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Vakantiegevoel 
Vrijdagmorgen, we arriveren vroeg op onze bestemming en in plaats van de tent op te zetten, besluiten we 
de omgeving te verkennen. Volgens de informatie die we hebben ontvangen, zou er een volksfeest gevierd 
worden in iedere plaats van dit toch wel bijzonder mooie land. En zo ook hier. Al snel zijn we in de buurt van 
de locatie waar het evenement plaatsvindt, want we horen gezellige muziek en zien grote groepen mensen 
dezelfde kant op lopen. Het blijkt een feest voor kinderen te zijn, waarbij bewegen en plezier centraal staan. 
Dat kun je wel zien aan de blije gezichten van de enthousiaste kleuters die rondlopen op deze strak 
georganiseerde ochtend. Niets wordt aan het toeval overgelaten, er is EHBO aanwezig, studenten en 
vrijwilligers die de groepjes begeleiden, eten en drinken voor iedereen, een speaker die alles aan elkaar 
praat en een fotograaf die alles vastlegt, zoals de twee mytische figuren Kanga en Otlav, enkele mooie 
prinsessen en stoere ridders. Gelukkig zijn de roamingkosten verleden tijd, waardoor we later ook nog wat 
via diverse socialmedia kanalen mee krijgen. De grote vraag is natuurlijk, waar wordt alles van betaald. De 
gids vertelt vol lof over de sponsors die zo’n evenement als dit mede mogelijk maken. We kijken nog eens 
rond, vol bewondering langs de groene velden onder de prachtige zon. Onze eerste excursie is geslaagd. 
 
Vrijdagmiddag, de temperaturen op onze kampeerplek van dit weekend bereiken Italiaanse hoogten. Snel 
richten we alles in en rusten nog wat uit. De kinderen spelen wat in en rond de tent, wij genieten van enkele 
regionale lekkernijen die hier worden verbouwd. Er moet ook wat gewerkt worden, het is tenslotte nog geen 
weekend en dus ga ik nog even op het terras zitten met de laptop en een koud drankje. In de middagzon 
sluit ik de werkweek af, met een overigens prima wifi-verbinding tot mijn beschikking. Het leven is goed als 
alles net zo fijn werkt als thuis. In de avond begint het wat frisser te worden en we besluiten vroeg in de 
slaapzak te kruipen. Morgen staat ons tenslotte weer een lange en hopelijk warme dag te wachten. 
 
Zaterdagmorgen, de weersvoorspelling van de dag ervoor komt uit. Niet heel vanzelfsprekend in het land 
waar die voorspelling iedere dag compleet anders kan zijn. Dus, wederom een korte broek aan en er op uit! 
Via wat omzwervingen komen we uit op dezelfde locatie als de dag ervoor. Ook nu wemelt het er van de 
jeugd, maar anders. Zaterdag is natuurlijk de dag van de sport en dus besluiten we een landelijk goed 
beoefende sport op hoog niveau te gaan kijken bij de plaatselijke sportvereniging. Overigens iets unieks aan 
dit land. De structuur van verenigingen waarin de leden er in grote mate zelf voor zorgen dat alles draaiende 
wordt gehouden. Of het nu de trainingen, wedstrijden, evenementen, bardiensten of sponsors zijn, iedereen 
draagt zijn of haar steentje bij. Fascinerend om te zien, waarbij onze gids ons toevertrouwd ze dit in de rest 
van Europa ook eens zouden moeten proberen. Wij knikken instemmend. Hij voegt er aan toe dat we voor 
de middagwedstrijden net zo goed thuis hadden kunnen blijven, want deze worden live uitgezonden via het 
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Youtube-kanaal van de club. Onze monden vallen open van verbazing, de professionaliteit … Maar 
tegelijkertijd hebben we het gevoel dat je de sfeer en zon toch niet zou willen missen, de beleving op de 
bank is echt anders dan hier langs de lijn. En zo blijkt ook, want langzaam stroomt het complex vol en wordt 
het gezellig druk langs de velden en op het terras. 
 
Zaterdagmiddag, we worden vriendelijk geholpen door iemand van de horecagelegenheid bij het bestellen 
van de drankjes met een broodje. Vriendelijk wijst ze ons ook de dagschotel die later op de dag verkregen 
kan worden en voor dat geld laten we ons dat geen twee keer zeggen. We zoeken een plekje op het terras 
en genieten van de zon en het spel. We hebben ons laten vertellen dat er belangrijke wedstrijden op het 
programma staan en dat is te merken. Het publiek roert zich en bij de spelers is wat spanning te zien. Het 
wordt spannend en met de minst mogelijke marge wordt er gewonnen in de strijd voor het kampioenschap. 
Eén van de lokale mensen legt uit dat die strijd nog niet gestreden is voor het tweede team, maar dat ze wel 
een goede stap hebben gezet. Hij heft zijn fles en we proosten allen op de overwinning. De volgende 
wedstrijd is iets minder spannend, maar wordt wel netjes gewonnen. Ook het eerste team zet zo een 
belangrijke stap in de goede richting, die van het behoud. En weer heffen we de fles, het is nú al een mooie 
middag. Maar het wordt nóg mooier als ook het Allstars team van de club de overwinning naar zich toe trekt. 
Spannender dan dit krijg je ze niet vaak legt een uitgelaten supporter ons uit, waarna hij zich weer voegt tot 
een grotere groep die is gaan staan en uit alle macht de thuisploeg aanmoedigt in de hoop er nog een puntje 
uit te slepen. De hele wedstrijd gaat het gelijk op, maar de achterstand van één punt in de slotfase moet toch 
goed gemaakt kunnen worden. En zo geschiedde, het wordt gelijk met nog een paar minuten op de klok. 
Alle aanwezigen schrapen de kelen, want een overwinning zou pas echt mooi zijn. Alsof het zo moest zijn, in 
de laatste minuut wordt er nog gescoord, aan de thuiskant, iedereen uitzinnig en wij feesten mee. De 
gastvrijheid bereikt zijn hoogtepunt en we voelen ons echt thuis. 
 
Zaterdagavond, de rust is enigszins wedergekeerd en er wordt gegeten en gedronken. De laatste 
dagschotels komen de keuken uit en bij een ondergaande zon raken we in gesprek met de locals, terwijl de 
kinderen worden vermaakt door het animatieteam. Hier is ook echt aan alles gedacht. Wat een weelde, wat 
een weer, wat een dorp en wat een club. Ik probeer het gevoel te beschrijven dat ik om me heen zie en zelf 
begin te voelen, maar ik kan er even geen woorden voor bedenken. Mijn tafelgenoot denkt diep na en 
samen kijken we uit over de velden, langs de kassen en opeens ziet ik het. En hij ook. We kijken elkaar aan 
… LIERSE TROTS zeggen we tegelijk, proosten en kijken lachend voor ons uit, de ondergaande zon achter 
ons. 
 
Wat is het toch fijn om in je eigen achtertuin op vakantie te zijn. Het geeft je meteen dat unieke, heerlijke 
vakantiegevoel! 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 

Programma 28 april 2018 
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Opstellingen 28 april 2018 
 
VALTO 3: Thuis, Excelsior 4 (15.00 uur).  Aanwezig: 14.15 uur 
Heren: Frank, Kees, Roland, Rob, Ruben, Niels 
Dames: Antoinette, Denise, Petra, dame V4, dame V4 
 
VALTO 5: Thuis, Twist 5 (13.15).   Aanwezig: 12.30 uur 
Heren: Frank, Hans, Jeroen, Marco, Mark, Michiel 
Dames: Annemieke, Esther, Hellen, Esmee / Lisanne?, Petra D 

