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Dit was het weer 
Terwijl Harvey, Irma en José over het Caribisch gebied razen en daar hun verwoestende krachten ten tonele 
brengen, hadden we in Nederland ons eigen schouwspel van stortregens. Vrijdagavond stonden diverse 
straten vol met plassen en waren de randen van de sloten nog maar net te zien. Gelukkig had ons veld daar 
geen last van, althans, daar was zaterdag niet veel van te merken. Bij andere clubs was dat wel anders, de 
ene na de andere afgelasting kwam voorbij. Helaas kwam een dergelijk bericht voor sommige teams te laat, 
waardoor ze afreisden en onverrichterzake weer terug kwamen. Enkele thuisspelers hadden de pech precies 
in de hoosbui van de ochtend te spelen en waren meer nat dan droog na afloop. Het is duidelijk dat net als 
de zomer, ook de nazomer zich niet op het geijkte moment laat zien. 
Als het over het weer gaat, weet je in Nederland vaak niet wat je moet verwachten. Waar een weer-app je 
zou moeten helpen met voorspellingen, zijn ze vooral goed voor het moment zelf. Een week van te voren is 
vaak het tegenovergestelde de voorspelling, zelfs een dag vooraf kan het nog alle kanten op. Zo gaat het 
ook met wedstrijden. Het kan alle kanten op en dat maakt het ook zo leuk. Iets waarvan je weet hoe het gaat 
aflopen, is nooit zo leuk als iets waarvan je de afloop niet weet. Maar waar je wel invloed op hebt. Door goed 
te trainen, analyseren, bespreken en een gezonde portie inzet kun je de kans vergoten om als winnaar uit 
het duel te komen. We doen er bij Valto natuurlijk alles aan om dit te faciliteren. En soms worden we daarbij 
geholpen. Door de Albert Heijn De Lier bijvoorbeeld, die ons helpt bij wedstrijden van de selectie, maar ook 
bij evenementen in de toekomst. Een mooie afspraak lijkt me zo. We leggen onze lat steeds iets hoger en 
het is fijn dat dit soort initiatieven ons daarbij helpt. De sponsorcommissie kun je om een boodschap sturen. 
Letterlijk. Ook bij JUMBO De Lier. Want inmiddels zijn alle foto’s geschoten en worden de laatste 
voorbereidingen voor het plaatjesboek afgerond. Vanaf oktober te sparen: De Lierse Sport Sterren. Een 
mooi initiatief en zeker niet mogelijk zonder de inzet van andere partijen die onze lat ondersteunen. 
Allereerst Aileen die als fotografe deze bijzondere klus heeft gedaan (met hulp van Michiel en Ramona) en 
geloof me, een klus was het. En ze doet dat niet alleen voor Valto. Als fotografe en grafisch designer is het 
een creatief wonder, in te huren voor al uw fotoshoots. En meer. Maar het plaatjesalbum helpt ons ook 
andere sponsors aan u te laten zien en ook dat is goed voor onze club. Het is geweldig om die blijvende 
betrokkenheid te zien! 
Tenslotte, weer of geen weer. Aanstaande zaterdag weer een vol programma. Met Valto jeugd, A1, V5, V2 
en V1 in mooie thuiswedstrijden. De supportersgroep laat weer van zich horen. Er is weer een dagschotel. 
Alle ingrediënten voor een fijn weekend. Kom ook en schreeuw die lat omhoog! 
 
Tot zover mijn bijdrage voor deze week. Dit was het weer. 
Namens het bestuur,Jan Jaap Elenbaas 
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Algemene ledenvergadering maandag 23 oktober 2017 
 

Programma 16 september 2017 
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Uitslagen 9 september 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opstellingen 16 september 2017 
 
VALTO selectie in onderling overleg 
 
VALTO 3 (Uit, vertrek 12.15 uur) 
Heren: Frank, Laurens, Kees, Ruben, reserve heer 
Dames: Antoinet, Laura, Denise, Petra, Lisa  
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VALTO 4 (Uit, vertrek 12.45 uur)  
Heren: Michael, Thomas, Twan, Steven, reserve heer 
Dames: Joyce, Manon, Romy, Rosalie, Esmee, Lisanne 
 
VALTO 5 (Thuis, aanwezig 17.00 uur) 
Heren: Hans, Marco, Mark, Frank, Jeroen 
Dames: Anna, Annemieke, Hellen, Ilse, Esther, Mellanie 
 
VALTO 6 (Uit, vertrek 16.00 uur) 
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Nick, Laurens, Vincent 
Dames: Inge, Lysanne, Mandy, Nanne, Ryanne 
 
VALTO 7 (Uit, vertrek 09.15 uur) 
Heren: Bo, Rinze, Ruud, Wouter, Jelle 
Dames: Linda, Marije, Ria, Petra, reserve dame 
 
VALTO 8 (Uit, vertrek 13.15 uur) 
Heren: Marco, Martin, Peter, Sjors, Arie 
Dames: Fiona, Marleen, Leonie, Rosanne, reserve dame 
 

