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Doe je mee met de AED? 
Dit is geen oproep om een nieuwe AED te financieren, maar de vraag voor een stukje bewustwording. Sinds 
kort hangt er een nieuwe AED op de hoek van Villa VALTO, naast het pad richting de tennisvereniging. Je 
zult je wellicht afvragen waarom deze daar hangt en niet binnen de hekken. Welnu, bij het kijken naar de 
opties voor vervanging van het huidige apparaat, kwamen we in contact met Stichting AED Westland. Hun 
doel is een ruime dekking te realiseren binnen de kernen en zo de kans op snelle hulp en daarmee 
overleven na een reanimatie te vergroten. Een AED buiten de hekken zou betekenen dat de dekking in de 
gehele wijk goed geregeld zou zijn en dat er ook op het gehele sportcomplex gebruik van zou kunnen 
worden gemaakt, in geval van nood.  
 
Samen met handbalvereniging ODIS en tennisvereniging ’t Loo hebben we besloten dit gezamenlijk te 
realiseren en dat is gelukt. De kast en het onderhoud worden beschikbaar gesteld door de stichting en de 
AED zelf door de verenigingen. Op deze manier dragen we samen bij aan een groot maatschappelijk 
voordeel! En om onze maatschappelijke rol nog meer kracht bij te zetten, organiseren we jaarlijks 
reanimatiecursussen. Vorig jaar bij voetbalvereniging Lyra, afgelopen seizoen bij VALTO en dit seizoen zal 
de cursus bij ’t Loo worden gehouden. 
 
Mooi dat de AED met de start van het seizoen hangt. Mooi ook om iedereen te zien spelen op deze eerste 
competitiezaterdag. Hoewel niet alles even vlekkeloos ging, zoals de werking van het PIN apparaat door een 
storing, scheidsrechters die het lieten afweten door de late e-mailherinnering en voor sommigen de verloren 
wedstrijden, vond ik het toch een geslaagde dag. Prima weer, gezelligheid in de kantine en mooie duels om 
te bekijken. De prestaties waren 50/50, dat wil zeggen… daar kan VALTO 2 aan bijdragen door komende 
woensdag te winnen van PKC 4. Hun wedstrijd werd uitgesteld en zij zijn de laatste van alle 32 teams die 
nog in actie moet komen. Zaterdag 15 verliespartijen en 16 winstpartijen. Ik voorspel dus winst en een 
mooie, gelijke verdeling. Overigens hebben we nú nog 32 teams. Een 33e is in de maak. VALTO 9 (io) is 
volop aan het trainen. Daar worden serieuze stappen gemaakt in termen van conditie, scherpte en 
samenspel. Een lekker gevoel binnen een mooie groep. Nu nog compleet worden. We mikken op een 
rentree binnen de lijnen in de zaalperiode. Er is nog plek ;-) 
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Rest mij nog korfbalvereniging DES uit Delft te bedanken voor de uitnodiging en te feliciteren met hun 100 
jarig bestaan dit jaar. Ze vieren dat gedurende het seizoen met de aftrap afgelopen zaterdag. Pascal en ik 
mochten aanwezig zijn op de receptie. Bijzonder om te zien dat verenigingen, weliswaar met ups en downs, 
zo lang kunnen bestaan. In vergelijking met DES zijn wij maar jong met onze 57 jaar, maar ik hoop zeker dat 
we de 100 ook zullen halen. Al was maar omdat ik onze mooie club nooit zou willen missen. 
 
