisme. Dat deden de tegenstanders van 
Maassluis echter ook. Het vierde team van CKC was toch wel iets te sterk voor ons zevende. Uiteindelijk 
werd het zevende ook nog gedubbeld, en verloor het met 8-16.  
VALTO 8  is al jaren een team van ervaren spelers die zichzelf de bronto’s noemen. Het achtste mocht dit 
nieuwe seizoen aftrappen in Rotterdam tegen het eerste team van Velox. Ondanks verwoede pogingen kon 
het achtste het Velox niet moeilijk genoeg maken, waardoor de ploeg uit Rotterdam steeds aan de goede 
kant van de score kon blijven. Het werd 12-9 in het voordeel van de Rotterdamers.  
VALTO A1 speelde uit tegen KVS A1. Vorig jaar werd er ook al 4x tegen dit team gespeeld en elke keer was 
het een spannende strijd. Ook dit keer weer een gelijk opgaande wedstrijd, waarin opvallend weinig werd 
gescoord. Met rust stond het 2-3 en twintig minuten voor tijd stond het pas 5-7 en was het zaak de wedstrijd 
te beslissen, maar dat lukte niet. KVS kwam op één doelpunt verschil en met een strafworp in de laatste 
seconde werd het uiteindleijk een gelijkspel, 7-7. A.s. zaterdag staat er een thuiswedstrijd op het programma 
tegen Meervogels A1. 
VALTO A2 speelde uit tegen Weidevogels A2. De A2 speelt dit jaar in de 2e klasse en dan is het toch weer 
even afwachten wat voor tegenstand je tegenkomt. Weidevogels was een sterk team, maar mede doordat ze 
hun kansen niet goed afmaakten, konden ze VALTO A2 niet bijhouden. De A2 speelde een heel goede 
wedstrijd en was wel sterk in de afronding. Dit resulteerde in een 7-12 overwinning. A.s. zaterdag een 
thuiswedstrijd voor de A2 tegen Vriendenschaar (B) A1. 
VALTO A3 speelde thuis tegen Avanti A6. Dit jaar hebben we weer een A3 en die bestaat voornamelijk uit 
1e jaars A-spelers. Omdat je in de A drie jaar mag spelen, heb je daar soms flinke verschillen in leeftijd en 
ervaring, maar de A3 hield goed stand en wist hun eerste wedstrijd netjes te winnen, 10-8. A.s. zaterdag 
speelt de A3 uit tegen KVS A3. 
VALTO B1 speelde thuis tegen Refleks B1. De B1 komt op het veld helaas uit in de 2e klasse en het is zaak 
om dit jaar kampioen te worden, zodat er volgend jaar weer 1e klasse gespeeld kan worden. Het was even 
zoeken in het begin, maar gaandeweg kwam de B1 steeds beter in de wedstrijd en hield het Refleks op 
gepaste afstand. Eindstand: 14-8. A.s. zaterdag speelt de B1 uit tegen ALO B1, die hun eerste wedstrijd 
verloren van Avanti B2. 
VALTO B2 speelde thuis tegen Meervogels B2. Op papier lijkt VALTO B2 geen sterke poule te hebben, 
maar dat kan in de praktijk altijd tegenvallen. De eerste wedstrijd werd alvast met een ruim verschil 
gewonnen: 12-4. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen DES B2 op het programma. Een tegenstander die 
we nog kennen van het Excelsiortoernooi, toen werd er ruim van gewonnen. 
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VALTO B3 speelde thuis tegen Excelsior B1. Altijd lastig een 1e team en dat bleek wel. Excelsior was 
duidelijk de betere ploeg. Gelukkig wist de B3 wel een paar doelpuntjes te maken. Einduitslag: 3-13. De 
andere twee teams uit de poule speelden ook tegen elkaar, waarbij Phoenix B2 met 22-2 van Avanti B6 wist 
te winnen. Grote verschillen dus in deze poule. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Avanti B6, hopelijk een 
wat meer gelijkwaardiger tegenstander.   
VALTO C1 kreeg deze eerste competitieronde Vriendenschaar B1 op bezoek. Het is deze wedstrijd geen 
moment spannend geweest, VALTO was de hele wedstrijd duidelijk de sterkere partij. De einduitslag van 20-
7 zegt hierbij voldoende. Komende zaterdag mogen jullie naar Moordrecht om tegen IJsselvogels C1 te 
spelen. 
VALTO C2 speelde thuis tegen DES C1, een team met veel minder lengte dan onze C2. Zeker het eerste 
deel van de wedstrijd had VALTO veel meer balbezit dan DES alleen vielen de doelpunten moeizaam. Er 
werd gerust met een 4-2 voorsprong. Dit werd uiteindelijk ook de einduitslag wat gelijk zegt dat de tweede 
helft aanvallend moeizaam ging. Gelukkig hield de verdediging het goed dicht en kwam VALTO niet in 
gevaar. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Fortuna C2, op papier de absolute favoriet in de poule.  
VALTO C3 speelde een erg spannende wedstrijd tegen Fortuna C4. De wedstrijd ging gelijk op en aan het 
einde sloeg bij beide ploegen de paniek toe waardoor er vaak slordig balverlies was aan beiden kanten. 
Helaas trok Fortuna aan het langste eind en werd er met 4-5 verloren. Zaterdag reizen jullie af naar Delft om 
daar tegen Excelsior C1 te spelen.  