Nabeschouwingen 
 
VALTO 1 probeerde op het eigen sportpark het kunstje van vorige week te herhalen. In de vuurdoop in de 
overgangsklasse wist het eerste titelfavoriet KVS pootje te lichten. Valto moest afgelopen zaterdag laten zien 
dat dit geen eenmalig succes was. Dat lukte aardig, Valto kon namelijk de gehele wedstrijd meekomen met 
SKF. De ploeg uit Veenendaal was echter net iets meer geslepen en het was te zien dat SKF al langer op dit 
niveau acteert. Valto kon niet dichtbij genoeg komen om het SKF lastig te maken, waardoor de ploeg uit 
Veenendaal de eerste nederlaag ooit in de overgangsklasse toebracht aan ons vlaggenschip (22-26). 
VALTO 2 is de gedoodverfde titelkandidaat in de 2e klasse. Vorige week werd dit al geëtaleerd met een 13-
33 overwinning in Leiden op Pernix. Afgelopen zaterdag moest de volgende stap gezet worden tegen het 
derde team van EKVA uit Almere. De eerste uitdaging was een aantal blessures in de selectie, waardoor er 
wat andere poppetjes in het veld stonden dan vorige week. Dit leek in het begin ook wel even wennen, want 
het tweede kwam niet echt los. Er werd wel met een voorsprong gerust (9-7), maar echt overtuigend was het 
nog niet. Na de thee kwam EKVA er echter niet meer aan te pas. Valto kon de voorsprong uitbouwen en zo 
de tweede zege van dit seizoen veilig stellen. Het werd 19-11 in het voordeel van het tweede.  
VALTO 3 sloot de dag af in Delft tegen Excelsior. De eerste  wedstrijd voor het derde in de 2e klasse ging 
verloren. Deze week moest dit recht gezet worden. Met hulp van de mensen uit het 4e werd dit ook 
vakkundig gedaan. Excelsior maakte er een echte wedstrijd van, maar het was Valto dat aan het langste 
eind kon trekken. Door een prima 16-19 overwinning behaalde het derde de eerste punten van dit seizoen.  
VALTO 4 was vrij.  
VALTO 5 boekte wederom een overtuigende overwinning. In Vlaardingen werd het 9-17 tegen Twist. Het is 
al de tweede ruime overwinning van het vijfde in dit prille seizoen, vorige week werd er namelijk met 25-5 
gewonnen. Het roept de vraag op wat er allemaal mogelijk is voor het vijfde dit jaar. De seizoensstart is in 
ieder geval zeer veelbelovend.  
VALTO 6 zou aantreden op het Goudse gras van Gemini, maar door de hevige regenval ging deze wedstrijd 
niet door.  
VALTO 7 speelde in Schiedam, vlakbij het vijfde, tegen Nexus. Het zevende kon de overwinning van vorige 
week geen goed vervolg geven. Nexus was over de hele linie net iets sterker dan het zevende, en stond de 
gehele wedstrijd aan de goede kant van de score. Het werd uiteindelijk 14-11 voor de Schiedammers.  
VALTO 8 speelde op het eigen Sportpark De Zweth tegen het zesde team van VEO. Veo had de vorige 
wedstrijd overtuigend gewonnen, waar Valto de eerste wedstrijd in een nederlaag zag uitmonden. Aan Valto 
de taak om dit recht te zetten. Dit bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan. VEO liet meteen zien 
waarom het de eerste wedstrijd gewonnen had. VEO liet zich niet aftroeven en wilde ook in De Lier de 
punten halen. Dit lukte de ploeg uit Voorburg ook. Het achtste kwam er niet aan te pas, en verloor met 8-14. 
A-jeugd 
VALTO A1 speelde thuis tegen Meervogels A1. Na een mindere wedstrijd vorige week tegen KVS A1, wilde 
de A1 zich revancheren voor het thuispubliek. Dit wilde echter niet zo lukken. Het scoren verliep zeker in de 
beginperiode van de wedstrijd weer moeizaam en er moest al weer snel gewisseld worden. Gaandeweg de 
wedstrijd kwam de A1 wel meer in haar spel, maar Meervogels gaf niet op en kon nog een keer aanzetten. In 
de slotfase wist VALTO toch weer een achterstand van vier doelpunten om te buigen in een voorsprong, 15-
14, met nog een halve minuut op de klok. Helaas (maar objectief gezien zeker wel terecht) werd ook dit keer 
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via een strafworp in de allerlaatste secondes de gelijkmaker binnengeschoten, 15-15. A.s. zaterdag speelt 
de A1 weer een thuiswedstrijd tegen Achilles A1, ook geen onbekende. 
VALTO A2 speelde thuis tegen Vriendenschaar (B) A1. Na een goede uitwedstrijd vorige week waar de 
punten werden gepakt, trof de A2 nu in Vriendenschaar A1 een veel sterkere tegenstander. Zeker geen 
schande om hier van te verliezen, maar wel jammer dat de A2 zelf maar weinig heeft kunnen laten zien van 
wat ze zelf kunnen. Al was dat ook zeker de verdienste van een sterk verdedigende tegenpartij. Uiteindelijk 
werd het maar liefst 7-25. A.s. zaterdag speelt de A2 weer thuis, dit keer tegen KCC A3. Deze ploeg wist met 
ongeveer dezelfde cijfers van Weidevogels te winnen als VALTO, dus misschien dat dit weer een wat meer 
gelijkwaardige tegenstander is.  
VALTO A3 speelde uit tegen KVS A3. Vorige week werd er nog netjes uit gewonnen bij Avanti, maar dit keer 
was de tegenstander een stuk sterker dan VALTO. Het werd 15-7 voor KVS. Koploper in de poule is nu 
Weidevogels A3, want die heeft beide wedstrijden gewonnen. A.s. zaterdag speelt  VALTO A3 thuis tegen 
deze koploper en bij winst kan VALTO op gelijke hoogte komen.  
 
B-jeugd 
VALTO B1 speelde uit tegen ALO B1. Op voorhand een te kloppen tegenstander, maar de beginfase was 
toch niet heel makkelijk. Uiteindelijk werd er wel een comfortabele voorsprong gepakt, maar ALO bleef de 
hele wedstrijd in de achtervolging. Uiteindelijk werd er met 11-14 gewonnen. A.s. zaterdag komt Avanti B2 
op bezoek. Beide ploegen wisten de eerste twee wedstrijden te winnen, dus de winnaar pakt de koppositie in 
de poule.  
VALTO B2 speelde uit tegen DES B2. Op het Exelsior toernooi was VALTO deze tegenstander al 
tegengekomen en daardoor wisten we dat winst mogelijk moest zijn, maar ja dat is soms makkelijker gezegd 
dan gedaan. Toch had de B2 geen moeite met DES en werd er met 3-9 gewonnen. A.s. zaterdag speelt de 
B2 thuis tegen Phoenix B1, die ook vier punten uit twee wedstrijden heeft, dus ook hier geldt: de winnaar 
wordt de koploper.  
VALTO B3 speelde uit tegen Avanti B6. Vorige week werd er tegen een tegenstander (Excelsior B1) 
gespeeld, die duidelijk een klasse beter was. Dit keer gelukkig wel een tegenstander van hetzelfde formaat, 
waardoor het een leuke wedstrijd werd, die uiteindelijk door VALTO gewonnen werd met 6-10. A.s. zaterdag 
zal het weer lastig worden, want dan komt Phoenix B2 op bezoek, die maar net aan van Excelsior wist te 
verliezen, dus die zal waarschijnlijk ook een klasse beter zijn. 
 