Uitslagen zaterdag 21 april 2018 
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Nabeschouwingen TC 
VALTO 1 speelde de belangrijke wedstrijd tegen hekkensluiter Sporting Trigon. De ploeg uit Leiden lijkt de 
gedoodverfde degradatiekandidaat. Voorafgaande aan dit weekend stond Trigon op 3 punten van de 
nummer 7, en dit is Valto. Voor Valto dus een kans om uit te lopen en redelijk definitief afstand te nemen van 
de laatste plaats, voor Trigon de laatste strohalm.  
In de eerste helft lieten beide ploegen elkaar weinig ruimte. Valto leek de bovenliggende partij, maar kon 
geen beslissend gat slaan. Met een 9-7 ruststand was er nog van alles mogelijk. In de tweede helft ging de 
deur verdedigend op slot bij Valto en kwam Trigon er niet meer aan te pas. Met slechts 2 doelpunten tegen 
na rust, heeft Valto deze belangrijke pot verdiend gewonnen. Een mooi slotakkoord van Frank de Rijcke 
zorgde uiteindelijk voor de 17-9 eindstand.  
Valto zag concurrent voor de 7e plaats, KVS, verliezen van Unitas. Daardoor staat Valto nu op de ‘veilige’ 6e 
plek, maar met slechts één punt voorsprong op de ‘Vissen’.  
VALTO 2 speelde ook een kraker op het eigen sportpark. Tegenstander Des 3 is de grote concurrent om het 
kampioenschap in de tweede klas. De uitwedstrijd ging verloren met 17-14, er moest dus met minimaal 4 
doelpunten verschil gewonnen worden om Des op basis van onderling resultaat te passeren. Valto slaagde 
in deze missie, maar wel ternauwernood. De 17-13 overwinning is exact voldoende om DES te passeren en 
de koppositie over te nemen van de ploeg uit Delft. Nog 4 keer winnen en Valto is kampioen. Een missie die 
te doen lijkt, maar nog wel ‘even’ voltooid moet worden.  
VALTO 3 ging op bezoek bij het laag geklasseerde Des 4. De ploeg uit Delft stond voorafgaand op de 7e 
plaats met 5 punten achterstand op Valto. Voor Valto was dit de kans om definitief afscheid te nemen van de 
gevarenzone. Dit lukte echter niet. Des vocht voor zijn laatste kans en wist uiteindelijk ook aan het langste 
eind te trekken. De 14-13 nederlaag heeft nog geen grote gevolgen voor het 3e, maar er zullen nog wel wat 
punten gepakt dienen te worden.  
VALTO 4 ging in Scheveningen op bezoek bij de Vissen, KVS. Valto 4 heeft een jonge frisse ploeg en is in 
staat om menig tegenstander de wil op te leggen. Afgelopen zaterdag lukte dit niet volledig, maar het was 
wel voldoende om de winst binnen te slepen. Door de 11-14 overwinning heeft Valto de derde plaatse nu 
steviger in handen en kan men het restant van de competitie zonder al te veel zorgen uit spelen.  
VALTO 5 speelt nog voor de titel. Vorige week zaterdag had men hier een voorschot op kunnen nemen, 
maar de wedstrijd tegen directe concurrent Erasmus ging helaas verloren. Het ondelring resultaat is echter 
nog wel in het voordeel van Valto, dus wanneer men zelf alles wint, is het vijfde ‘gewoon’ kampioen. 
Afgelopen zaterdag kwam nummer 3 KCC op bezoek. Een ploeg waar uit met speels gemak van gewonnen 
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werd, maar die toch bovenin meedoet. Het vijfde was dus gewaarschuwd. Hoe eenvoudig het in Capelle 
ging, zo moeilijk ging het nu op het eigen sportpark De Zweth. Wellicht dat de hitte toch zijn tol eiste, want 
men kwam maar niet los van KCC. Door een treffer in de laatste minuut harkte het vijfde wel de broodnodige 
tweepunter binnen. Het werd  
11-10, waardoor het vijfde nog steeds de ranglijst aanvoert.  
VALTO 6 speelt ook nog voor het kampioenschap. De grote concurrent in deze strijd is Avanti uit Pinacker. 
Beide ploegen wonnen afgelopen zaterdag hun wedstrijden.  Valto deed dit met 12-7, Avanti met 11-16. De 
strijd lijkt dus beslist te gaan worden in het onderlinge treffen tussen beide ploegen. Dit is de laatste wedstrijd 
van de competitie, dus spanning is er nog volop.  
VALTO 7 draait nog niet zo lekker op het veld. De eerste 2 wedstrijden leverden geen punten op en helaas 
moest men ook afgelopen zaterdag het onderspit delven. Dit maal was Avanti 10 te sterk. De punten komen 
echter wel steeds meer in zicht, want nu werd er met een minimaal verschil verloren: 11-12.  
VALTO 8 speelde laat op de middag, nog steeds onder de stralende zon, in Pijnacker tegen Avanti. Nadat 
men ondergetekende kansloos had kunnen zien verliezen op het veld ernaast, mocht men zelf nog in actie 
komen. Het achtste was een stuk minder kansloos. Na een 9-9 ruststand liepen de Bronto’s (aangevuld met 
wat jong, vers bloed) uit naar een keurige 13-18 overwinning. Een prima tweede helft dus, waarin men nog 
voldoende energie over had om weg te lopen van Avanti. 
VALTO A1 speelde thuis tegen koploper HKV/OE A1. De vorige wedstrijd werd dan wel verloren, maar ging 
wel lange tijd gelijk op. De verwachting was dat het nu een stuk moeilijker zou zijn, omdat HKV/OE in de zaal 
hoofdklasse heeft gespeeld en daar een goed seizoen heeft gedraaid. Het eerste kwartier was een walk-
over van HKV/OE en leek het een kansloze missie te worden. Gelukkig herpakte VALTO zich enigszins en 
kon de rest van de wedstrijd mee blijven scoren. Einduitslag: 17-28. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen 
Meervogels A1. Thuis werd er gelijk gespeeld, 15-15. Aangezien VALTO op de één na laatste plek staat met 
drie punten achterstand op Meervogels, die één plekje hoger staat, is het een belangrijke wedstrijd met het 
oog op handhaving. 
VALTO A2 was vrij, zij spelen a.s. zaterdag uit tegen de nummer 2 uit de poule, Vriendenschaar A1. Thuis 
werd er met 7-25 verloren. 
VALTO A3 speelde uit tegen KVS A3. Voor de zaal werd er ook al tegen KVS A3 gespeeld en toen werd er 
twee keer verloren. De eerste keer was dat ruim, maar de tweede keer werd er nipt verloren. Dit keer ging de 
wedstrijd gelijk op en bleef het tot het eind spannend. Uiteindelijk werd het een gelijkspel, 9-9. Alle vier de 
ploegen in de poule zijn aan elkaar gewaagd en hebben alle vier nog kansen op het kampioenschap. A.s. 
zaterdag is de A3 vrij. 
VALTO B1 speelde thuis tegen Weidevogels B1. In de zaal werd hier al twee keer ruim van gewonnen en 
om weer een stap richting het kampioenschap te zetten, moest er ook dit keer weer gewonnen worden. Al 
gauw werd duidelijk dat dit geen probleem ging worden, want VALTO was duidelijk een maat te groot voor 
Weidevogels. Het werd maar liefst 21-6. En dus heeft de B1 nu alle drie de tegenstanders gehad, hebben ze 
zes punten na drie wedstrijden en liggen ze op koers voor het kampioenschap. A.s. zaterdag is de B1 vrij.   
VALTO B2 speelde tegen koploper Pernix B1, en dat viel niet mee. De tegenstander was een maatje te 
groot en dat was ook terug te zien in de scores. Er werd met 15-3 verloren. Ook de B2 heeft nu alle drie de 
tegenstanders gehad en wist geen punten te halen. Hopelijk lukt het in de return wedstrijden nog wel om 
ergens wat punten binnen te halen. A.s. zaterdag is de B2 vrij. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Avanti B3. Na twee keer gelijkspel stond nu de koploper op het programma. 
Voor de zaal werd er nog tegen Avanti B6 gespeeld en daar wist de B3 wel ruim van te winnen, maar nu na 
de zaal is het dus Avanti B3, een heel ander team. Helaas werd er van dit team verloren: 7-11, en dus heeft 
de B3 na drie wedstrijden nog altijd twee punten. A.s. zaterdag is de B3 vrij. 
Valto C1 speelde een belangrijke wedstrijd tegen Albatros C1. Op het NK hadden deze twee teams 
tegenover elkaar gestaan en was de wedstrijd geëindigd in gelijk spel en trok Valto in de verlenging aan het 
langste eind door met 1 doelpunt verschil te winnen en zo 3e te worden op dit eindtoernooi. Beide ploegen 