VALTO C4 kreeg Meervogels C3 op bezoek. Deze ploeg bestond voornamelijk uit 2e jaars spelers terwijl 
VALTO voornamelijk 1e jaars spelers had. En dat verschil zag je terug in het spel. VALTO knokte wel voor 
wat het waard was en wist ook een mooi doelpunt te maken. Meervogels maakte er 7 waardoor er 1-7 
verloren werd. Zaterdag spelen jullie tegen Fortuna C5 die de eerste wedstrijd gelijk speelde.  
VALTO D1 vertrok al vroeg naar Pijnacker om tegen Avanti D2 te strijden. Gezien de uitslag is het ook een 
strijd geweest, er werd nipt gewonnen met 4-5. Maar ook nipt winnen is genoeg om de punten mee terug te 
nemen naar De Lier, dat zagen we later op de dag bij VALTO 1 toch ook weer! Zaterdag spelen jullie tegen 
Refleks D1, die de eerste wedstrijd met ruime cijfers wist te winnen. 
VALTO D2 had een moeizame competitiestart tegen Excelsior D1. Op het toernooi hadden jullie al tegen 
elkaar mogen spelen en we wisten vooraf: dit gaat niet eenvoudig worden. Ging het begin van de wedstrijd 
nog wel gelijk op, later ging Excelsior 'los' en boekte een overwinning van 14-5. Snel vergeten en 
voorbereiden op Weidevogels waar jullie volgende week tegen spelen.  
VALTO D3 heb ik zelf een tijdje mogen zien spelen en ik heb genoten: allemaal spelers voor het eerst in de 
D en dan al dit korfbalspel laten zien! De einduitslag was wat mij betreft ook niet tekenend voor de wedstrijd. 
Er werd 3-8 verloren maar dit kwam vooral dat Maassluis makkelijk scoorde en dit bij VALTO nog niet echt 
lukte. Volgende keer pakken we ze terug! Zaterdag mogen jullie eerst naar Spijkenisse om tegen Olympia 
D2 te spelen.  
VALTO D4 kreeg Phoenix D3 op bezoek. Ook hier een spannende wedstrijd met een minimaal verschil, 
gelukkig in het voordeel van VALTO. Er werd 8-7 gewonnen na 7-2 voorgestaan te hebben! Komende 
zaterdag spelen jullie uit maar blijven jullie wel lekker in de buurt: Dijkvogels D2 is de tegenstander. 
VALTO D5 begon deze eerste competitiezaterdag met een foto-momentje en was de rest van de zaterdag 
vrij. Komende zaterdag mogen jullie dan echt aan de bank. Jullie gaan op bezoek bij de club waar jullie 
coach in een ver verleden het korfballen heeft geleerd: Achilles uit Den Haag. Zet hem op! 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd van de competitie tegen ONDO E2. Jullie 
hebben een goede wedstrijd gespeeld, maar wisten helaas niet te winnen. Gelukkig namen jullie nog wel 
één puntje mee terug naar De Lier, want de wedstrijd eindigde in 8-8. Volgende week spelen jullie thuis 
tegen Die Haghe E1. Succes! 
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO E6. Jullie begonnen erg goed aan de wedstrijd, alleen 
aan het begin wilde de doelpunten nog niet vallen en het overgooien ging nog een beetje moeilijk. Maar 
ineens ging het lopen en was de ruststand 7-1! Ook in de tweede helft ging het erg goed. De eindstand was 
15-3. Knap gedaan! Volgende week spelen jullie tegen Trekvogels E1. Succes!! 
VALTO E3 speelde gisteren de eerste competitiewedstrijd tegen Dubbel Zes E1. Dat ging heel erg goed! 
Jullie waren overduidelijk de betere partij en er werden hele mooie doelpunten gescoord! De eindstand van 
dan ook 0-13!! Super knap! Hopelijk gaat het volgende week thuis tegen Excelsior ook zo goed! Zet ‘m op! 
VALTO E4 speelde gisteren de eerste wedstrijd thuis tegen ODO E3. Niet allemaal nieuwe korfballers in het 
veld was het af en toe wel een beetje wennen, maar het ging hartstikke goed en jullie hebben zelfs 
gewonnen met 5-1! Knap gedaan! Hopelijk lukt dat volgende week tegen Phoenix weer! Succes! 
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag de eerste competitiewedstrijd tegen Excelsior F1. Jullie speelden 
een goede wedstrijd, maar het was allemaal nog wel even wennen zo’n eerste echte wedstrijd. Helaas 
wisten jullie niet te winnen en was de eindstand 5-3. Volgende week spelen jullie tegen Dijkvogels F2, dus 
hopelijk weten jullie deze wel te winnen! Zet ‘m op! 
VALTO F2 was afgelopen zaterdag vrij. De tegenstander liet vrijdag weten dat ze niet genoeg spelers op de 
been konden krijgen en hebben zich daarom terug getrokken uit de competitie. 
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Voor onze F2 was dit wel erg jammer! Gelukkig staat aanstaande zaterdag dan ook jullie eerste echt 
wedstrijd op het programma tegen KOAG F2. Heel veel succes! 
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag tegen Dijkvogels F3. Jullie speelden een goede wedstrijd en wisten 
jullie allereerst echte wedstrijd te winnen met 8-3. Super knap gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie 
tegen ONDO F3. Succes! 
 