 
C-jeugd 
 
Valto C1 ging naar Bodegraven om daar tegen Vriendenschaar te spelen. In de tweede helft, bij een 5-8 
voorsprong voor Valto, werd de wedstrijd gestaakt vanwege onweer. De wedstrijd is niet uitgespeeld en het 
is afwachten of dit op een later tijd nog moet gebeuren. Komende zaterdag spelen jullie tegen Nieuwerkerk 
C1 dat tot nu toe 2x wist te winnen. 
Valto C2 speelde uit tegen Fortuna C2. Vooraf was bekend dat dit een pittige tegenstander zou worden. Met 
rust stond er al een 10-0 tussenstand op het scorebord! Maar de C2 herpakte zich heel netjes in de tweede 
helft en wist deze helft met 4-6 te winnen. Nu gaat het nog altijd om de uitslag na 50 minuten korfballen dus 
uiteindelijk werd er wel verloren maar toch konden jullie met een goed gevoel het veld verlaten. Zaterdag 
spelen jullie tegen Avanti C2 dat tot nu toe 1 punt heeft weten te behalen. Winst zou dus mogelijk moeten 
zijn! 
Valto C3 startte goed in de stromende regen in een uitwedstrijd tegen Excelsior C1. De tweede helft had 
Valto misschien meer last van de natte shirts en koude handen want er werd niet meer geconcentreerd 
gespeeld waardoor er 4-6 verloren werd. Hier had meer in gezeten! Volgende week komt koploper ODO C1 
op bezoek. 
Valto C4 ging ook naar Fortuna om daar tegen de C4 te spelen. Ook hier stromende regen, plassen op het 
veld en natte en koude spelers. De eerste 5 minuten moest Valto hier erg aan wennen maar daarna gingen 
ze gewoon korfballen. Een spannende wedstrijd waar Valto steeds weer op voorsprong kwam maar net niet 
wist te winnen. De punten werden verdeeld: 3-3. Komende zaterdag gaan jullie naar Avanti C4. Deze ploeg 
heeft net als jullie 1 punt behaald tot nu toe. 
 
D-jeugd 
 
Valto D1 kreeg Refleks op bezoek. Ik heb van de wedstrijd niets kunnen zien, wel heb ik na afloop een 
aantal erg teleurgestelde spelers van Refleks zien lopen. Valto had deze wedstrijd namelijk gewonnen met 
10-7. Valto is hiermee koploper in de poule. Aanstaande zaterdag komt Dijkvogels op bezoek. 
Valto D2 kreeg Weidevogels D1 op bezoek. De D2 speelde een goede wedstrijd en creëerde veel kansen, 
alleen wilden ze er maar niet in. Ook werd er goed verdedigd. Toch wist Weidevogels er zes te scoren en 
Valto maar drie. Valto staat hierdoor nog puntloos onderaan. Wellicht dat hier volgende week tegen ODO 
verandering in gebracht kan worden. 
Valto D3 mocht naar Spijkenisse om tegen Olympia te spelen. Ook hier veel water wat uit de lucht kwam 
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vallen maar ook snel aanvalsspel dat werd bekroond door 7 doelpunten van 7 verschillende spelers! De 
uitslag was 3-7, Komende zaterdag komt koploper Avanti D4 op bezoek.  
Valto D4 ging naar de buren om Dijkvogels D2 te ontmoeten. De eerste helft had Valto moeite om kansen te 
creëren en werd de bal veel onderschept door de tegenstander. De tweede helft herpakte Valto zich maar 
helaas was het net niet genoeg om punten binnen te halen. Valto verloor met 5-4. Komende zaterdag spelen 
jullie tegen Fortuna D4. 
Valto D5 had zaterdag haar eerste competitiewedstrijd tegen Achilles D3. Daar aangekomen bleek het veld 
afgekeurd te zijn en kon een teleurgesteld team weer terug richting De Lier. Zaterdag aanstaande komt 
Vriendenschaar D3 op bezoek. Dan gaat het er dan echt van komen: de eerste competitiewedstrijd van onze 
D5 
 
E-jeugd 
 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Die Haghe E1. In het begin ging het gelijk op en bleef het lang 
spannend, maar helaas liep Die Haghe toch uit en verloren jullie met 7-10. Aanstaande zaterdag spelen jullie 
tegen Phoenix. Hopelijk weten jullie dan wel te winnen! Succes! 
VALTO E2 speelde afgelopen zaterdag tegen Trekvogels E1. In Rotterdam kwam het de eerste helft met 
bakken uit de lucht. Alle kinderen gingen zonder te zeuren door (ze konden er zelfs om lachen) maar 
korfballen in de stromende regen blijft moeilijk. De ruststand was 1-2. Na rust was het droog, kwam de zon 
en de doelpunten! Zo werd er nog vrij makkelijk met 2-7 gewonnen. Goed gedaan! Aanstaande zaterdag 
spelen jullie tegen Twist E3. Succes! 
VALTO E3 heeft afgelopen zaterdag met 7-1 gewonnen van Excelsior! Goede wedstrijd met mooie acties. 
Het hadden zelfs nog wel wat meer doelpunten kunnen zijn, misschien door het weer was de pit er af en toe 
een beetje uit. Maar voor de rest goede winst! Knap gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie uit tegen 
Avanti. Zet ‘m op! 
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag tegen Phoenix. Jullie speelden een erg goede wedstrijd en hebben 
gewoon weer gewonnen! Goede gedaan hoor! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Excelsior en hopelijk 
halen jullie de derde winst op rij binnen! Succes! 
 