zijn er weer op gebrand om op het NK veld vertegenwoordigd te zijn en dat kan maar op 1 manier: kampioen 
worden in de poule. Net zoals op het NK ging de wedstrijd gelijk op. Valto stond steeds een puntje voor en 
dan trok Albatros het weer gelijk. Valto had naar mijn idee wel meer kansen maar als ze er niet in gaan, dan 
kan de tegenstander bij blijven. In onder de hete zon werd het een strijd tot aan het einde die niet beslist 
werd. De einduitslag was 8-8. Degene die de terugwedstrijd weet te winnen, doet hele goede zaken om 
kampioen te worden. De uitwedstrijd tegen Albatros is op 12 mei a.s.  
Valto C2 ging afgelopen donderdagavond naar Oegstgeest om de wedstrijd tegen Fiks C1 in te halen. 
Binnen no time stond de C2 3-0 achter op de groene grasmat van Fiks. Gelukkig wisten ze zich terug te 
vechten in de wedstrijd en werd er zelfs met 9-10 gewonnen. Afgelopen zaterdag kreeg Valto C2 VEO C2 op 
bezoek. In de zaal was hier al 2x eenvoudig van gewonnen en ook deze keer had Valto geen kind aan VEO. 
Een einduitslag van 17-5 zegt voldoende over deze wedstrijd. Op 12 mei spelen jullie weer tegen VEO, maar 
dan uit in Voorburg. Ook hier wordt dus gerekend op winst. 
Valto C3 speelde thuis tegen KVS C2. Qua score wist Valto het tempo van KVS niet te kunnen volgen. KVS 
scoorde 11x en Valto 5x en zo werd er dus met 5-11 verloren. Komende zaterdag spelen jullie nogmaals 
tegen KVS, maar dan op de Scheveningse (kunst)grasmat. 
Valto C4 vertrok naar Bleiswijk om tegen Weidevogels C2 te spelen. Dit zou wel eens een ploeg kunnen zijn 
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waar van gewonnen kon worden. Met rust was er door beide partijen geen een doelpunt gemaakt en was het 
dus nog 0-0. Vlak na rust opende Valto dan toch de score en toen ging het lopen. Na 50 minuten spelen 
stond er 0-8 op het scorebord en had de C4 haar allereerste competitie-overwinning van dit hele seizoen te 
pakken! Gefeliciteerd en dat smaakt natuurlijk naar meer. Op 12 mei spelen jullie opnieuw tegen 
Weidevogels maar dan in De Lier. Probeer er met elkaar weer de punten uit te slepen! 
Valto D1 kreeg na een ietwat teleurstellende start van de veldcompetitie Maassluis D1 op bezoek. In de zaal 
werd tegen deze ploeg geoefend en was het een spannende pot. Nu had Maassluis niet heel veel in te 
brengen en wist Valto vrij eenvoudig te winnen met 14-8. Zaterdag a.s. speelt de D1 thuis tegen ONDO D1. 
ONDO staat op de 3e plaats en Valto op de 4e plaats. Als Valto wint, komen jullie gelijk te staan. 
Valto D2 had een off-day tegen Fortuna D3. Fortuna was wat fysieker en harder in het veld en daar liet Valto 
zich door intimideren. Hierdoor wist Fortuna uit te lopen en de wedstrijd te winnen met 3-9. Zaterdag 12 mei 
spelen jullie weer tegen Fortuna. Hopelijk kunnen jullie dan meer een vuist maken tegen dit team.  
Valto D3 haalde z'n eerste veldoverwinning binnen tegen Achilles D2. Er werd hard gewerkt en goed met 
elkaar gespeeld waardoor er uiteindelijk een eindstand van 4-7 op het scorebord stond. Nu dit volhouden 
deze competitie! De volgende wedstrijd spelen jullie op 12 mei a.s., weer tegen Achilles, maar dan thuis.  
Valto D4 had een lastige tegenstander in VEO. De vorige wedstrijd werd verloren met 5-18 maar deze keer 
begon de D4 erg fel aan de wedstrijd. Met rust stond het 4-5 voor VEO. De 2e helft kreeg Valto het iets 
lastiger. Ondanks de goede inzet van Valto wist VEO toch uit te lopen en werd er met 6-11 verloren. 
Zaterdag 26 spelen jullie pas weer een wedstrijd. Dan tegen Excelsior D4 waar thuis nog 3-1 van gewonnen 
werd. 
Valto D5 speelde tegen GKV D1 die eigenlijk een volle maat te groot was. De eindstand was 12-4. 
Desondanks speelde de D5 best een goede wedstrijd en wist mooie doelpunten te maken. De volgende 
competitiewedstrijd staat gepland op 12 mei a.s. Dan komt GKV D1 naar De Lier. 
VALTO E1 speelde afgelopen zaterdag tegen Avanti. Het was een erg spannende wedstrijd! De E1 was in 
het begin een beetje geschrokken van de mooie goals van Avanti. Maar nadat jullie dat geaccepteerd 
hadden ging het steeds beter en kwamen jullie terug. Uiteindelijk is het 7-7 geworden! Goed gedaan E1!! 
Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO E2 was afgelopen zaterdag incompleet. Alleen Anne en Anouk waren aanwezig, maar gelukkig 
konden Björn, Finne en Isis invallen. Het was een spannende wedstrijd met een hoog tempo. Lange tijd 
stond het gelijk maar in de laatste tien minuten wist VALTO het verschil te maken en met 5-7 te winnen! 
Uiteindelijk weer een overwinning en die werd gevierd met ijsjes! Die hadden jullie verdiend! Aanstaande 
zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO E3 speelde afgelopen zaterdag tegen ONDO. Helaas was ONDO een maatje te groot voor VALTO 
en wisten jullie niet te winnen. Volgende keer beter! Maar dat is niet volgende week, want dan zijn jullie vrij! 
VALTO E4 speelde afgelopen zaterdag ook tegen ONDO, alleen dan uit. Helaas wisten jullie het ook niet 
voor elkaar te krijgen om de punten mee terug naar De Lier te nemen, want ONDO ging er weer met de wint 
vandoor. Aanstaande zaterdag zijn jullie ook vrij.  
VALTO F1 had afgelopen zaterdag een lastige wedstrijd tegen Dijkvogels. De balbehandeling van de Dijkers 
was een stuk sneller, hierdoor konden zij de korf sneller vinden. De F1 was na de eerste helft moe en kon 
het niet meer bijbenen. Helaas verloren, maar jullie hebben wel je best gedaan in het warme weer! 
Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO F2 speelde een leuke wedstrijd tegen Die Haghe. Er werd snel overgespeeld en daar kwamen veel 
kansen uit. Jullie keken goed wie er het beste vrij stond! Soms werd het iets was slordig in de passing 
waardoor Die Haghe kon onderscheppen. Daar kwam dan vaak een doelpunt uit en dat was zonde. Aan het 
einde was de was de concentratie een beetje op en lieten jullie de tegenstander makkelijk schieten. Gelukkig 
waren jullie wel de betere partij en werd er gewonnen met 15-9! Knap gedaan!! Aanstaande zaterdag spelen 
jullie tegen Dubbel Zes. Succes! 
VALTO F3 had afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen ONDO veel moeite met het omschakelen naar de 
verdediging. Daardoor kreeg ONDO veel kansen en speelden jullie steeds met een superspeler. Jullie 
kwamen wel ieder keer goed terug tot 2 doelpunten. In de laatste tien minuten gingen jullie beter verdedigen 
en speelden jullie ook erg goed waardoor jullie terug kwamen tot 11-10. In de laatste secondes scoorde jullie 
zelfs nog de gelijkmaker! 11-11!! Super knap gedaan! Aanstaande zaterdag zijn jullie vrij.  
VALTO F4 speelde uit tegen Lynx. Jullie hebben erg goed jullie best gedaan, maar jullie wisten helaas niet 
te winnen. Het warme weer maakte het er ook niet makkelijker op. Eindstand 9-6. Aanstaande zaterdag zijn 
jullie vrij.  
VALTO F5 speelde afgelopen zaterdag alweer de derde wedstrijd! Jullie begonnen moeizaam tegen Avanti. 
In het begin kwamen jullie moeilijk aan de kansen en was Avanti duidelijk beter. In de tweede helft gingen 
jullie meer voor elkaar lopen en sneller overspelen waardoor jullie uiteindelijk meer kansen kregen. Deze 
werden goed benut en dit resulteerde in een winst van 3-1! Super goed gedaan! Aanstaande zaterdag zijn 
jullie vrij.  
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SCHOOLKORFBALTOERNOOI OP WOENSDAG 6 JUNI 
Woensdag 6 juni is weer het jaarlijks schoolkorfbaltoernooi, voor de groepen 4, 5 en 6 van de basisscholen. Voor de 
kinderen die mee willen doen, houd deze datum dus vrij in je agenda! 
Uiteraard hebben we die middag (en op maandagavond 4 juni als de trainingen zijn) weer veel vrijwilligers nodig, dus 
mocht je in de gelegenheid zijn, dan kun je je alvast opgeven! 
 