 
 
 
Nieuws van de Technische Commissie 
 
Afgelopen weekend.. 
Winst voor de VALTO selectie! VALTO 1 wint met 16-17 van KVS, de 
‘Vissen’ smaakten goed. Ook de wedstrijd van VALTO 2 was om te 
smullen, want als je met 13-33 wint dan ben je op het juiste spoor. De nodige facebook acties kwamen 
alweer voorbij, bent u ook bij het kampioensfeest op zaterdag 19 mei op het Rankplein in De Lier? Het wordt 
ongetwijfeld gezellig. VALTO A1 kwam op hetzelfde KVS-veld niet verder dan een 7-7 gelijkspel, wellicht 
volgende week 2 punten én meer doelpunten.  
 
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.  
 
Met het zelfde gemak.. 
Mocht het nou gebeuren dat je bij een wedstrijd afwezig bent, dan kunnen senioren onze 
wedstrijdsecretarissen mailen en voor op dat veld is dat Thom Voskamp (wsv@ckv-valto.nl). Dit doen 
gelukkig velen van jullie, maar wist je dat je met hetzelfde gemak nog een hoop andere mensen blij kan 
maken? Denk er bij het afmelden voor een wedstrijd voortaan even aan om de scheidsrechterscommissie 
mee te nemen in de cc (scheidsrechterszaken@ckv-valto.nl)! Vooruit plannen wordt makkelijker en zowel de 
SC als de TC is op de hoogte.  
Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!  
 
Ingevulde & openstaande vacatures 
VALTO 6 / 8 Ingevuld! Thom, Laurens V en Nikki S gaan deze groep trainen.  
VALTO D5 Ingevuld! Bas Ridder voegt zich toe als trainer en extra coach is onderweg.  
VALTO C4 Extra trainer naast de geblesseerde Romee V 
VALTO E teams Extra (jonge) trainers om een handje te helpen op de dinsdagavond 
VALTO F4 Een nieuw VALTO team wat vanaf de zaal een coach zoekt!  
Kangoeroes Hoofdtrainer / coördinator op de zaterdagmorgen van 10:00 tot 11:00 
 
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
 
 
 
 
Schoonmaken Villa 
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.  
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Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
8 september  D3 
15 september  D4 
22 september  D5 

29 september C4 
6 oktober  C3 
13 oktober  C2 

 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
 
 
 
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 

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 

        

14 sept Do 19.30-23.30 Patrick 
Boeters 

    

        

16 sept Za 8.45-12.00 Irma 
Koornneef 

Annemieke 
Dukker 

Ellen vd Kaaij   

16 sept Za 12.00-15.00 Simone 
Bongaards 

Denise Vermeer Susan Zwinkels   

16 sept Za 15.00-18.00 Barbara Prins Chantal v Kester Claudia vd 
Voorn 

  

16 sept Za 17.30-20.30 Patrick 
Boeters  

Ellen Bosma VALTO 3 VALTO 3 Laurens vd Meer 
en VALTO 3 
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Onze scheidsrechters 
 
 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden 
te fluiten.  Vanuit de TC is gevraagd of ik frequent aandacht wil besteden 
aan onze groep bondsscheidsrechters. Hier ben ik afgelopen week weer 
mee gestart in de Bijblijver en op Twitter. 
 