F-jeugd 
 
VALTO F1 speelde afgelopen zaterdag tegen Dijkvogels. Het was een super leuke wedstrijd! Iedereen heeft 
gescoord, er werden hele strakke passes gegooid en goed gevangen. Iedereen was lekker fel en jullie 
hadden veel plezier. Er werden veel goede diepe ballen gegooid. De eindstand was 16-4. Echt onwijs knap! 
Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen Maassluis! Zet ‘m op!  
VALTO F2 speelde afgelopen zaterdag erg goed. Helaas was Amber ziek dus waren jullie met 4 meiden. 
Lekker vroeg vertrekken 8 uur, maar dat was niet te merken aan de meiden! Voor zo'n eerste echte 
competitiewedstrijd deden jullie het heel knap! En gewoon 12 x gescoord! Ook fanatiek de bal afvangen na 
een schot voor nog meer kansen! Leuk feitje: alle meiden hadden gescoord! En Jennifer zelfs wel 6x! Echt 
super goed gedaan! Aanstaande zaterdag hopen we natuurlijk weer op zo’n mooie wedstrijd, dan spelen 
jullie thuis tegen Twist. Succes! 
VALTO F3 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO. Het ging een stukje moeilijker dan vorige week en 
jullie kwamen met 1-0 achter. Na een paar minuten ging het gooien goed en hadden jullie veel kansen en 
scoorden jullie er 3 achter elkaar. Na de rust hebben jullie de score verdubbeld en de eindstand werd 4-6 
voor VALTO! Goed gedaan! Aanstaande zaterdag spelen jullie tegen ODO. 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. 
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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.  
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld:
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  
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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 

        

 

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. 
 
Afgelopen zaterdag 
Zover ik het weet. 

• Pierre nam D1 en S8  voor zijn rekening; 
• Wim van Dalen (onze nieuwe gastheer) floot de A2 

En dan de wedstrijden buiten VALTO 
• Rick en Alex hebben LDODK tegen KZ gefloten. Rick meldt: Na 

een wat stroef begin liep LDODK gemakkelijk uit. Begeleiding ging 
prima, weinig bijzonderheden. De wedstrijd was fair. Neef Emiel de 
Kruijff is ook nog ingezet. 
LDODK is wel ver weg. Vanuit De Lier is LDODK ruim 200 km enkele reis. Pas om 00.30 u. weer 
terug in het Lierse. 

• Cock heeft zaterdag Juliana A1 tegen PKC A3 gefloten. Een leuke wedstrijd met uitslag 15-15 en 
veel regen en onweer. 

• Ruben K is naar KCR (Ridderkerk) geweest. Hem gesproken. Het was een redelijk saaie wedstrijd 
met een 14-2 eindstand.  

• Thijs was aangewezen bij ONDO A1 om 11.50 u. terwijl onze A1 toen ook ongeveer speelde. Nu 
kan Thijs heel veel maar niet op 2 plaatsen tegelijk zijn.  

Komend weekend 
De aanwijzing zoals die nu staat: 
10:30 Avanti C1 Refleks C1 Ruben Kester  
15:30 ONDO 1 Twist 1 Jan Korteland  
15:30 Dijkvogels 1 NIO 1 Cock Matthijsse  



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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Rick en Alex horen meestal pas maandagavond waar ze naartoe gestuurd gaan worden. 
Succes mannen! 
 
Gastheer Peter 
 
Onze gastheren en gastvrouw (herhaling) 
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 
 

Lotenverkoop voor beeld en geluid! 
 
Ook dit jaar doet Valto weer mee aan de Grote 
Club Actie. De bekende landelijke loterij, 
waarmee we een heel mooi bedrag binnen 
kunnen halen voor onze vereniging! Het geld zal 
worden besteed aan beeld- en geluidapparatuur 
binnen Valto. Denk aan microfoons, speakers 
voor op het veld en infoschermen voor in de 
kantine. M.b.v. deze schermen kunnen we bv. 
wedstrijdschema’s, filmpjes en sponsors laten 
zien, maar ook wedstrijden volgens via live-
stream etc. Kortom, door deze actie kunnen we 
ons nóg weer meer professionaliseren op het 
gebied van beeld en geluid!  
 
Ieder teamlid uit de C, D en E teams krijgt 10 loten. Wij kunnen uiteraard niemand verplichten alle loten te 
verkopen maar we willen jullie wel heel vriendelijk vragen écht jullie uiterste best te doen om alles te 
verkopen. Je kunt de loten verkopen aan familie, vrienden, kennissen, buren, juffen en meesters en je kunt 
langs de deuren in jouw buurt.  
 
De loten kosten 3 euro per stuk, waarvan Valto 2,40 euro overhoudt. In totaliteit levert dit dus 
een heel mooi bedrag op. De bedoeling is om de loten binnen 2 weken te verkopen. Op 
uiterlijk zaterdag 30 september geef je het geld aan je coach. De coach geeft dit 
door aan ons en zodra jullie gehele team alles heeft ingeleverd, krijgt het team 
een consumptie in de Villa. Des te meer reden om dus snel klaar te zijn! 
 
Bedankt voor jullie inzet! 
 
Hans Ridder, Annemieke van Leeuwen, Chantal van Kester  
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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 

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 

        

21 sept Do 19.30-23.30 Niels vd 
Lingen 

    

        

23 sept Za 8.15-12.00 Claudia vd 
Voorn 

Astrid Bavius    

23 sept Za 11.00-14.00 Corine 
Vreugdenhil 

    

23 sept Za 12.00-15.00 Suzanne 
Ousoren 

Hilde vd Mark    

23 sept Za 15.00-18.00 Liesbeth van 
Staalduinen 

Thelma Jansen    

23 sept Za 17.30-20.30 Valto 5 Valto 5   Hans Ridder en 
Martin vd Wel 

        

 

Gezocht 
Wedstrijdshirt A1 kwijt 
Sinds afgelopen donderdag mist de A1 een wedstrijdshirt. Het shirt heeft nummer 6 op zijn rug en de 
sponsors zijn JG Sproeibedrijf en Hermadix. Mocht iemand het shirt per ongeluk hebben meegenomen of 
mocht iemand het vinden, spreek dan iemand van de A1 aan of stuur een berichtje naar 06-10540577. 



De Bijblijver, 11 september 2017 11 

Te koop 
Ter overname aangeboden: 
Asics Gel Upcourt 
Maat 38. Een à anderhalf seizoen op gespeeld (zaal). Prijs n.o.t.k. 

   
Info: Margreet van Geest, 06-123.234.44, of 
https://www.marktplaats.nl/wijzigAdvertentie/m1199820279.html?c=d721e818194200feca4409741512b6e6&
previousPage=mympSeller  
 
Èn: 
Asics Gel-Lethal Field  
Maat 37,5. Een seizoen op gespeeld (veld). Prijs: n.o.t.k. 