Namens het bestuur, 
Jan Jaap Elenbaas 
 
 
 
 
 
 
Woensdag 12 september 2018 
20:30 VALTO 2 - PKC/SWKGroep 4 M (Martin) Knoester (sr) 

S A (Bas) van der Meijden (sr) 
Sportpark De Zwet 19:30 

 
 
 
 
 
 
Zaterdag 15 september 2018 
15:30 Merwede/Multiplaat 1 - VALTO 1 Berthold Komduur Sportpark Thorbeckelaan 

14:00 Merwede/Multiplaat 2 - VALTO 2 Rutger Kuus Sportpark Thorbeckelaan 

14:00 DES (D) 4 - VALTO 3 Gert Jan Auwerda Sportpark Biesland 

14:15 VALTO 4 - Achilles (Hg) 5  Sportpark De Zwet 

15:45 VALTO 5 - Excelsior (D) 6  Sportpark De Zwet 

13:00 Maassluis 4 - VALTO 6  Wipperspark 

14:15 VALTO 7 - Weidevogels 5 Marco Boekestijn Sportpark De Zwet 

15:55 Fortuna 6 - VALTO 8  Sportpark Kruithuisweg-Oost 

12:30 Kinderdijk A1 - VALTO A1 Peter van Tiggelen Sportpark Molenzicht 

13:15 ODO A1 - VALTO A2  Sportpark De Commandeur 

12:45 VALTO A3 - Meervogels A3 Dennis Voskamp Sportpark De Zwet 

09:30 VALTO B1 - Dijkvogels B1 Rob Knuist Sportpark De Zwet 

13:00 VALTO B2 - Phoenix B1 Twan Korteland Sportpark De Zwet 

15:00 Avanti/Flexcom B4 - VALTO B3  Sportpark De Groene Wijdte 

11:30 Tempo C1 - VALTO C1 W (Wim) Korevaar (sr) 
R A (Roelant) Kant (sr) 

Sportcomplex Zegersloot 

10:45 VALTO C2 - Avanti C2 Bas Ridder Sportpark De Zwet 

11:45 VALTO C3 - VEO C2 Floris van Muyen Sportpark De Zwet 

09:00 Twist C2 - VALTO C4  Sportcomplex C Civilislaan 

11:30 Excelsior (D) D1 - VALTO D1  Sportpark Biesland 

10:30 Excelsior (D) D2 - VALTO D2  Sportpark Biesland 

11:15 Dijkvogels D2 - VALTO D3  Sportveld Dijkvogels Maasdijk 

12:00 VALTO D4 - Avanti D4 Petra de Jong Sportpark De Zwet 

11:00 VALTO D5 - Dubbel Zes D2 Marja de Jong Sportpark De Zwet 

09:00 VALTO E1 - ONDO (G) E5 Wouter Dijkstra Sportpark De Zwet 

10:00 Olympia (S) E1 - VALTO E2  Sportpark De Brug 

09:00 De Meervogels E3 - VALTO E3 Joeri Habermehl Vernedesportpark 

11:00 Fortuna E5 - VALTO E4  Sportpark Kruithuisweg-Oost 

10:00 VALTO E5 - Avanti E6 Lisanne van den Berg Sportpark De Zwet 

09:00 VALTO E6 - Avanti E7 Martijn Potters Sportpark De Zwet 

11:00 Fortuna E6 - VALTO E7  Sportpark Kruithuisweg-Oost 

11:30 ONDO (G) F1 - VALTO F1  Juliana Sportpark 

09:00 VALTO F2 - ODO F1 Tessa van Dijk Sportpark De Zwet 

10:00 VALTO F3 - Excelsior (D) F3 Lisa van Wingerden Sportpark De Zwet 
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Opstellingen 15-09-2018 
VALTO selectie in onderling overleg 
 
VALTO 3: Uit, DES 4 (14.00). Vertrek: 13.00 uur 
Heren: Thomas, Steven, Michael, Simon, Rick, Floris 
Dames: Joyce, Manon, Romy, Rosalie, Fleur, Kimberly 
 
VALTO 4: Thuis, Achilles 5 (14.15 uur). Aanwezig: 13.30 uur 
Heren: Frank, Rob, Luuk, spelende heer, Mark G 
Dames: Petra, Lysanne V, Dame V3, spelende dame, reserve dame 
 
VALTO 5: Thuis, Excelsior 6 (15.45 uur). Aanwezig: 15.00 uur 
Heren: Hans, Marco, Mark, Dennis, Twan  
Dames: Anna, Annemieke, Esther, spelende dame, Lysanne V 
Onder voorbehoud!  
 