 
 
Kijkje achter de schermen 
De Whats app groep “KNKV Scheids VALTO” was afgelopen week degene 
met de meeste berichten. Zoveel zelfs dat na tig berichten om een 
samenvatting werd gevraagd. 
Dit jaar hebben we weer een team meer in de wedstrijdsport namelijk ook 
VALTO C2. Dus dit betekent ook weer een 0,5 scheidsrechter meer leveren 
dan vorig jaar.  
Wedstrijdsport betekent dat de bond probeert deze wedstrijden van neutrale 
leiding te voorzien. Teams die wedstrijdsport spelen zijn VALTO 1 t/m 5, 
VALTO A1, A2, B1, C1 en dus ook C2. Dus ieder weekend dienen wij 5 wedstrijden te fluiten willen we 
uitkomen. 
Het is zo dat in de lagere poules er te weinig scheidsrechters zijn en een scheidsrechter t/m woensdag kan 
intekenen op een wedstrijd. Op donderdag krijgt VALTO dan bericht van de wedstrijden waarop niet 
ingetekend wordt en of je dan maar even zorgt dat je als VALTO deze wedstrijden zelf van een 
scheidsrechter voorziet. Dit dus bovenop alle eigen scheidsrechters die je al in de breedtesport wekelijks 
indeelt. 
 
 
Maar liefst 4 wedstrijden kwamen er donderdagavond terug: V4, V5, B1 en C2. En dan begint het geapp in 
de Whats app groep wie kan welke wedstrijd er nog bij hebben? 
 
 
Afgelopen zaterdag 

• Max de 1e helft B2; Pieter 2e helft. Overigens is B2 geen wedstrijdsport maar hier was niemand voor 
aangewezen. 

• Pierre nam V4 voor zijn rekening; Ruben K V5 
• Thijs floot de B1 
• Petra floot de C2 

En dan de wedstrijden buiten VALTO 
• Jan ging naar PKC 3. Nog wel last van zijn knie maar uitgeprobeerd door wat minder te lopen. Dit 

ging prima. PKC won redelijk eenvoudig. 
• Rick en Alex hebben Rohda tegen Deetos gefloten. Weet verder geen details. 
• Cock heeft zaterdag Maassluis 3 – Ijsselvogels 3 gefloten. Een leuke sportieve wedstrijd die in 20-

20 eindigde. 
• Ruben K is naar Veo geweest. Weet verder geen details. 

 
Komend weekend 
De aanwijzing zoals die nu staat: 
10:45 KCR B2 PKC / SWKGroep B2 Ruben Kester  
11:50 ONDO A1 Weidevogels A1 Thijs Dijkstra  
13:30 Juliana A1 PKC / SWKGroep A3 Cock Matthijsse  
 
Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
Succes mannen! 
 
     Gastheer Peter 
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Onze gastheren en gastvrouw 
Ook dit seizoen gaat een team van gastheren en een gastvrouw hun best doen 
om de scheidsrechters van buitenaf weer goed te ontvangen bij onze mooie club. 
 
We hebben inmiddels een aftrapbijeenkomst gehad waarin we kort het vorig 
seizoen geëvalueerd hebben maar vooral vooruitkijken. 
Ondergetekende neemt de rol van Cock als coördinator over. Ook zijn we blij dat 
we 2 nieuwe mensen kunnen verwelkomen in ons team. Wim van Dalen en Pleun 
Poot. Hiermee zijn we op de gewenst sterkte van 8. 
Dus wederom weer met Arnold Kok, Ton van Spronsen, Huib van Dorp, Frans van Staalduinen en Jeanette 
Ris. 
 
Een prettige ontvangst kunnen wij regelen. Waar we minder invloed op hebben, is hoe onze coaches en 
spelers zich opstellen richting de scheidsrechter. 
 
Een oproep aan jullie allen: gedraag je richting de scheidsrechter en besef dat deze 
persoon ook voor zijn plezier fluit.  
 
Met zijn allen zijn we VALTO en willen we het juiste sportklimaat neerzetten! 
 
Ik ben zelf niet roomser dan de paus, ook emotioneel betrokken en ik weet dat ik de afgelopen seizoenen 
best weleens wat riep naar een scheidsrechter (meestal als ik niet in functie was J). Ik beloof bij deze 
beterschap en reken erop dat jullie met me meedoen.  
Overigens de meesten gedragen zich. Ook hier geldt “wie de schoen past, trekke hem aan.” 
 
Groet Peter 
Coördinator gastheren 
 
 
 
 
 