   
Info:	Margreet	van	Geest,	06-123.234.44,	of	
https://www.marktplaats.nl/wijzigAdvertentie/m1199823136.html?c=d721e818194200feca4409741512b6
e6&previousPage=mympSeller	
 
 
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Afgelopen weekend.. 
Winst voor de Valto selectie! Valto 1 speelde vorige week een 
goede pot en won van KVS, deze week kwam SKF op bezoek. 
Helaas bleek SKF in de 2e helft sterker, waardoor het 1e verloor 
met 22-26. Vorige week won Valto 2 erg ruim, dit weekend werd 
er met 19-11 gewonnen van EKVA 3 maar helaas wel zonder 
Pieter die 6 weken uit de roulatie is. Valto A1 speelde dit weekend helaas ook gelijk met 15-15 na vorige 
week ook gelijkgespeeld te hebben, een betere wedstrijd en teruggekomen van een achterstand maar nog 
niet de volle winst.  
 
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 
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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 Er zal naast Romee V nog een extra trainer moeten komen!  
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   
 

Wedstrijdverslagen 
 
Valto kan stunt geen vervolg geven tegen SKF. 

Sponsor: Martin Stolze B.V.  
Het keurcorps van Marrien is de competitie met een dik verdiende overwinning begonnen vorige week in 
Scheveningen. Het Lierse publiek had er dan ook naar uitgekeken wat ons vlaggenschip vandaag zou 
presteren tegen het ambitieuze SKF, wat twee seizoenen terug nog hoofdklasser was. Na vorig seizoen op 
een vierde plaats geëindigd te zijn hebben zij zich dit seizoen tot doel gesteld om voor het kampioenschap te 
gaan strijden om terug te keren naar de hoofdklasse. Een tegenstander van formaat dus, maar dat dachten 
we vorige week ook. De bal blijft nog altijd rond en wie weet welke kant ie oprolt. Mees was nog niet 
helemaal fit, waardoor Bart op zijn plaats aan de wedstrijd begon. Met Frank, Zané en Naomi vormden hij de 
eerste aanval en wist binnen een minuut voor Valto de nul van het bord te schieten. Na vijf minuten stond er 
een 4-2 tussenstand op het bord dankzij Laurens, Frank en Naomi. SKF begon zich blijkbaar beter op hun 
gemak te voelen tussen de kassen, want vijf minuten laten kwamen zij langszij bij 4-4. Valto hield echter 
stand en wist gelijke tred te houden met de gasten tot 6-6. In de volgende fase wisten de gasten het verschil 
te maken naar 7-12, waarvan vier treffer werden gemaakt uit drie vrije ballen en een strafworp. Zané was 
intussen gewisseld voor Maaike, die al zeventig minuten bij de A1 in de benen had zitten. Niet veel later ging 
het mis voor Naomi en moest ook zij vervangen worden. Sanne, die net een half uurtje rust had na haar 
wedstrijd in V 2, kon dus ook weer aan de bak. SKF wat vooral bij de dames flink lengte overwicht had, wist 
deze ruime marge echter niet vast te houden. Valto toonde veerkracht en wist via doelpunten van Judith, 
Bart en Frank nog voor de rust weer aansluiting te krijgen bij 11-12.  
De tweede helft begon vast niet zoals Marrien gehoopt had. In plaats dat de Valto verdediging een deksel op 
de korf deed, wisten de gasten de eerste twee aanvallen na de rust om te zetten in doelpunten. Dit 
betekende dat de inhaalslag weer opnieuw moest worden ingezet. Bart en Judith zorgden weer voor de 
aansluiting bij 13-14 en werd Frank via twee wissels naar het andere vak gebracht. Valto bleef nog even aan 
het elastiek hangen, maar kon niet voorkomen dat de gasten naar een 14-19 tussenstand konden uitlopen. 
Met nog een kwartier op de klok probeerde Marrien nog het één en ander door spelers te wisselen en werd 
Frank terug gebracht naar zijn vertrouwde vak. De gasten zouden niet verder meer uitlopen, maar het lukte 
Valto ook niet om dichterbij te komen. Met lange aanvallen en vooral veel schoten ver over de korf wisten de 
gasten de wedstrijd gecontroleerd uit te spelen. Valto probeerde er nog een eindsprint uit te persen, maar 
moest uiteindelijk toch hun meerdere erkennen in SKF. Het slot akkoord wat wel voor de Valto dames Iris en 
Judith die de eindstand op 22-26 zetten. Trots op wat ons vlaggenschip weer heeft laten zien is het toch 
jammer dat we met lege handen achter blijven. Is wel even slikken voor iedereen, want het is tenslotte de 
eerste wedstrijd sinds 15 april in Tilburg die er verloren wordt.  
Volgende week speelt ons vlaggenschip weer een thuiswedstrijd en wel tegen Fiks uit Oegstgeest. Zij wisten 
ook hun tweede wedstrijd in winst om te zetten door op hun grasveld KVS/Maritiem met 21-20 te verslaan. 
Ben benieuwt wat deze wedstrijd ons weer brengen gaat. Laten we met z’n allen volgende week als één 
man achter de ploeg gaan staan. De sfeer om het veld als in de laatste wedstrijden vorig seizoen geeft ons 
vlaggenschip vleugels.  
Graag tot volgende week dus allemaal, Arno van Leeuwen. 
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Valto 2 bindt ook EKVA 3 aan de zege kar. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Met de wedstrijd van vorige week nog vers in het geheugen, moest er vandaag aangetreden worden tegen 
het ongekende EKVA 3 uit Almere. Dit moest dan wel zonder de geblesseerde Pieter en afwezige Ruben 
gebeuren. Het zal ook niemand ontgaan zijn dat Hugo in pak één langs de lijn stond. Dit omdat hij maar één 
helft aanwezig kon zijn i.v.m. een bruiloft waar zijn aanwezigheid gewenst was. De open gevallen plaatsen 
binnen de lijnen werden ingevuld door Niels K en Michiel. EVKA 3, bestaande uit voornamelijk oud eerste 
spelers, nam brutaal een 0-2 voorsprong voordat Lisanne voor Valto de score opende. Tot de 3-3 
tussenstand stonden de gasten aan de goede kant van de score, maar daarna trok Valto de wedstrijd naar 
zich toe. Vera en Lisanne zorgden voor het eerste verschil van twee, maar daar hadden de gasten nog een 
antwoord op. Dit was echter de laatste keer dat zij konden aanhaken en maakten Ron en Lisanne het 
verschil drie, wat we zouden vasthouden tot de rust. Deze werd ingegaan bij een 9-7 tussenstand.  
Na de rust was Hugo naar zij feestje vertrokken en nam Petra zijn plaats in op de bank. Valto kwam scherp 
uit de kleedkamer en wist via twee treffers van Ron voor het eerst het verschil op vier te brengen bij 11-7. Na 
de 12-8 van Niels kwam Thijs binnen de lijnen op de plaats van Ron. Niet veel later was Thijs zijn 
tegenstander te snel af en kon hij via een doorloop de marge verder vergroten. Niet veel later mocht hij de 
door Sanne verkregen strafworp verzilveren en gingen we met een 14-8 voorsprong aan het laatste kwartier 
beginnen. EKVA zou even later hun derde doelpunt in de 2e helft scoren, waar Valto het verschil almaar 
groter maakte. Na de doelpunten van Lisanne en Thijs was het verschil al opgelopen naar 16-9 en was de 
wedstrijd wel gespeeld. De gasten probeerden nog wel om wat terug te doen, maar Valto speelde de 
wedstrijd gecontroleerd uit. Ondanks de geïmproviseerde samenstelling werd ook deze wedstrijd uiteindelijk 
vrij gemakkelijk binnen gehengeld. Volgende week spelen we weer een thuiswedstrijd met als tegenstander 
Velocitas 3, wat als enige uit de poule ook al twee winst partijen achter hun naam heeft staan. Kom dus 
allemaal op tijd naar Valto volgende week om Valto 2 naar een overwinning te schreeuwen, waarmee zij dan 
alleen de koppositie zullen innemen. Pieter zal er dan nog niet bij zijn, want zijn enkelblessuren is toch wel 
serieus en het zal nog wel enkele weken duren voor hij weer speelt.  
We zien elkaar om 14:00 uur langs de lijn, Arno van Leeuwen. 
 