VALTO 6: Uit, Maasssluis 4 (13.00). Vertrek: 12.00 uur 
Heren: Bart, Daniël, Jesper, Laurens, Nick 
Dames: Lysanne, Nanne, spelende dame, spelende dame, reserve dame 
 
VALTO 7: Thuis, Weidevogels 5 (14.15). Aanwezig: 13.30 uur  
Heren: Twan, Jelle, Rinze, Ruud, Heer V6  
Dames: Marije, Nathalie, Petra, Nanne, Inge D 
 
VALTO 8: Uit, Fortuna 6 (15.55). Vertrek: 15.00 uur 
Heren: Bart, Martin, Michiel, Peter, Sjors 
Dames:  Fiona, Jolanda, Leonie, Marleen, Rianca 
 
 
 
Uitslagen 8 september 2018 
VALTO 1 - Oranje Wit (D) 1 14 - 19 
VALTO 3 - WION 2 10 - 15 
Dijkvogels 2 - VALTO 4 12 - 19 
KVS/Maritiem 7 - VALTO 5 11 - 18 
VALTO 6 - VEO 6 15 - 5 
KVS/Maritiem 8 - VALTO 7 8 - 12 
VALTO 8 - ONDO (G) 4 4 - 11 
VALTO A1 - Achilles (Hg) A1 7 - 21 
VALTO A2 - Refleks A1 5 - 15 
Nieuwerkerk B1 - VALTO B1 6 - 15 
Fortuna B3 - VALTO B2 10 - 10 
VALTO B3 - Achilles (Hg) B2 6 - 5 
VALTO C1 - Fortuna C1 9 - 18 
KOAG C2 - VALTO C2 1 - 8 
ALO C1 - VALTO C3 5 - 6 
VALTO C4 - ONDO (G) C3 5 - 11 

VALTO D1 - De Meervogels D1 13 - 8 
VALTO D2 - ONDO (G) D2 7 - 3 
VALTO D3 - ONDO (G) D5 9 - 2 
Excelsior (D) D4 - VALTO D4 3 - 11 
ONDO (G) D6 - VALTO D5 4 - 2 
Phoenix E1 - VALTO E1 14 - 13 
VALTO E2 - ONDO (G) E2 3 - 7 
VALTO E3 - Excelsior (D) E3 2 - 9 
VALTO E4 - Phoenix E4 1 - 16 
ONDO (G) E9 - VALTO E5 1 - 0 
Excelsior (D) E7 - VALTO E6 0 - 0 
VALTO E7 - Nieuwerkerk E10 10 - 0 
VALTO F1 - Dijkvogels F1 13 - 4 
Fortuna F1 - VALTO F2 4 - 2 
ONDO (G) F5 - VALTO F3 2 - 6 

 
 
 
 