Groetjes Frank de Rijcke en Petra Dijkstra 
mai: schoolkorfbal@ckv-valto.nl  
 

Nieuws van de Technische Commissie  
 
Afgelopen weekend.. 
Valto 1 verloor vorige week de wedstrijd bij Fiks met 18-11 en dus moest de selectie 
alle zeilen bij zetten voor een goed resultaat dit weekend. Voor Valto 1 stond de 
degradatiekraker tegen Sporting Trigon op het programma. Het weer speelde een 
grote factor in de wedstrijd, waar Valto duidelijk beter mee om kon gaan dan Sporting Trigon. Aangemoedigd 
door vele supporters inclusief VakkieV speelde Valto 1 de wedstrijd uit en won het met 17-9!  
Valto 2 speelde een heuse kampioenenpot in de 2e klasse. Tegen directe concurrent Des 3 moest geworden 
worden, het liefste met 4 punten verschil, om zo gelijk te komen in het aantal punten en voor te komen op 
onderling resultaat. Hugo kreeg de spelers van 2 in de opperste staat van concentratie en zie daar: Valto 2 
won met 17-13!  
Valto A1 verloor vorige week tegen Achilles A1 en ook dit weekend stond er een Haagse tegenstander op 
het programma. HKV/Ons Eibernest A1 wat in de zaal Hoofdklasse speelde en het daar erg goed deed 
kwam richting De Lier. Een jaar hoger korfballen heeft HKV veel gebracht en zo waren zij te sterk voor de 
A1, uitslag 17-28.   

Johan van de Meer uit de Technische Commissie 
Johan van de Meer heeft na jarenlange vrijwillige inzet de Technische Commissie vanaf afgelopen maart 
verlaten. Johan heeft zich jarenlang ingezet op verschillende vlakken en de laatste jaren vooral in het stukje 
trainers / coaches werven en begeleiden. Dit proces liep meestal van februari tot aan de start van de 
competitie in september! Omdat Johan per het einde van het seizoen de TC wilde verlaten maar zijn 
werkzaamheden meestal nog voortduurden tot ver later hebben we besloten om eerder afscheid te nemen 
en zijn taken tijdelijk onder te brengen bij de andere leden. 
Omdat we een goede verdeling van taken in de TC willen hebben hebben we daarom plek voor meerdere 
nieuwe TC'ers! Het takenpakket is nog in te vullen dus kijk snel in deze bijblijver of online als je interesse 
hebt!  
Westlands Kampioenschap 2 vs 2 
Op 23 mei organiseert Valto wederom het Westlands Kampioenschap 2 vs 2 in De Lier! Van 18:30 tot 20:30 
strijden de A, B en C jeugd uit het Westland om de winnaar van het WK 2 vs 2 te worden. Inschrijven kan 
nog steeds op wk2tegen2.nl maar schiet wel op.. de plekken zijn bijna vergeven.  
Schema toptrainers Valto 6 / 8 
woensdag 19:15 – 20:15 uur 

25 april Laurens 
2 mei Meivakantie  
9 mei Meivakantie 
16 mei Thom 
23 mei Laurens 
30 mei V8 

 
Korfballen volgend jaar 
Momenteel is de TC al volop bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Daarbij is het belangrijk 
dat we weten hoeveel spelers en dus hoeveel teams we hebben, o.a. vanwege de zaalruimte en dus ook 
trainingstijden.  
Weet je nu al dat je (of je kind) volgend seizoen niet blijft korfballen, dan horen wij dat graag z.s.m. maar 
uiterlijk 30 april via leden@ckv-valto.nl  
Uiteraard hopen wij natuurlijk dat iedereen ook volgend seizoen gezellig blijft korfballen⚽! 
 
Namens de TC,   
Bart Versteegen, 06 21297535 / bart.versteegen@ckv-valto.nl   
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Technische Commissie Valto zoekt: doeners, denkers en aanpakkers!  
De Technische Commissie van Valto bestaat momenteel uit vijf leden. Johan van de Meer heeft afscheid 
genomen van de TC na jarenlange vrijwillige inzet en vanwege het wegvallen van Johan en  om meer ruimte 
te maken voor andere activiteiten binnen de commissie zijn we op zoek naar versterking.  
Momenteel kennen we verschillende rollen binnen de commissie:  

• Wedstrijdsecretaris zaal 
• Wedstrijdsecretaris veld 
• Coördinator E,F en Kangoeroes 
• Coördinator C,D 
• Coördinator A,B 
• Voorzitter Technische Commissie / Coördinator Senioren 

Sommige rollen worden gecombineerd en naast dat dit niet de voorkeur heeft is het belangrijk om af en toe 
nieuwe leden (met nieuwe ideeën) te verwelkomen in de commissie. Daarom zijn we ook op zoek naar 
minimaal 1 kandidaat die met ons mee wil denken op het gebied van Technische Zaken. Voorbeelden zijn: 
jeugdbeleid, trainingsintensiteit, begeleiden van trainers en coaches en ondersteunen met meer algemene 
zaken zoals het opstellen van verschillende planningen of schema’s. Maar ook onderdelen zoals 
(jeugd)clinics of ondersteunen / organiseren van andere evenementen behoort tot een mogelijk takenpakket. 
 
Het belangrijkste is dat je het leuk vindt om aan dé sportvereniging van het Westland te willen werken. 
Ervoor gaan en zorgen dat de bijna 400 leden die we nu hebben Goed en Gezellig kunnen korfballen!  
 
Wil je helpen maar weet je niet precies wat jouw rol zou kunnen zijn binnen de TC? Stuur een berichtje, bel 
of mail en dan gaan we met elkaar in gesprek om te kijken wat bij je past.  
 

Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
 
 
Afgelopen zaterdag 
 
Bij VALTO thuis 
We moesten 3 wedstrijden uit de wedstrijdsport zelf regelen: Valto C1, C2 en 5. 
 
Ruben K. nam Valto C1 voor zijn rekening, Cock Valto C2 en Pierre Valto 5. Weer mooi geregeld! 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Alex floot ook nog zelf SDO (V) 1 – Duko 1. Alex meldt “SDO 1 - Duko 1, felle wedstrijd ondanks de warmte, 
veel duels onder de korf maar weinig hoeven fluiten omdat spelers het zelf oplosten, gelijk opgaande 
wedstrijd met 12-12 rust en 21-21 eindstand” . 
 
Jan floot bij RWA. Jan meldt “makkelijke overwinning voor RWA met 21-17. De stand zou het niet zeggen 
maar het was wel zo. 
Cock moest naar buurman Dijkvogels. Cock meldt “Wel een spannende top wedstrijd gehad bij Dijkvogels. 
Door het warme weer een echte veldslag op een sportieve wijze. Dijkvogels tegen ACKC is geworden 14 – 
12”  
 
Thijs was vrij dit weekend (wat betreft fluiten dan). 
 
Rick en Alex mochten TOP – DVO fluiten. Beiden meldde hetzelfde. “een wedstrijd waar niets gebeurde, 
een paar kleine overtredingen meer niet, klasseverschil te groot 33-23”  
 
Komend weekend 
Klein programma komend weekend. 
 
   Scheidsrechter Gastheer 
12:00 Valto D1 ONDO D1  (Frans van Staalduinen) 
13:15 Valto 5 Twist 5  (Frans van Staalduinen) 
13:30 Tweemaal Zes 2 Telstar 2 Jan Korteland  
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15:00 Valto 3 Excelsior 4 Henk den Breejen (Frans van Staalduinen 
 
Rick en Alex krijgen misschien ook nog een aanwijzing. Wordt meestal pas op maandagavond bekend. 
 