Wedstrijdverslagen 
 
VALTO debuteert met een overwinning in de overgangsklasse  Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Nu alle vakanties voorbij zijn en de oefenwedstrijden achter de rug, was het afgelopen dinsdag de avond van 
de moeilijke gesprekken voor Marrien. Er moesten nog één heer en één dame afvallen voor de competitie. 
Bart en Sanne zullen het seizoen in VALTO 2 starten, wat wel even slikken was, maar beiden zullen zich nu 
100% gaan richten op de competitie van VALTO 2 en beschikbaar blijven voor een invalbeurt in V1. Als 
razende reporter had ik mij verheugt op het seizoen overgangsklasse, maar dan wel met junior binnen de 
lijnen en moest dus ook even slikken bij dit nieuws. Voor de seizoen opener mocht VALTO 1 naar 
KVS/Maritiem in Scheveningen, waar Marrien een paar geleden zelf nog trainer was. VALTO 2 startte de 
competitie in Leiden tegen Pernix 3 en kon er daardoor niet bij zijn in Scheveningen. Dat het allemaal wel 
goed zit binnen de spelersgroep blijkt wel uit het feit dat Bart en Sanne op verzoek gewoon reserve gingen 
zitten in Scheveningen. Door omstandigheden was ik te laat van huis gegaan en heb helaas het begin van 
de eerste wedstrijd in dit historische seizoen gemist.  
Bij aankomst was de wedstrijd al een kwartier onderweg en stond er een 6-5 tussenstand op het bord. Dit 
bleek echter de eerste achterstand van VALTO te zijn na een 3-5 voorsprong. VALTO bleek de ex-
korfballeague club het vuur aan de schenen te leggen. De ploegen hielden elkaar in de volgende fase in 
evenwicht en wisten het elkaar vooral aanvallend heel lastig te maken. Voor Mees sloeg het noodlot toe toen 
hij bij een rebound actie op de voet van zijn tegenstander landde. Hij heeft het nog wel geprobeerd om 
verder te spelen, maar zijn debuut in VALTO 1 zat er na 28 minuten al weer op. Bart kwam voor hem in de 
plaats om zijn eerste minuten op overgangsklasse niveau bij de senioren te maken. De slotfase voor de rust 
was VALTO weer scherp in de afronding en wist met drie treffers op rij de 7-6 achterstand om te buigen naar 
een 7-9 voorsprong in de rust.  
Ook de tweede helft zou VALTO de bovenliggende partij blijven, maar bleef de thuisploeg aan het elastiek 
hangen. Meerdere keren kwam VALTO op een voorsprong van drie, maar het lukte niet om dit gat groter te 
krijgen. KVS wist ook bij 9-10, 12-13 en 13-14 de aansluiting te krijgen, maar wisten niet de gelijkmaker 
binnen te schieten. 
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Toen de tweede helft 10 minuten onderweg was mocht ook Sanne het veld weer betreden op de plaats van 
Zané. Met de kampioensploeg werd de wedstrijd goed gecontroleerd met steeds een voorsprong op het 
scorebord. Ook Maaike kreeg nog speelminuten tegen het grote KVS, waarmee alle spelers die voor de 
promotie gezorgd hebben nu ook hun deel hebben in de eerste overgangsklasse wedstrijd van VALTO. Drie 
minuten voor het einde leek Naomi de wedstrijd in het slot te gooien door er 14-17 van te maken, maar het 
werd toch nog even billenknijpen in de lange laatste minuten. De laatste minuut liep al toen de aansluiting 
weer daar was, maar meer zat er voor KVS niet in. Het eindsignaal klonk bij deze 16-17 eindstand en heeft 
VALTO 1 gelijk haar visitekaartje afgegeven in de overgangsklasse B door de nummer twee van de OK C 
van vorig seizoen op eigen veld te verslaan. Veel tijd om het te vieren was er niet voor Bart en Sanne, want 
zij gingen met Martin in vliegende vaart naar hun eigen wedstrijd in Leiden. Ook uw razende reporter ging 
met rokende banden naar Leiden om daar de tweede helft te aanschouwen. Daar aangekomen was mijn 
eerste blik naar het scorebord er een van ongeloof. Zag ik het wel goed of weigerde er een cijfer op het bord. 
Er bleek niets mis met het scorebord, want VALTO 2 is dit seizoen gestart met een missie en was bezig met 
een walk-over bij Pernix 3. Na de ruststand van 2-14 denderde de VALTO trein gewoon door, maar schrok 
het meegereisde publiek toch op na de 2-16 van Ruben. Bij een wijkactie verstapte Pieter zich en moest het 
veld verlaten met een pijnlijke enkel. Michiel kwam op zijn plaats binnen de lijnen. De scoringsdrift bleef hoog 
bij VALTO, waardoor de voorsprong steeds groter werd. Verdedigend liet VALTO echter steeds minder druk 
zien, waardoor Pernix nu ook steeds makkelijker de korf wist te vinden. Na een kwartier in de tweede helft 
schoot Ron nummer 20 binnen. Zes minuten later was daar Lisanne alweer met nummer 25 en had Pernix 
er intussen 7 doelpunten tegenover staan. Ron en Lisanne zorgden er voor dat we, met nog zeven minuten 
op de klok, op 9-29 kwamen en was het de vraag wie er voor de 30e treffer zou tekenen. Om iedereen 
scherp te houden waren Bart en Sharon halverwege de tweede helft door Hugo binnen de lijnen gebracht. 
Na de 30e treffer sloeg toch de nonchalance toe, waardoor Pernix gelijke tred kon houden met VALTO in de 
slotfase van de wedstrijd. De prima leidende scheidsrechter Steenbeek floot uiteindelijk af bij de 13-33 
eindstand en heeft ook VALTO 2 gelijk een goede start in deze competitie.  
Het is wel te hopen dat de blessures van Mees en Pieter niet al te ernstig zijn, zodat zij volgende week 
gewoon de eerste thuiswedstrijden met hun team kunnen spelen.  
VALTO 2 ontvangt dan om 14:00 uur EKVA 3 uit Almere, wat dit weekend nog niet in actie kwam. 
VALTO 1 krijgt bezoek van SKF 1 uit Veenendaal, wat vorig seizoen op een vierde plaats eindigde in de OK 
B en dit jaar een gooi wil doen naar het kampioenschap.  
Laten we weer met z’n allen achter onze Lierse trots gaan staan en er een feestje van maken. 
 
        Tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
Pernix 3- VALTO 2                                          Sponsor: Martin Stolze B.V. 
De eerste wedstrijd van het tweede in de tweede klasse vandaag.  
Met Sanne en Bart erbij heeft het tweede een mooi team om de strijd aan te gaan voor het kampioenschap! 
Aan het weer zal het niet liggen, een heerlijk zonnetje, fans aan de kant en een team dat er zin in heeft. 
Sanne en Bart waren als reserve mee met het eerste en zouden later aansluiten. Gelukkig waren Sharon en 
Michiel er ook bij. Al na een paar minuten stond het 0-2 door 2 doelpunten van Ruben, in het volgende 
aanvalsvak waren het de dames die de kansen benutten (Vera en Lisanne). En zo ging het gestaag verder, 
de ruststand was 2-14 en langs de kant zeiden we al dat de 30 toch wel gehaald moest worden. 
De tweede helft werd er niet verslapt en het goede aanvalsspel zorgde voor fraaie doelpunten. Intussen 
waren ook de spelers en supporters van 1, met 2 punten in de tas, aangekomen om het tweede steunen.  
Helaas ging Pieter door zijn enkel en werd hij vervangen door Michiel. Hij pikte in zijn invalbeurt ook nog een 
doelpuntje mee. Later kregen Sharon en Bart ook nog wat speelminuten. 
En inderdaad, de 30 werd ruimschoots gehaald! Het werd 13-33! Een mooie overwinning voor nieuwe coach 
Hugo en zijn team. Topscorers waren Ruben met 9 doelpunten en Ron en Lisanne met 8 doelpunten. 
Zaterdag speelt het tweede thuis om 14.00 uur tegen EKVA. Tot zaterdag! 
 
         Groetjes Connie Onck 
 
 
 
VALTO B1 – REFLEKS B1 
Zaterdag 2 september stond er voor VALTO B1 een thuiswedstrijd op het programma tegen Refleks. VALTO 
had een moeizaam begin maar kwam op een 1-0 voorsprong door een doorloop van Bas, maar Refleks 
kwam op gelijke hoogte door een strafworp er in te gooien. 
  



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
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 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
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Lagerwerf Wonen

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

HET ADMINISTRATIEKANTOOR VOOR DE JUISTE BALANS
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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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Wouter scoorde de 2-1 door een schot en de 3-1 uit een vrije bal. Door 2 korte kansen die werden gescoord 
door Daan liep VALTO uit tot een voorsprong van 5-1, maar Refleks kwam terug tot 5-4 door 3 
afstandsschoten die er in gingen. Nog voor de rust wist VALTO uit te lopen naar een 7-4 voorsprong door 
een doorloop van Julia vd Mout en een schot van Wouter. Na de rust scoorde Wouter ook de 8-4 door een 
schot, en Julia v Geest scoorde een doorloop voor de 9-4. Na schoten aan allebei de kanten werd het 13-7 
door doelpunten van Tessa, Wouter en 2 van Jan-Pieter. Julia vd Mout scoorde nog een korte kans maar 
Refleks bepaalde de eindstand, 14-8. De eerste punten zijn binnen voor VALTO B1 en een goede start van 
het nieuwe seizoen. 
Volgende week speelt VALTO B1 een uitwedstrijd tegen ALO B1. 
          VALTO B1 
 
 
 
 
VALTO C1 
Op zaterdag 2 september moest VALTO C1 spelen tegen Vriendenschaar Bodengraven C1. 
De C1 begon met volle moet de wedstrijd, 
Waarbij het ook gelijk goed ging. 
Ook domineerden we vanaf het begin de wedstrijd en liepen we al snel uit op de tegenstander. 
Het was nog vijf minuten voor de wedstrijd eindigde en we wilden heel graag de 20 halen, 
En in de laatste minuut lukte dat ook en de eindstand was 20-7 voor VALTO. 
  