Nabeschouwingen 
VALTO 1 opende een nieuw seizoen in de Overgangsklasse thuis tegen een Hoofdklasse-degradant: Oranje 
Wit. Een lastige ploeg, die bovenin mee wil gaan doen dit jaar. De start was voor VALTO, dat direct een 2-0 
voorsprong nam. Daarna kwam Oranje Wit echter steeds beter in de wedstrijd en bij rust was de stand 6-10. 
Vooral de doelpunten schaarste brak VALTO op. Uiteindelijk kwam men maar tot 14 doelpunten, veel te 
weinig op dit niveau: 14-19.   
VALTO 2 speelde niet, maar haalt aanstaande woensdag de wedstrijd tegen PKC 4 in.  
VALTO 3 speelde bij het invallen van de duisternis tegen het reserveteam van WION. Een ploeg die samen 
traint met het eerste van WION en een flinke kluif voor het derde. 
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Toch kon men goed mee en was het lang geen gelopen race. Toch wist WION een beslissend gat te slaan 
en de punten mee terug naar Rotterdam te nemen.  
VALTO 4 speelde ook tegen een tweede team, en wel tegen de reserves van onze buren uit Maasdijk. 
Afgelopen zaalseizoen werd de titel veilig gesteld in Maasdijk, dit keer moesten de eerste punten van het 
seizoen opgehaald worden. Dit gebeurde overtuigend. De 12-19 overwinning zorgde voor tevreden 
gezichten bij V4 en haar invallers.  
VALTO 5 ging op bezoek bij de Vissen, KVS 7. Het vijfde liet zien dat het één van de betere ploegen is in de 
5e klasse. Ook KVS had weinig in te brengen tegen de ploeg die afgelopen jaar al twee keer kampioen werd. 
Ondanks een gemiste strafworp vlak voor tijd van een speler die zijn rentree maakte na een knieblessure (ik 
noem geen namen), werd er ruim gewonnen: 11-18.  
VALTO 6 overklaste het zesde team van VEO op eigen veld. De verdediging van VALTO was een haast 
onneembare vesting voor de Voorburgers. Zij wisten slechts 5 keer te scoren. De 15 goals van het zesde 
waren dus ruim voldoende om de eerste punten van het seizoen binnen te slepen.  
VALTO 7 ging ook op bezoek in Scheveningen, en speelde na het vijfde tegen het achtste van KVS. Ook het 
zevende wist de punten mee te nemen naar De Lier. Het werd 8-12 voor het zevende.  
VALTO 8 is hoger ingedeeld dan V6 en kan het nog wel een lastig gaan krijgen op het veld. De eerste 
wedstrijd tegen het vierde team van ONDO (G) werd in ieder geval met ruime cijfers verloren. Er is echter 
nog voldoende ruimte voor verbetering voor het achtste, dat volgende week op jacht gaat naar de eerste 
punten dit seizoen.  
VALTO A1 begon het nieuwe seizoen gelijk met een pittige thuiswedstrijd tegen Achilles A1. Op voorhand 
een kampioenskandidaat en het werd al gauw duidelijk dat deze tegenstander een maat te groot was voor 
onze A1. Via een ruststand van 2-10 werd het uiteindelijk 7-21. A.s. zaterdag speelt de A1 uit tegen 
Kinderdijk A1. Zij wisten afgelopen zaterdag met 17-18 van Die Haghe A1 te winnen. 
VALTO A2 had ook gelijk een pittige tegenstander tegenover zich: Refleks A1. Een tegenstander die 