ALO B1-Valto B1 
Afgelopen zaterdag moest Valto uit spelen in Den Haag tegen ALO. De wedstrijd begon al gelijk goed door 
een schot die er de eerste aanval erin ging door Jan-Pieter. Vervolgens werd er ook een schot gescoord 
door Iris en bracht de stand op 0-2 voor Valto. Alo kwam terug en maakte de stand weer gelijk door 2 
schoten erin te schieten. Jan-Pieter scoorde weer een schot, maar Alo scoorden 2 doelpunten en valto ging 
door een moeilijke periode in de wedstrijd. Op gegeven moment scoorde wouter weer een schot en maakte 
het 4-4. Hierna breidde Valto de score uit tot 4-9 door een schot van Laura en JP, twee doorlopen van Bas 
en weer een schot van JP.  
Na de rust maakte Alo al snel twee doelpunt en het werd 6-9. Gelukkig maakte bas een mooie actie en Valto 
kreeg een strafworp mee. Daan scoorde deze en Luca en Laura scoorde vervolgens ook alle twee uit een 
doorloop en dat bracht de stand op 6-12. Alo scoorde 2 schoten vervolgens scoorde Laura een schot en Alo 
scoorden weer 2 schoten erin hierdoor werd de stand 10-13. Toen scoorde bas en Alo nog een doelpunt en 
werd de eindstand 11-14. Valto heeft weer 2 punten te pakken en volgende week speelt Valto B1 een 
belangrijke wedstrijd thuis om 11 uur tegen Avanti. 
 
Gemaakt door: Jan-Pieter Vermeer 
 
Avanti - Valto B3 
Vandaag was het zover, we wilden de wedstrijd van vorige week snel vergeten en met een nieuwe start 
beginnen. Voor de wedstrijd werden nog een paar technieken doorgenomen, had onze invaller Joost nog 
een paar tips en onze coach Maaike nog aanmoedigende woorden. We waren er klaar voor. 
Na een paar keer oefenen op de korf en even wennen aan het grasveld, volgde al snel het eerste punt door 
mij J Lorenzo. Helaas volgde Avanti snel en stond het 1-1. Joost kreeg de smaak te pakken en maakte er 1-
2 en later 1-3 van. Dit ging Avanti toch echt te ver en zij volgden met 2-3.  
We speelden als team goed over, de ballen vlogen door het vak en er werden goede pogingen gedaan om 
te scoren. Ook verdedigend ging het goed, er werden geen ballen doorgelaten. Een doorloper van Lorenzo 
zorgde er weer voor de 2-4, gevolgd door een mooi schot van Joost 2-5. 
Avanti bleef helaas ook niet achter en maakte er 3-5. Jytte zag kans om van een mooie afstand 3-6 ervan te 
maken. De ruststand was 4-6. Tijdens de rust konden we met zijn allen nog even doornemen hoe het ging 
en had Joost nog een paar tips. Limonade was op dus snel weer door. 
Lorenzo maakte 4-7, gevolgd door een 5-7 van Avanti. Jordan had een mooi schot en zorgde voor de 5-8! 
Avanti scoorde ook 6-8. Daarna was het aan de kant van Avanti klaar, een goede verdediging zorgde ervoor 
dat Avanti niet meer kon scoren en de bal weer snel bij het aanvallende vak was. Dit goede samenspel gaf 
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Lorenzo nog de kans om er 6-9 van te maken en Jytte maakte de wedstijd af door een mooi afstandsschot 6-
10!!!  
Gelukkig voor ons en de toeschouwers was het de hele wedstrijd droog en door goed samen te spelen 
hebben we de wedstrijd gewonnen met de eindstand 6-10!!  
Kortom het was een leuke wedstrijd,  
Lorenzo  
p.s. Joost bedankt voor het invallen (en het scoren!) en Maaike bedankt voor het coachen 
 
 
Valto C1 
Zaterdag ging de C1 naar Moordrecht om tegen ijselvogels te spelen. Simon was er niet bij vanwege zijn 
eigen wedstrijd. Toen de wedstrijd begon stonden we al snel 3-2 voor. We hadden er nog 3 gescoord en zo 
gingen we de rust in met een stand van 6-2. Na wat tips van Bart gingen we weer verder. Er werden er nog 
wat doelpuntjes gescoord. Maar toen ging het onweren dus ging iedereen naar binnen. Toen werd er 
uiteindelijk besloten dat de wedstrijd werd gestaakt en hebben we gewonnen met 8-5 
Groetjes Elise Rijsdijk 
 