Succes mannen!! 
   Gastheercoördinator Peter 
 

We mogen weer tappen in de feesttent ! 
Zaterdag 5 mei mag VALTO weer tappen in de tent aan de Hoofdstraat. 
We zijn op zoek naar mensen die kunnen tappen, frisdrank in 
schenkers, en verkopers. Daar mee kunnen we weer leuk club centje 
verdienen, dus geef je op, en help VALTO.  Ouders en andere mensen 
zijn  van ook van  harte welkom, om te helpen  of  je kent iemand die het 
er leuk vindt , iedereen mag helpen. Er komt een leuke gezellige band optreden , dus we gaan met ze allen 
mooie  avond er van maken. Het is vanaf 20 uur tot 01:00 uur en de leeftijd om te helpen moet 18 +zijn. 
Dus geef je op bij:. Gj Stolk. Email.  pgjstolkdelier@gmail.com 
          Groetjes GJ  
 

SCHOOLKORFBALTOERNOOI OP WOENSDAG 6 JUNI 
Woensdag 6 juni is weer het jaarlijks 
schoolkorfbaltoernooi, voor de groepen 4, 5 en 6 
van de basisscholen. Voor de kinderen die mee 
willen doen, houd deze datum dus vrij in je agenda! 
Uiteraard hebben we die middag (en op 
maandagavond 4 juni als de trainingen zijn) weer 
veel vrijwilligers nodig, dus mocht je in de 
gelegenheid zijn, dan kun je je alvast opgeven! 
 
Groetjes Frank de Rijcke en Petra Dijkstra 
mai: schoolkorfbal@ckv-valto.nl  
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Nieuwe editie WK 2 tegen 2! 
CKV VALTO organiseert op woensdag 23 mei 2018 de derde editie van het Westlands Kampioenschap 2 
tegen 2 korfbal voor alle A, B en C jeugd uit het Westland. Na twee geslaagde edities breiden we stapje voor 
stapje uit, dit jaar mag ook CKC Maassluis deelnemen aan het spectaculaire evenement. 
 
- SPELUITLEG -  
Per koppel is één jongen en één meisje verplicht. Je gaat dus samen met je partner strijden tegen een ander 
koppel. Om het uitdagend te maken hebben we de regels van vorig jaar verbeterd, natuurlijk kun je nog 
steeds een driepunter scoren vanaf je eigen korf en zijn doelpunten vanaf de achterkant twee punten waard! 
De inloop van het evenement start om 18:00 uur. Om 18:30 uur zullen de eerste wedstrijden gespeeld 
worden en om ongeveer 21:30 uur is het evenement afgelopen. 
- AANMELDEN & INFORMATIE - 
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op: www.wk2tegen2.nl 
Haal jij dit jaar de finale met je partner? Let op: er mogen maximaal 10 teams deelnemen per categorie (C-
poule / A&B-poule), VOL = VOL!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



AL MEER DAN
100 JAAR

UITSTEKEND
TIMMERWERK

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

E ljmvadri@kabelfoon.nl
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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 
 
27/4 Koningsdag D4 ( binnen het team bespreken wanneer jullie gaan) 
 
4/5 D3 
11/5 D2 
18/5 D1 
25/5 C4 
1/6 C3 
8/6 C2 
15/6 B3 
22/6 B2 
29/6 B1 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 

Barbezetting komende tijd 
Hieronder vinden jullie het schema van de barbezetting voor de komende 2 weken. Het complete schema 
voor het voorjaar kunnen jullie vinden op de site. 

• Degene die op zaterdag bij de eerste dienst 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 

26 april Do 19.30-23.30 Ben van Duijn     

        

28 april Za 10.00-12.00 Helma vd Berg Ellen vd Kaaij    
28 april Za 12.00-15.00 Agnes 

Lansbergen 
Marnix of Judith 
vd Berg    

28 april Za 15.00-18.00 Nico 
Kolenbrander 

Chantal van 
Kester    

        

30 april Ma 9.30-12.30 Annemarie 
Barendse 

Heleen Vermeer    

  12.30-15.30 Linda Stolk ????    

 

Te koop 
Te koop voor een klein prijsje: 
Valto trainingsbroek maat 140. 
Ineke Vreugdenhil, tel 0622136774. 
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Dit jaar organiseert de Activiteiten Commissie van Valto voor iedereen weer een Eindmiddag. 
Deze middag wordt het seizoen 2017 - 2018 op een gezellige en feestelijke manier afgesloten. 
 

Wanneer? Zaterdag 16 juni 2018 
Aanwezig: 11.30 uur 
Start:  12.00 uur 
BBQ:  17.00 uur 

 
Na aanleiding van vele positieve reacties van vorig jaar staat de einddag weer in het teken van het Duo-
Schottoernooi. Je hoeft je niet af te melden als je er niet bij kunt zijn, maar je mag je juist in tweetallen 
aanmelden om mee te kunnen doen aan het Duo-Schottoernooi. 
 
Kinderen van de Kangoeroes, F, D en E geven zich samen met iemand van 16+ op. Dit kan zijn met je vader, 
moeder, opa, oma, tante, oom, grote nicht, neef of iemand uit de senioren. De C, B, A en senioren kunnen 
zich opgeven met wie ze willen.  
Degene met wie je je opgeeft hoeft niet op korfbal te zitten.  
Er zijn drie verschillende poules waarin gestreden wordt om de prijzen: 
 

1. Kangoeroes – F 
2. D – E 
3. C en hoger 

 
In de verschillende poules speel je met je maatje meerdere wedstrijden en wordt er gestreden om de prijs 
voor het beste schutters duo! Wellicht slepen jullie die mooie beker binnen!! 
 

Test je HINDERNISBAAN SKILLS!  
Tijdens de einddag organiseert de AC, in samenwerking met Valto 6,  
voor iedereen een parkoers op een prachtig mooie hindernisbaan.  
Mocht je tijd over hebben tussen je wedstrijdjes van het Schottoernooi,  
pak dan je kans! 
Er zijn diverse categorieën en dus ook diverse prijzen te verdienen. 
Voor deelnamen hoeft je je niet op te geven.  Iedereen is van harte welkom om mee te 
doen. 
 
 
 

Dus zet zaterdagmiddag 16 juni in de agenda en  
ga op zoek naar een leuk/gezellig/goed maatje! 
 
De informatie waar je je aan kan melden voor het schottoernooi en / of BBQ volgt 
later. 
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Wedstrijdverslagen 
 
 
VALTO 1&2 pakken de volle buit. 

Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Onder zomerse omstandigheden werden dit weekend de 3e returnwedstrijden gespeeld in de 
veldcompetitie. De drang om met dit mooie weer buiten te zijn maakte dat ik besloot wat eerder naar 
sportpark "de Zweth” te vertrekken. In de rust van VALTO A1 aangekomen zag ik op het scorebord dat zij 
deze keer weinig in te brengen hadden tegen HKV/Eibernest A1. Kon onze A1 het deze ploeg in september 
nog moeilijk maken, vandaag stond er na een helft spelen al een duidelijke 5-17 achterstand op het bord. Op 
veld 2 waren de jonge helden van de C1 bezig aan hun wedstrijd tegen Albatros C1. VALTO C1 heeft na het 
zaal NK-C de smaak te pakken en heeft nu de pijlen gericht op het veld NK-C. Van het zaal NK-C wisten we 
dat Albatros C1 een gelijkwaardige tegenstander is. Zonder de geblesseerde Romeo maar met Thomas wist 
VALTO C1 steeds aan de goede kant van de score te blijven, maar wist niet los te komen van de ploeg uit 
Zwijndrecht. Steeds viel weer de gelijkmaker door de korf en werd er weer naarstig gezocht naar de 
voorsprong. Toen Koert in de slotfase ons bij 8-7 weer op voorsprong zette leek het er even op dat de 
wedstrijd binnen was. Helaas duurde de wedstrijd vandaag net te lang voor de volle buit en werden de 
punten met een 8-8 eindstand gedeeld. Albatros C1 blijft dus nog de koploper in deze poule, maar heeft wel 
een wedstrijd meer gespeeld als VALTO.  
Terug op veld 1 werd intussen het tweede deel van de A1 afgewerkt, maar spannend werd het niet meer. 
Door de 17-28 nederlaag bevindt onze A1 zich nu onder de rode streep en zullen we in de resterende vier 
wedstrijden moeten proberen nog wat positieve uitslagen neer te zetten. Te beginnen volgende week tegen 
de Meervogels A1 in Zoetermeer.  
Hierna begonnen de wedstrijden waar het terras intussen aardig voor was vol gestroomd. VALTO 2 kreeg 
DES 3 op bezoek, waar in september in een fysiek duel het onderspit tegen werd gedolven. De spelers 
lieten zich hierdoor toen te veel intimideren, wat ons spel niet ten goede kwam. Dit moest vandaag dus 
beter, wilde we de strijd om het kampioenschap levend houden. Gezien het resultaat in september moest er 
vandaag met minimaal vier verschil gewonnen worden om het onderling resultaat in ons voordeel te laten 
komen. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Straathof duurde het wel even voor de openingstreffer 
door Floris werd gescoord. Bij wedstrijden als deze zie je dan vaak dat ook gelijk de tegenstander de korf 
weet te vinden en dit was vandaag helaas niet anders. In het eerste half uur waren de doelpunten erg 
schaars, want na 25 minuten spelen stond er pas een 3-3 tussenstand op het bord. Het was wel steeds 
VALTO wat een kleine voorsprong nam, maar tot 4-4 had DES daar steeds een antwoord op. Toen nam Ron 
de ploeg bij de hand en wist met twee doelpunten op rij het eerste gaatje te slaan. Ook in het ander vak 
werden de aanvallen nu beter neergezet en moest de tegenstander tot tweemaal toe aan de noodrem 
trekken. Hier kon Pieter van profiteren door beide buitenkansjes te verzilveren. DES ging de verdedigende 
druk nu opvoeren, maar deed dit in de ogen van de heer Straathof op de verkeerde manier. Ron mocht 
vanaf de strafworpstip de ruststand op 9-4 zetten.  
Een mooie voorsprong om aan het tweede bedrijf te beginnen. Nu was het zaak voor VALTO om het koppie 
erbij te houden en deze voorsprong de volgende 35 minuten te verdedigen. DES kwam echter scherp uit de 
kleedkamer en wist in de eerste aanval direct te scoren. Pieter herstelde het verschil weer, maar toch wist 
DES bij 11-9 weer dichtbij te komen. VALTO hield deze keer het hoofd koel en ging gewoon door waar we 
mee bezig waren. DES moest wederom een aanval van VALTO met een overtreding afwenden, waarna Ron 
voor de 12-9 zorgde. Floris stond een prima wedstrijdje te spelen, maar moest tien minuten na de thee met 
kramp het veld verlaten. Thijs vulde zijn plaats in en deed dit als junior zeer verdienstelijk tegen de routiniers 
van DES. Ron bracht het verschil weer terug op de veilige en gunstige marge van vier, waarna Pieter er nog 
een schepje bovenop deed en voor de 14-9 tekende. Dit verschil hield VALTO de resterende vijftien minuten 
vast door lange en zorgvuldig opgezette aanvallen te spelen. Ron, Ruben en Thijs dienden de DES 
doelpunten van repliek, waardoor het verschil steeds vijf bleef. De eindstand werd door DES op het bord 
geschoten, waarna de wedstrijd gespeeld was en de prima leidende heer Straathof een einde aan de 
wedstrijd maakte. De 17-13 overwinning is precies voldoende voor VALTO om nu koploper te worden. Nu 
wordt het zaak om het hoofd koel te houden en er elke volgende wedstrijd weer te staan. De heen 
wedstrijden van de rest van de tegenstanders zijn dan wel gewonnen, maar dat ging lang niet altijd zo 
gemakkelijk als de uitslagen doen vermoeden. Uw steun is dan ook in de resterende vier wedstrijden nog 
hard nodig.  
Het volgende klapstuk op veld 1 was de degradatie kraker van ons vlaggenschip tegen de rode 
lantaarndrager Sporting Trigon 1. In september had VALTO de punten in Leiden moeten laten, nadat zij zich 
tot tweemaal toe van een vijf punten achterstand hadden terug geknokt in de wedstrijd. Even leek het er toen 
op dat VALTO de wedstrijd in het laatste kwart naar zich toe kon trekken, maar Trigon wist met een 
slotoffensief het tij in hun voordeel te keren. Hierna heeft Sporting Trigon geen wedstrijden meer weten te 
winnen en staan dus stijf onderaan op drie punten achterstand van VALTO. Vandaag dus een mooie 
gelegenheid voor revanche en afstand te nemen van de laatste plaats. Met een beetje geluk zou er bij winst 
zelfs een plaatsje gestegen kunnen worden, maar dat hing af van het resultaat van de wedstrijd tussen KVS 
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en Unitas. Onder leiding van het arbitrale duo Ringma en de Vree ging de wedstrijd uit de startblokken. Al 
snel had Zané voor VALTO de score geopend, maar de voorsprong was nog in dezelfde minuut weer 
weggepoetst. De volgende voorsprong werd door Judith op het scorebord gezet, maar ook deze werd even 
later beantwoord. Toch zou VALTO na tien minuten het eerste gaatje weten te slaan door twee doelpunten 
van Frank. Helaas was VALTO verdedigend nog niet goed bij de les, want binnen enkele minuten was de 
stand weer gelijk. De ploegen waren in deze fase erg aan elkaar gewaagd, waardoor de doelpunten schaars 
bleven. Na de 6-5 van Naomi besloot Marrien de eerste time out te nemen om zijn ploeg nog wat bagage 
mee te geven. Dit bleek zijn vruchten af te werpen, want direct na de time out maakte Laurens het verschil 
weer twee. Met nog vijf minuten op de klok wist Frank het eerste gaatje van drie te maken, maar dit werd niet 
vast gehouden tot de thee. Met om en om scoren kwam de ruststand op 9-7 te staan.  
In de kleedkamer werden de puntjes op de “i” gezet en was er nog een lange weg te gaan. Marrien had zijn 
ploeg duidelijk de juiste tips van de hand gedaan, want het begin van het tweede bedrijf was duidelijk voor 
de thuisploeg. Met Maaike op de plaats van Iris ging de jacht op doelpunten verder. Er ging een slot op de 
VALTO korf en we zouden de voorsprong in de eerste twintig minuten na de thee langzaam maar zeker 
uitbouwen naar 14-7. Ron was binnen de lijnen gekomen voor Kevin en pakte ook gelijk zijn doelpuntjes 
mee. Pas in de vijfentwintigste minuut wisten de gasten, na de nodige wissels en een time out, de korf weer 
eens te raken, wat hen een cynisch applausje van de “Lierse trots” opleverden. Marrien besloot weer een 
time out te nemen om zijn ploeg, misschien overbodig, scherp te houden en hoe zij de laatste vijf minuten uit 
moesten spelen. VALTO zette zorgvuldig de aanvallen op en wist veel rebound te pakken, waardoor er 
lange aanvallen gespeeld konden worden. Ron wist het verschil uit te bouwen naar 16-8, waarna de 
wedstrijd wel gespeeld was. Met het wel heel slechte afrondingspercentage van Sporting Trigon kon deze 
voorsprong niet meer ingelopen worden in de resterende drie minuten. Frank zou op bijzondere wijze de 
laatste VALTO treffer scoren. Hij kreeg bij zijn doorbraak de bal pas weer in handen toen hij de korf al voorbij 
was, dus dan de bal maar achterover gegooid en deze viel keurig door de korf. VALTO was de overwinning 
al aan het vieren toen de gasten in de laatste minuut de eindstand op 17-9 zette. Een prima prestatie van 
ons vlaggenschip en laat nu die wedstrijd in Scheveningen ook nog in ons voordeel zijn afgelopen, waardoor 
VALTO nu weer boven de rode streep in de competitie staat. Een mooi resultaat in het eerste zomerse 
weekend van het jaar. Het vlaggenschip is volgende week vrij en zal op 5 mei in Veenendaal hun volgende 
wedstrijd spelen tegen SKF. De thuiswedstrijd werd door hen gewonnen met 24-27, maar zij beleven een 
wisselvallig seizoen. Hun koppositie zijn ze vandaag na het verlies op Swift kwijt geraakt aan Fiks, wat 
verrassend bij CKV Nieuwerkerk op bezoek wist te winnen. Zo kruipt de hele competitie weer in elkaar en 
zou het mij niets verbazen als ons vlaggenschip zomaar nog ergens punten pakt. Nog vier krakers te gaan, 
waarvan helaas nog maar één aan de Veilingweg. We zullen dus met z’n allen op pad moeten om ons 
vlaggenschip te steunen in de strijd om lijfsbehoud in de overgangsklasse. Voor vandaag weer bedankt voor 
uw support en tot de volgende wedstrijd.  
Arno van Leeuwen. 
 