makkelijk de korf wist te vinden en VALTO daarentegen maakte de kansen niet genoeg af. Het werd 5-15. 
A.s. zaterdag speelt de A2 uit tegen ODO A1 (de A2 speelt 5x tegen een A1), die afgelopen zaterdag nog 
niet in actie kwam. 
VALTO A3 was afgelopen zaterdag vrij, a.s. zaterdag spelen zij hun eerste wedstrijd thuis tegen Meervogels 
A3. 
VALTO B1 speelde uit tegen Nieuwerkerk B1. Het begin van de wedstrijd ging het nog redelijk gelijk op, 
maar toen de B1 eenmaal op stoom kwam, was er geen houden meer aan. Uitslag: 6-15. A.s. zaterdag 
speelt de B1 thuis tegen Dijkvogels B1, die afgelopen zaterdag toch wel enigszins verrassend van KVS B1 
wist te winnen, 14-12. Met de Westland Derby’s wist VALTO te winnen van Dijkvogels. 
VALTO B2 speelde uit tegen Fortuna B3. Aan de stand te zien een gelijkwaardige tegenstander, want de 
punten werden gedeeld: 10-10. De andere twee tegenstanders in de poule speelden ook gelijk tegen elkaar, 
11-11. Dus alle vier de ploegen hebben nu één punt na één wedstrijd. A.s. zaterdag speelt de B2 thuis tegen 
Phoenix B1. 
VALTO B3 speelde thuis tegen Achilles B2. Een spannende, gelijk opgaande wedstrijd, die uiteindelijk nipt 
door VALTO werd gewonnen: 6-5. A.s. zaterdag speelt de B3 uit tegen Avanti B4. Zij kregen flink klop 
afgelopen zaterdag, want ze verloren met 14-2 van Dijkvogels B2. 
VALTO C1 komt deze competitie onverwacht uit in de Hoofdklasse. Vlak voor de zomer kreeg	VALTO de 
vraag van het KNKV of wij een leeggevallen plek in deze hoogste klasse van Nederland op wilden vullen. 
Deze kans hebben wij na onderling overleg aangegrepen om er zo een leerzaam jaar van te maken voor 
onze C1. Afgelopen zaterdag was direct een pittige wedstrijd. Fortuna C1, afgelopen seizoen zowel 
Nederlands Kampioen in de zaal als op het veld, kwam naar De Lier. In de eerste helft wist VALTO nog 
redelijk bij te blijven maar voor rust liep Fortuna uit naar een voorsprong van 5 doelpunten. Na rust ging 
Fortuna verder met hun goede spel wat VALTO lastig bij kon benen. Er werd wel gevochten en er werden 
kansen gecreëerd waardoor VALTO netjes 9 doelpunten wist te maken. De einduitslag was 9-18. De overige 
uitslagen in de poule laten ook grote verschillen zien wat misschien het krachtsverschil binnen deze poule al 
een beetje tekent. Komende zaterdag gaan jullie op bezoek bij Tempo C1 dat hun eerste wedstrijd 13-10 
verloor van Die Haghe C1. Hier moeten zeker kansen liggen voor VALTO! 
VALTO C2 ging op bezoek bij KOAG C2. Al vrij snel was duidelijk dat VALTO hier de ploeg was die sterker 
was dan de tegenstander. De tegenstander probeerde het spel van VALTO nog wel te vertragen maar 
VALTO hield het tempo hoog en creëerde hierdoor veel kansen. De afronding kon nog beter maar 
uiteindelijk werd er toch ruim met 1-8 gewonnen. Komende zaterdag komt Avanti C2 op bezoek dat 
afgelopen zaterdag ook met ruime cijfers wist te winnen. 
  