Gemaakt door Romeo Kortekaas 
 
 
 
 
VALTO C2 
Bij deze het stukje over de wedstrijd VALTO C2-Des C1. 
Nieuwe seizoen is weer begonnen. 
Wij hadden de thuiswedstrijd tegen Des C1. 
Teamleden: 
Elise, Laura, Sanne, Ilse en Jolijn. 
Freek, Daan, Justin, Mink en Thomas 
Na een goed begin scoorde wij via Justin. 
Des kwam terug op 1-1. Mink daar tegen scoorde 2-1. 
VALTO liet duidelijk merken aan Des dat de punten in De Lier bleven. 
Freek en Daan scoorden ook nog waarbij de eindstand al voor rust bereikt was( 4-2). 
Super dat we de eerste wedstrijd al meteen wonnen, en we gaan zo door hoop ik. 
 
       Groetjes Jolijn van Eendenburg 
 
 
Avanti D2 - VALTO D1 
Zaterdag moest de D1 al vroeg verzamelen omdat ze uit moesten spelen in Pijnacker tegen Avanti D2. 
Avanti is nooit een eenvoudige tegenstander, dus het zou weer een spannende pot moeten worden. 
Helaas moeten we Sanne nog missen omdat zij haar arm heeft gebroken, maar gelukkig wilde Mette wel bij 
ons invallen. 
Na een paar minuten scoorde Mieke al het eerste punt. Dus dat zag er al snel goed uit. Alleen na een minuut 
of 10 scoorde Avanti een gelijkmaker. 
Deze stand bleef een flinke tijd staan en ze waren ook goed tegen mekaar opgespeeld. Wel hadden wij wat 
meer kansen, maar ze gingen er alleen maar niet in. 
Gelukkig daar kwam toch ons tweede punt. Brecht kwam vrij en kreeg de bal mooi aangespeeld en gooide 
hem er prachtig mooi in. 
Dit bleef helaas niet lang zo en binnen een minuut scoorde Avanti weer een gelijkmaker. 
Toen werd het rust. Thomas en Esmee hebben ze flink toegesproken in de kleedkamer en dat werkte. 
Na de rust kregen we een strafworp die Mieke er heel beheerst ingooide. 
Enkele minuten later kreeg Mieke weer de bal en gooide vanaf een flinke afstand de bal er erg mooi in. 
En kort daarna kon ze zich weer vrij maken waardoor ze er nog een in kon schieten. 
toen kwam Avanti weer aan de bal en ook zij scoorde er weer een. toen een minuut of 5 voor het eind kon 
Avanti er nog een maken. 
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Dus de laatste 5 minuten moesten we ons uiterste best doen om de rust te bewaren. 
gelukkig konden we de stand op 4-5 houden. daardoor hebben we de eerste punten van dit nieuwe seizoen 
binnen gehaald. 
Het was een pittige tegenstander maar het is ons gelukt om te winnen. 
Volgende week onze eerste thuiswedstrijd om 13:15 tegen Refleks D1 jullie zijn allemaal van harte 
uitgenodigd om ons te komen aanmoedigen. 
  
       Groetjes Sven en zijn vader. 
 
 
 
VALTO D3 – Maassluis D2 
3 - 8 (0-0, 0-1, 1-3, 2-4) 
Alle spelers, Jorn (1), Dieuwertje (3), Rosann (4), Tess (6), Noortje (7), Sanne (8), Lucas (9), Michel (10), 
Daan (11) en Maartje (12) waren er en ook onze trainer-coaches, Sjors en Hèlen. Klaar voor de eerste 
competitiewedstrijd van dit seizoen. Het was lekker weer – beetje warm zelfs. Aanvallen startte best goed, 
maar de bal ging er maar niet in. Verdedigen ging aardig en het onderscheppen van de bal lukte steeds 
beter. We speelden de bal af toe best goed rond. Maar onze schoten gingen steeds mis, die van Maassluis 
vielen er makkelijker in. Helaas, de wedstrijd hebben we verloren, maar het was wel gezellig. 
Op naar de volgende wedstrijd! 
 
 
 
 
 
VALTO D4 - Phoenix D3 
Zaterdag ochtend vroeg was de eerste competitiewedstrijd van D4. Voor de spelers is dit het eerste seizoen 
dat ze in twee vakken spelen. 
De meeste spelers  hebben eerder in andere teams samen gespeeld en  het spel liep daardoor redelijk vlot. 
Het begin was goed , het eerste punt werd door VALTO gemaakt. Waarna Phoenix twee goede aanvallen 
plaatste en VALTO tegen een  kleine achterstand aan keek. Echter het team bleef draaien en de liep 
langzaam uit naar 5-2 tot de rust. 
In het derde kwart liep het bij de D4 wat moeizamer en kon Phoenix  terugkomen tot 8-7. Na de laatste 
wissel werd door beide teams niet meer gescoord en kon de eerste overwinning worden bijgeschreven. 
 