Valto C2 
Zaterdag moesten we tegen Fortuna C2 spelen. We wisten al dat het een sterke tegenstander zou zijn. 
Vorige week hadden ze 12-2 gewonnen maar we gingen ervoor! 
We hadden op de training geoefend met een ander spel dan we gewend waren. Niet meer 2-2 maar meer 3-
1 en dan rugkanten lopen. We begonnen enthousiast aan de wedstrijd, Mink en ik stonden reserve. Maar 
Fortuna begon ook enthousiast en ook enthousiast met scoren, 1-0, 2-0, 3-0 en zo verder tot 10-0 met rust.  
In de rust zei Mees dat winnen waarschijnlijk lastig ging worden maar dat we gewoon lekker moesten blijven 
korfballen. We gingen in de 2e helft meer 2-2 spelen omdat Fortuna heel veel ballen er tussenuit viste. Aan 
het begin van de 2e helft kwamen Mink en ik erin en werd ook het allereerste doelpunt van Valto gescoord 
door Thomas. Toen ging het onweren en heel hard regenen en werd de wedstrijd gestaakt. Gelukkig konden 
we na de bui gewoon weer verder spelen. Blijkbaar had deze bui ons goed gedaan want daarna gingen we 
echt los. Door doelpunten van Justin, Jolijn, Mink en mij wonnen we de tweede helft gewoon met 4-6!!! 
Alleen had Fortuna er natuurlijk al 10 gemaakt dus was de einduitslag toch 14-6 voor Fortuna. Mees had in 
de rust al gezegd dat we gewoon trots moesten zijn op onszelf en dat konden we na deze tweede helft 
zeker! 
 
We gaan deze week weer lekker oefenen met het nieuwe spel en misschien lukt het tegen Avanti volgende 
week dan wel. 
 
Groetjes, 
Ilse 
 
Excelsior C1 tegen Valto C3 
Zaterdag ochtend een droge ochtend bij het verzamelen bij Valto. 
Op weg naar Delft gezellig bijkletsen in de auto om op tijd aan te komen bij Excelsior. 
En ja hoor daar begon het de paraplus gingen al omhoog om droog naar de kantine te kunnen lopen. 
Daar gingen we ons omkleden om daarna in de regen de warming-up te doen. 
Het fluitsignaal ging en al koud en nat begonnen we aan de wedstrijd want het regen werd niet minder maar 
heftiger. Al snel stonden we 0-2 voor en kwam het  vak wissel,   De bal stuiterde niet meer we kregen als tip 
korte ballen aar elkaar want de bal was super glad. We zagen soms niks meer voor ons ogen door de 
druppels en ons haren Deshirt plakte aan onze lijven en we hadden het steeds kouder en onze vingers 
deden pijn. Maar we speelden de eerste helft nog redelijk. 
Als snel stond het 3-4 en zo gingen we een korte pauze in.  Na de pauze was het gestopt met regenen . wel 
fijn maar we waren nog steeds verkleumd van de kou en tot aan onze onderbroeken helemaal doorweekt.  
Opeens een licht flits en donder. Onweer??? We moesten naar binnen.  
Eenmaal weer op het veld ging de wedstrijd wel door maar had Excelsior de overhand er werden slordige 
verdediging fouten gemaakt  we konden elkaar niet goed vinden met de bal en vrijlopen en de pit was eruit.  
Meerdere wisselingen om te kijken of het nog te redden was. Want na de 3-4 voor werd het al snel 4-4 5-4 
en  uiteindelijk eindstand van 6-4. 
Dit hadden we kunnen winnen of gelijk spel . De volgende wedstrijd hopelijk met mooier weer .  
 
Tim ontzettend bedankt voor het invallen. 
 
Valto D1 - Refleks D1 
De tweede wedstrijd van de veldcompetitie ging van start. We begonnen met 1-0 voor. Gelijk daarna 1-1. In 
de rust was het 6-2 voor Valto. Het ging dus hartstikke goed. Na de rust werd het even ietsje moeilijker. 
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Refleks kwam terug. Uiteindelijk hebben we gewonnen met 10-7 en was het een hele leuke wedstrijd. 
 
Groetjes Renske 
 
Valto D2 – Weidevogels D1 
Afgelopen zaterdag speelde we tegen Weidevogels D1. 
Gelukkig waren de buien overgetrokken en was het een heerlijk korfbal weertje. 
De D2 liet al een veel beter samenspel zien dan de week daarvoor. Ook technieken die in de training waren 
geleerd werden uitgeoefend. Bij de rust stond het 1-3  
Helaas gingen onze ballen er vaak niet in en bij Weidevogels lukte het scoren net wat makkelijker. Soms 
raakten we de bal kwijt door slecht gegooide ballen. Het is nog wennen aan elkaar en het snelle tempo.  En 
de verdediging mag wat feller. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken, zeker een wedstrijd die we 
hadden kunnen winnen. Eindstand 3-6  
Meiden zet m op volgende week tegen ODO D1 (ook een heel meiden team)   
  
Irma, Jill en Luna 
 
Olympia D2 - Valto D3 
Al vroeg vertrokken we richting Spijkenisse. Met lekker wat publiek langs de lijn, kwamen we al snel op een 
achterstand. Met doelpunten van Dieuwertje en Daan stond het na enige tijd 2-2. We hielden goed stand en 
met supergoed spel liepen we uit naar 2-6 door doelpunten van Noortje, Michel, Lukas en Maartje. 
Uiteindelijk zorgde Sanne voor de eindstand: 3-7. 
Goed gespeeld allemaal.  
 