De kronieken van Valto 5 

Sponsor MELIOR 
Waar was Valto 5?  
Afgelopen weken hebben jullie natuurlijk de informatie over Valto 5 gemist. Het is niet dat er niet gespeeld 
werd maar deze chroniqueur vergat zijn kronieken in te sturen. Zodoende zal ik een korte update geven van 
afgelopen wedstrijden.  
Na het grote promotie feest van de zaal mochten wij buiten aantreden tegen Nikantes. Dat dit geen 
makkelijke wedstrijd kon worden zou vooral te maken hebben met een groot veld. Want wij zijn natuurlijk 
verwend met een mooi klein veld. HT zou deze wedstrijd later arriveren. Gelukkig was hij precies bij het start 
signaal aanwezig. Het enige noemenswaardige van deze wedstrijd was de voorbereiding. Ondergetekende 
was samen met de coach aan het voetballen, toen de bal per ongeluk via het kinderhuisje op het dak van de 
kantine kwam. Dus Dennis gaf een zetje en zo kwam ondergetekende op het dak terecht.. dat ze bij 
Nikantes hier niet van gediend waren bleek wel uit het feit dat een kort en pittig kapsel naar buiten kwam en 
begon te schreeuwen!  
Winst? Makkelijk en overtuigend!  
De tweede wedstrijd was uit tegen Erasmus, deze ploeg hadden we al eerder ontmoet. Elke wedstrijd lastig. 
Maar opnieuw een groot veld en weer hadden wij moeite.  
Coach D poogde ons duidelijk te maken dat verliezen mocht, maar niet meer dan met 4 punten verschil en 
Erasmus mocht er zeker geen 19 scoren!  
Na een harde en felle strijd met de studenten stond er uiteindelijk een 19-15 uitslag! Helaas verlies maar wel 
een voordelige uitslag voor ons :) Nog steeds waren wij op weg naar het eventuele NK senioren 4e klasse!  
Dan afgelopen zaterdag… De wedstrijd die we moesten winnen! Gelukkig waren we voor het eerst sinds 12 
weken weer compleet! Het ski-juffie terug van de bergen, coach D had tijd om Van Der Marel houthandel te 
verlaten, HT kon z’n geliefde tijdelijk achterlaten, Boekie liet z’n kinderen los, Fril de VI en  Anna waren ook 
weer aanwezig!  
Op volle oorlogssterkte begonnen wij aan de wedstrijd! Maar de hitte, het veld, de tegenstander en de wind 
werkte niet mee.  
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Een 4-4 rust stand was het resultaat van 35 minuten hard werken en korfballen!  
Boekie, tegen Erasmus nog niet in topvorm, had het korfje nog niet gevonden. Gelukkig was ‘de verlosser’ 
wel aanwezig!  
Zo bleven wij als betere ploeg met minder doelpunten toch in de race! Met nog 6 minuten op de klok keken 
wij tegen een 9-10 achter stand aan. Na de 10-10 van Janneman bekroop ons het geloof dat het toch nog 
kon!  
De verlosser zocht de laatste 30 seconden de dugout op, kreeg de bal, legde aan, schoot!!!! 
 
GOAL!! Het publiek en reserves gingen helemaal los! Wat een apotheose was dit! Toch nog punten pakken 
terwijl je massaal 1 op 75 schoot!  
Gelukkig staan we nog bovenaan en mogen we volgende week wederom thuis aantreden. 13:15 zal een 
nieuwe strijd plaats vinden op sportpark de Zweth!  
 
Zoals altijd werd de wedstrijd nabesproken. Er werd gesproken over de moeizame scores, gedronken op de 
laatste goal, maar vooral werd de rekening klaar gelegd voor de verlosser. Een gemiste stip betekent een 
meter bier! Die werd besteld. Maar hij was al vertrokken..  
Eindstand van 3 wedstrijden: Valto 5 staat bovenaan, speelt nog niet geweldig maar is op weg naar 
misschien wel een nieuw feest!  
 
Mag ik jullie een hint geven?  
Hou 12 mei en 2 juni voorlopig vrij! Want Valto 5 gaat jullie verrassen... 
 
Valto 8 pakt de volle buit tegen Avanti 
Er staan de laatste weken weinig stukjes in van Valto 8 (en omdat ik al de Bijblijver zelf doe en de 
scheidsrechterstukjes heb ik ook niet altijd de behoefte om te schrijven). Alleen vandaag moet ik wel… je 
leest vanzelf wel waarom. 
We hadden veel afwezigen: Bart, Marco, Sjors, Arie 1 en Leonie. We hadden 3 A3-ers gecontracteerd: 
Rianca, Romy en Joost + Arie 2 (die een beetje op René den T leek). 
Het was nog warm; ook al was het ruim na 17.15 voordat we echt van start gingen. Met de heren hadden we 
afgesproken dat we gingen rouleren en Romy zou de 2e helft spelen. 
 
Het was de ploeg van Sander Baars en de gebroeders van Wijk. Eigenlijk kwamen we na een kwartier achter 
met 7-3 maar wisten de schade met de rust te beperken tot 9-9. De 2e helft bleven wij goed scoren terwijl het 
bij Avanti stagneerde. Met maar liefst 13-18 gingen we terecht met de punten aan de haal. 
Een hoofdrol weggelegd voor Joost met maar liefst 6 treffers!!! Zijn teamgenoten (Rianca en Romy) hoorde 
ik verzuchten “dit doet die bij ons nou nooit” maar ja bij die Bronto’s vangen we wel de ballen af en brachten 
we Joost wel in stelling. Dus A3 “beetje oefenen in afvangen…”. Naast Joost was ook Arie 2 op dreef. Het 
leek net of hij niet was weggeweest (hoewel het 11 jaar geleden was dat hij echt competitie had gespeeld). 
Met onze standaard supermeiden Rianca en Romy was Avanti echt kansloos. 
 
Luitjes allemaal bedankt. Een weekje rust maar natuurlijk wel gewoon woensdag nog een training van 
Laurens Verbaan. 
 
Groet Peter 
 
VALTO B1 maakt Weidevogels koud 
In het voorjaar veld is het hoofddoel van de B1: promoveren naar de 1E klasse waar we absoluut in thuis 
horen. In onze 2e klasse poule hebben thuis al gewonnen tegen KKC B2. Zij werden met een goede 1ste helft 
(16-3 ruststand) van de mat geveegd. Vorige week speelden we uit tegen Koag B2. Hiermee hadden we wat 
meer moeite. Gelukkig trokken we in het laatste kwartier aan het langste end en werd er met 10-16 
gewonnen. Kortom VALTO B1 loopt prima op schema. Vandaag staat de laatste tegenstander op het 
programma; Weidevogels B1. 
Met een heerlijk en vooral warm lente zonnetje zijn de omstandigheden uitstekend voor vandaag. Tijdens het 
praatje krijgt het team de volgende opdracht mee. De tegenstander vanaf minuut 1 het idee geven dat hier 
niks te halen valt. 
Na een ruime 10 minuten vertraging doordat onze beste man de scheidsrechter iets later aanwezig is, klinkt 
dan toch het eerste fluitsignaal. Martijn Potters valt vandaag in voor een geblesseerde JP (die komende 
week weer mag meetrainen) en een in Londen verkerende Luca, die met school het Engelse korfbal wat 
nader onderzoekt. Maargoed Martijn is er overduidelijk klaar voor en maakt na 2 minuten het eerst doelpunt 
van de wedstrijd. Vervolgens voert de B1 de opdracht perfect uit. In de 1ste helft weet Weidevogels maar 1x 
te scoren, terwijl wij dit maar liefst 11 x deden. Hiertussen zitten o.a. afstandsschoten van Bas, Wouter en 
Iris + korte kansen van Martijn (jaa weer Martijn!), Bas, Wouter en Daan + nog een strafworp veroorzaakt 
door Laura, afgemaakt door Daan. Bovenal zit het verdedigend goed dicht en is hier ook letterlijk niks te 
halen voor Weidevogels. 
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Tijdens de rust krijgt het team de opdracht om ondanks de hitte door te stomen en de versprong verder uit te 
bouwen. In de tweede helft vervangt Julia van Geest Julia van der Mout die inmiddels een halve wedstrijd 
mag spelen en langzaam maar zeker weer volledig herstellende is. 5 minuten na begin tweede helft krijgt 
Bas ineens last van een mysterieuze zwarte vlek voor 1 oog wat toch wel wat weg lijkt te hebben van een 
lichte zonnesteek. Na een paar minuten experimenteren met zonnebrillen en natte theedoeken kan hij 
helaas niet verder en is het aan Jasper op zijn kunsten te tonen. Waar we tegen KCC B2 nog moeite hadden 
in de tweede helft lijkt er vandaag geen vuiltje aan de lucht. De wedstrijd wordt goed uitgespeeld met veel 
goede doelpunten. Ook verdedigend houden we het onder controlle. Dit alles leidt tot een overwinning van 
21-6. Een goed resultaat waarmee het team absoluut tevreden kan zijn. 
De regel is dan ook als vanouds: bij een overwinning van 10 punten verschil of meer schrijven de coaches 
het stukje. Vandaag is dit dik en dubbel verdiend. Complimenten aan alle spelers, reserves en invallers. De 
B1 is nu 2 zaterdagen vrij. Die zaterdag daarna spelen we de return tegen Weidevogels. Dan mogen we dit 
klusje gaan herhalen.  
 