 
 
 
 
VALTO E1 
De eerste wedstrijd als E1, de zon schijnt en we mogen naar ONDO. In de auto praten we (de dames van de 
E1); het is best spannend, nieuwe spelregels, hogere paal en een nieuwe coach.  
We hebben er zin in! Voor de wedstrijd heeft coach Vera doelen gesteld voor het team; Veel bewegen, snel 
schakelen en dicht(er) bij de paal proberen te scoren. Met deze doelen begint de E1 aan de wedstrijd. 
ONDO heeft er ook zin in en al snel gaat de bal over en weer..onze dieseltjes moeten nog even inkomen. 
Inkomen lukt ONDO beter en na de eerste 10 minuten staat het 3-0 voor ONDO. Een korte peptalk van Vera 
en hup daar gaan we weer. Kort daarna opent Isis de score voor VALTO. Hierna zien we dat het overgooien 
beter gaat er wordt ook veel bewogen in het veld. Met rust staat het 3-3. Even lekker limonade drinken en 
door… 
Het scoren kunnen we doorzetten. Elise en Toon maken inmiddels ook een paar mooie punten. Maar ook 
ONDO blijft scoren. Jullie zijn goed aan elkaar gewaagd. Van de zijlijn is het een leuke wedstrijd om te zien. 
We zijn erg gericht op scoren, wat goed is maar soms gaat we te snel en verliezen we de bal. Vera weet 
mooi rust in te bouwen en zo proberen we vooral balbezit te hebben en dichter bij de paal te komen. Frenk 
weet een aantal keer de bal heel goed te onderscheppen. En Sara geeft een paar mooie ballen aan zodat 
Isis kan scoren. De uitslag is 8-8 een mooi resultaat!  
 
      Groetjes van Sara en Annemieke  
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VALTO E2 
Hier de thuiswedstrijd van de E2 tegen ONDO E6 
Met een heerlijk zonnetje werd er buiten gespeeld 
VALTO E2 speelde erg goed en scoorde vele malen in de eerste helft, en ook in de tweede helft 
Aan einde van de wedstrijd hebben ze gewonnen met 15-3. 
 
      Vriendelijke groet Monique. 
 
 
Dubbel Zes E1 - VALTO E3 
Eerste competitie wedstrijd van het jaar. 
Leuke wedstrijd met iets wat weinig tegenstand. 
Zo werd er in de eerste helft om de 2 minuten gescoord en stond het 10-0 na 20 minuten. 
Iedereen mocht wel een keertje scoren. Ben 6x, Justin 4x, Sofie, Charlotte, Milan ook allemaal 1x. 
Eindstand  0-13 winst VALTO. 
 
 
 
 
Excelsior - VALTO F1  
We speelden vandaag een uitwedstrijd tegen Excelsior in Delft. Niet zomaar een wedstrijd: voor 4 van de 5 
spelers van ons team was dit namelijk niet alleen de eerste wedstrijd van het seizoen, maar ook echt de aller 
eerste échte korfbalwedstrijd. Vol spanning en vooral met heel veel zin gingen we van start. Het ging 
hartstikke lekker, maar bleef lange tijd 0-0. Tot de 8e minuut, toen scoorde onze Bas 0-1, jeeh, wat een feest! 
Een minuut later scoorde ook Excelsior en vlak voor rust deden ze dat nog een keer, dat was uiteraard 
minder leuk. Na rust vol goede moed weer gestart en binnen een minuut scoorde Sara gelijk: 2-2. De 2 
punten daarna waren voor Excelsior. Maar ook VALTO scoorde nog dankzij Lieke een mooie 4-3. Excelsior 
maakte het af met 5-3. Weliswaar verloren, maar met opgeheven hoofd weer richting De Lier, want wat zijn 
we een goed team, wat kunnen we al lekker (samen) spelen, overgooien, goed verdedigen en wat hebben 
we het Excelsior lastig gemaakt! Op naar volgende week, de allereerste thuiswedstrijd! 
 
       Groetjes van Sara van den Berg 
 
 
 
VALTO F1 - Dijkvogels 
Om half 10 moeten de spellers van F3 aanwezig zijn in Villa VALTO om de groeps foto van de Jumbo actie 
te maken. Om 10 uur gaat het seizoen voor de F3 van start we treffen het met het weer na een week met 
regen. VALTO stond al gauw voor op de Dijkvogels uit Maasdijk door een doelpunt van Don van Veldhoven 
en Tim Hartholt. 
Het was een leuke sportieve wedstrijd met veel plezier van alle kinderen waarbij iedereen zijn best deed. 
In de rust kreeg het team fruit en limonade onder de 
heerlijke zonnestralen. 
Na voortgang van de wedstrijd werd er nogmaals diverse 
keren gescoord door Tim Hartholt, Daan en Don van 
Veldhoven ook de Dijkvogels scoorde nog tweemaal. 
Dit kan een veelbelovend seizoen worden met een eind 
stand van 8-2 
Scheidsrechter, Coach en andere vrijwilligers bedankt voor 
jullie inzet en we kijken nu al uit naar de volgende wedstrijd 
9 september bij Ondo  ’s-Gravenzande. 
 
       
 Mirjam van Veldhoven 
 
 
 
 