Groetjes Noortje 
 
Valto D4 
Vandaag had de D4 een ui wedstrijd. In de stromende regen reden wij naar de Maasdijk. De kids hadden er 
zin in, ze vinden het leuk om in 2 vakken te spelen. Gelukkig werd het droog de wedstrijd kon begonnen. De 
D4 kwam wat moeilijk op gang en al snel wisten de dijkvogels een paar mooie kansen te creëren. Doordat 
wij iets te laat verdedigde stond het na 10 minuten 2-0 voor Dijkvogels.  
Gelukkig wist Kevin snel hierna het eerste punt te scoren voor Valto! Hierna kwam Valto beter in het spel. 
Het overspelen ging beter. Jennifer, Kevin en Jette vinden de korf.  
We hebben een paar mooie aanvallen gezien! De laatste 5 minuten wordt het nog spannend omdat het 4-4 
staat. Helaas lukt het Dijkvogels om de laatste punt te maken. Eindstand 5-4…. 
Volgende week gaan we voor de winst ;-) 
 
groetjes Jette en Annemieke 
 
Achilles D3 – VALTO D5 
We hadden vandaag een wedstrijd. We kwamen daar met volle moed aan. We hadden zin om te spelen. We 
waren er van overtuigd dat we zouden winnen. We begonnen de wedstrijd goed. Na 5 minuutjes stonden we 
al 1-0 voor. Maar we liegen nu eigenlijk… 
 
We hebben niet gespeeld. Het grasveld van Achilles werd afgekeurd vanwege de heftige regen die ochtend. 
Het was dus niet goed doorgegeven aan Valto! Dus toen stonden we daar… Sommige zelfs al omgekleed. 
Nou ja, toen vertrokken we maar weer. 
 
Geschreven door Iris en Tristan, Valto D5 
 
VALTO E1-Die Haghe E1 
De eerste thuiswedstrijd voor de E1. Na een goede warming-up stopte ook de regen ermee en konden we 
van start gaan. Wat hadden wij er allemaal weer zin in!! 
Wel moesten we allemaal nog even wakker worden waardoor die Haghe al snel met 0-3 voor kwam. 
Gelukkig gingen de motortjes aan en werd er beter naar elkaar gekeken wie er vrij stond. 
Als snel werd er gescoord door Isis en Toon en maakte we een inhaalslag. 
Die Haghe bleef toch op de voorgrond treden en wist met name te scoren door het maken van 
doorloopballen. Na een rust moment met goede verdedigende tips van Vera werd de doorloopbal veel beter 
verdedigd. Frenk ving de ballen goed af onder de korfbal waardoor er sneller geschald kon worden. Na goed 
overspel van Sara en Elise konden er nog meer doelpunten gescoord worden. Helaas hadden we net te 
weinig tijd om Die Haghe in te halen en hebben we verloren met 7-10. Over een paar weken mogen we uit 
tegen Die Haghe en dan laten wij hun een poepje ruiken. Dan hopen we ook dat hun leiding wat positiever 
langs de lijn staat....... 
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Als laatste willen wij de scheidsrechter bedanken die het hartstikke goed heeft gedaan! 
Op naar volgende week tegen Phoenix! 
 
Groetjes!! 
 
Valto E2 tegen de Trekvogels. 
Vandaag moesten we tegen de Trekvogels in Rotterdam, das best ver rijden vonden de kinderen. Bij de start 
van de wedstrijd om 10:45 regende het nog best hard, maar daar had de E2 geen last van, ze hadden er zin 
in. Anouk was de eerste die niet mee speelde. Al snel werd het 1-0 voor de Trekvogels, maar Valto liet het er 
niet bij zitten de gelijkmaker werd al snel gescoord door Déon. In de 2de 10minuten mocht Anne eruit en 
kwam Anouk er weer in. Déon maakte een punt maar die werd afgekeurd, maar we hoefden niet lang te 
wachten op het volgende punt, die werd gemaakt door Anouk en daarmee werd het 1-2. In de rust nog even 
wat goede tips van de coach Lysanne en daarna kon er aan een droge tweede helft van de wedstrijd 
beginnen. Liv ging aan de kant en Anouk scoorde er weer één. Deze werd afgekeurd omdat er door de 
scheids al was gefloten. Het volgende punt volgde echter al snel door Déon, 1-3. Anne was de volgende die 
het probeerde, eerste keer kwam de bal weer uit de korf, maar de volgende worp van Anne was raak 1-4. 
Toen volgde er een punt door de Trekvogels en werd het 2-4.  Door een foute verdedigingsactie van de 
Trekvogels op Anouk kregen we een strafworp, die werd genomen door Déon en er in, 2-5. Na een bijna 
eigen doelpunt van Trekvolgels werd de bal afgevangen en volgde er een worp door Anouk, weer een punt 
erbij 2-6.  In het laatste deel van de wedstrijd ging Mike er uit. Déon maakte er nog even 2-7 van en gingen 
we weer met een goed gevoel terug naar De Lier. 
  
Eelco Zwinkels 
 
Valto F1 -  Dijkvogels F2 
Vandaag stond de allereerste thuiswedstrijd op de het programma voor de dames en heren van de F1. 
 
Na vorige week verloren te hebben gingen ze vol goede moed de wedstrijd in. 
Na 4 minuten scoorde Bas, maar al gauw werd het 1-1. 
Sara wist de voorsprong weer in handen te geven van Valto. 
Maar Dijkvogels had er ook zin in 2-2 op het scorebord. 
Lieke, Sara en Lize zorgden voor het verschil in het voordeel van Valto. 
Dijkvogels probeerde het nog wel, maar mede door score van Dieke en de rest van de goede spelers 
Dit resulteerde dit in een  eind uitslag van 16-4. 
Volgende week gaan we naar Maasluis. 
 
Groetjes Lieke van Eendenburg 
 
Valto F2 
Met een paar dreigende wolken boven ons, vertrekt Valto F2 om 8.00 uur richting Krimpen aan de ijsel om 
onze tegenstanders van KOAG te ontmoeten. Aangekomen blijken de velden nog niet klaar te zijn en spelen 
we op de hockey velden. Geen probleem, maar hier blijkt de kantine nog wel gesloten te zijn. En zo vroeg 
hadden de ouders wel koffie gelust hoor! Omkleden mogen we in een omgebouwde container. Tja, hebben 
we dat ook eens meegemaakt. Maar de meiden waren er klaar voor en al snel werd het eerste doelpunt door 
Jennifer gescoord. Hierna volgde er nog 5 van Jennifer, 4 van Jade en Jet en Veerle scoorde ook waardoor 
we met 12-3 wonnen van KOAG. Heel leuk natuurlijk, maar vooral hebben ze heel sportief en goed samen 
gespeeld.  
 
Marion Verbraeken. 