De stand na speelronde 3 ziet er als volgt uit: 

  
Publiek, reserves en invallers bedankt en graag te de volgende keer! 
Groetjes, VALTO B1 
 
Weidevogels C2 - Valto C4 
Afgelopen zaterdag speelden we tegen Weidevogels C2. We hoorden van de coaches dat zij ook onderaan 
staan (net als wij). Maar wij hebben een hoger doelsaldo. We hadden geen wissels en daarom mochten we 
allemaal een hele wedstrijd spelen. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar er waren wel heel erg veel 
kansen. Bart scoorde 2 keer, maar dat was helaas verdedigd. In de rust kregen we een peptalk en we 
gingen er toen weer vol tegen aan. De invaller Sven scoorde toen een mooie afstandschot. En even later viel 
ik, maar ik stond vrij en kon scoren. Toen mocht eindelijk het andere vak aanvallen. Levi scoorde toen. Er 
kwam toen een strafworp voor ons, maar helaas miste we die. Gelukkig scoorde Nova even later weer. En 
we mochten weer wisselen. Sven scoorde toen 2 keer en de tegenstander miste ook een strafworp. Het 
stond 6-0. Roald maakte even later de 7-0. Het was daarna nog 1 minuut, dus werden alle ballen naar voren 
gegooid en toen scoorde Estelle. We hadden dus met 8-0 gewonnen!    
Groetjes Anouk 
 
Valto D1 – Maassluis D1 
Het was een leuke en warme wedstrijd. Het was niet zo heel erg spannend maar wel heet. Mieke scoorde al 
heel snel. Dus toen was het 1-0 . Daarna had Sanne gescoord. Toen Renske, daarna Sven. Dus het was al 
4-0. Toen Mieke 2 keer. 6-0 daarna was het even drinkpauze. Toen scoorde Maassluis 6-1 . Sanne scoorde 
toen weer. Een strafworp voor Maassluis en toen was het 7-2 . En nog een strafworp voor Maassluis eerst 
was hij mis maar er werd te vroeg ingelopen dus mochten ze nog een keer en toen zat hij wel raak. 7-3 dus. 
Toen werd het 7-4 . Toen was het rust. Daarna scoorde Renske de 8-4 . Daarna Sven weer. Toen was het 9-
4 . Daarna scoorde Maassluis weer. Sanne scoorde, daarna Renske en toen Sanne weer. Toen was het 12-
5. Maassluis scoorde. Toen Brecht 13-6. Maassluis scoorde daarna 2 keer. Toen maakte Milan een 
doelpunt. Maassluis miste toen een strafworp. Daarna was de wedstrijd afgelopen. De eindstand was dus 
14-8. Het was leuk dat we nu hebben gewonnen want de vorige wedstrijden hebben we verlorenL. De vorige 
keer toen we tegen hun speelde hadden we maar net aan gewonnen. Het was een super leuke wedstrijd! 
Groetjes Renske. 
 
Valto D3 speelden zaterdag tegen Achilles D2 
Er werd eerst niet vaak gescoord maar ineens ging het snel. 
Tess maakte de eerste met een doorloop 1-0 voor Valto. 
Toen werd het 1-1. 
Noortje maakte ook een doorloop en gooide hem er ook in en werd het 2-1 voor Valto. 
Achilles maakte het daarna 2-2. 
Daarna scoorde diewertje er 2 (4-2 voor Valto) 
In de tweede helft werd het 4-3. 
Noortje scoorde er nog 2 (6-2 voor Valto) 

Her werd 6-3 voor Valto.Uiteindelijk scoorde Daan nog en werd de uitslag 7-4 voor Valto D3  
Gr. Daan 
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Valto D4 
Afgelopen zaterdag moesten we thuis tegen VEO D2 spelen. De uitwedstrijd tegen deze ploeg hadden we 
flink verloren en dat wilden we natuurlijk deze keer niet. 
We moesten het vandaag doen zonder Jette, Kevin en Robin. Gelukkig kregen we versterking van Julia. 
De eerste helft waren we super fel en met de rust stond het 4-5. De punten werden gescoord door Floor, 
Tobias, Lenne en Julia. 
Na de rust ging het wat lastiger, maar hielden we wel het tempo er in. De eindstand was 6-11 (2 x Julia). 
Een ging echt een stuk beter dan de uitwedstrijd!!!! 
Julia bedankt voor het invallen. 
  
Groetjes, 
Lenne 
 
Valto E1-Avanti E2 
We waren met de E1 al vroeg uit de veren want om 8.30 ging het startsignaal! 
Voor de meeste E1'rs was het dan ook even wakker worden, want het stond als snel, 0-4.  
Avanti wist de korf goed te vinden waar wij het nalieten, ondanks de vele kansen om te scoren. En toen.... 
gingen de motortjes aan bij onze kanjers en wisten wij al snel door mooie doelpunten, waaronder prachtige 
doorloopballen(goed aangegeven meiden!) van Frenk en Toon de 0-4 stand in te halen naar een gelijke 
stand van 5-5.  
Na een mooi afstand schot van Frenk kwamen we zelfs voor 6-5! 
Het werd nu wel een hele spannende pot...  
Want met een stand van 6-6 en nog 3 minuten te gaan liep de spanning hoog op.  
Isis wist 7-6 te maken en hadden we gehoopt op winst, maar Avanti had helaas het laatste woord en 
scoorde 7-7. 
 
Knap gedaan E1!  
Jullie hebben er met elkaar voor geknokt en een grote achterstand weten in te halen, naar uiteindelijk een 
gelijkspel. 
 
Ik heb alweer zin in de volgende wedstrijd. 
 
Groetjes, Isis (en Claudia) 
 
Wedstrijd Valto F1-Dijkvogels 
We hebben een flitsende start gemaakt in de veldcompetitie, eerste 2 wedstrijden gewonnen. Deze lijn willen 
we maar wat graag doorzetten! Vandaag komt Dijkvogels op bezoek, in de zaal een lastige tegenstander 
gebleken. Maar, wij hebben veel geleerd en zijn flink gegroeid in ons spel, dat gaan we ze dan maar eens 
laten zien. Bovendien plukken we misschien nog wel wat vruchten van de chemie tussen coach en scheids ;) 
De eerste 10 minuten bleef het spannend en ging het gelijk op, maar voor rust stond toch onze superspeler 
al in het veld en die hebben we nodig gehad tot het einde. We hebben heel goed ons best gedaan, maar 
Dijkvogels was toch nog steeds een tikkie beter. Verloren met 5-12. De eerstvolgende wedstrijd staan we 
weer tegenover deze ploeg. We gaan hard trainen en wie weet gaan we ze terugpakken daar in Maasdijk! � 
 
Groetjes van Sara 
 
Valto F3 
Vanmorgen vol goede moed naar 's-Gravenzande gegaan om te spelen tegen de F 2. 
Met oefenwedstrijd hadden we al tegen ze gespeeld dus we wisten dat het een sterke tegenstander was. 
Dit bleek ook wel want na 10 minuten was het al 5-2.  Bij de rust was het 6-5 dus kregen we weer een beetje 
moed. Na wat drinken en fruit gingen we er weer vol tegenaan. 
Het werd nog even 10-6 dus dat was minder. Gelukkig kwamen we weer goed terug en aan het einde werd 
het zo spannend dat de Valto fans gewoon zenuwachtig werden..... 
Aan het einde van de wedstrijd scoorden we nog en  was de uitslag 11-11. We waren dus super trots en 
hebben leuk gespeeld met een lekker zonnetje! 
 
Groetjes Valto F3 
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