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
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VALTO C3 ging op bezoek bij ALO C1 in Den Haag. VALTO kwam snel op voorsprong door twee 
doelpunten. Daarna vergat VALTO door te pakken en de verdediging was in de eerste helft niet scherp 
genoeg. Gelukkig kwam VALTO sterker de kleedkamers uit en wist in de tweede helft de winst nipt naar zich 
toe te trekken door met 5-6 te winnen. Aanstaande zaterdag komt VEO C2 op bezoek die afgelopen 
zaterdag gelijk speelde. 
VALTO C4 startte de wedstrijd redelijk scherp en kon ook een tijdje bijblijven bij de tegenstander. Helaas 
wist ONDO C3 de wedstrijd toch over te nemen en te winnen met 5-11. 
Gelukkig wel keurig 5 doelpunten gemaakt op voor veel spelers voor het eerst een hoge paal! Komende 
zaterdag gaan jullie op bezoek bij Twist C2. Op het toernooi bij HKV wisten jullie van deze ploeg te winnen. 
Zorg dat dit zaterdag ook lukt! 
VALTO D1 trapte het seizoen thuis af tegen Meervogels D1. Aan het begin ging de wedstrijd qua doelpunten 
gelijk op. Halverwege de tweede helft wist VALTO echter een gat te slaan waardoor de wedstrijd ontspannen 
uitgespeeld kon worden. Er werd met 13-8 gewonnen. Aanstaande zaterdag gaan jullie naar Delft om tegen 
Excelsior D1 te spelen. Zij speelden hun eerste competitiewedstrijd gelijk. 
VALTO D2 kreeg ONDO D2 op bezoek. Vanaf de start van de wedstrijd was duidelijk wie de sterkste ploeg 
binnen de lijnen was en dat was VALTO. De ruststand was 4-0 en de D2 wilde deze voorsprong graag 
verdubbelen. De limonade had ONDO waarschijnlijk goed gedaan want in de 2e helft wisten zij ook een paar 
doelpuntjes mee te pakken. De uitslag was 7-3 voor VALTO. Zaterdag a.s. gaan jullie op bezoek bij 
Excelsior D2 die nog geen wedstrijd gespeeld heeft. 
VALTO D3 komt uit in een poule met alleen maar buurverenigingen: ODO, Dijkvogels en ONDO. Deze 
zaterdag kwam ONDO D5 op bezoek. VALTO startte goed aan de wedstrijd en kwam al gauw op 
voorsprong. De 2e helft was de koek een beetje op bij VALTO maar er bleef voldoende over om ruim te 
winnen. De einduitslag was 9-2 in ons voordeel. Komende  zaterdag gaan jullie op bezoek bij andere buren: 
Dijkvogels D2. Zij wisten hun 1e wedstrijd te winnen. 
VALTO D4 mocht de eerste wedstrijd uit spelen, tegen Excelsior D4. Tot aan rust ging het qua score gelijk 
op terwijl VALTO toch echt wel de betere ploeg was. Er werd gerust met een 2-3 voorsprong. Na rust ging 
het lopen waardoor de voorsprong uitgebouwd kon worden naar 2-8 bij de vakwissel en werd er afgefloten 
met een 3-11 eindstand. In deze wedstrijd werd maar weer eens benadrukt dat korfbal echt een teamsport is 
want er waren 7! verschillende doelpuntenmakers! 
VALTO D5 mocht ook op bezoek bij ONDO en trof de D6 binnen de lijnen. VALTO begon goed aan de 
wedstrijd door de openingstreffer te maken maar daarna bleek ONDO toch de sterkere ploeg. Er werd 
helaas met 4-2 verloren. Komende zaterdag komt Dubbel Zes op bezoek die afgelopen zaterdag in een 
doelpuntloze wedstrijd gelijk speelde. 
VALTO E1 deed het goed tegen Phoenix.  Er werd goed samengespeeld. Helaas kwamen ze uiteindelijk 
twee doelpunten te kort en gingen ze zonder punten naar huis. Volgende week wacht ONDO. 
VALTO E2 heeft helaas ook verloren, met 3-7 ging ONDO er met de overwinning van door. De eerste helft 
ging moeilijk, maar in de tweede helft ging het steeds beter draaien. In het laatste kwart waren ze zelfs de 
betere van de twee. Volgende week bij Olympia een nieuwe kans. 
VALTO E3 heeft een goede wedstrijd gespeeld, maar kwam helaas moeilijk tot scoren. Uiteindelijk hebben 
ze met 2-9 verloren van Excelsior.  Volgende week gaan ze naar Zoetermeer voor eerherstel tegen 
Meervogels. 
VALTO E4 verloor haar eerste wedstrijd van het seizoen. Phoenix schoot met scherp en de E4 had het 
moeilijk met het omschakelen van aanvallen naar verdedigen; uitslag 1-16. Tegen Fortuna lukt het komende 
zaterdag misschien wel allemaal beter. 
VALTO E5 ontbrak het aan een beetje geluk. Ze hebben heel goed verdedigd en er maar eentje 
doorgelaten. Helaas wist ONDO te voorkomen dat VALTO scoorde en dus verloren zij met 1-0. Avanti is de 
volgende tegenstander. 
Zonder coaches nam de  VALTO E6 het op tegen Excelsior. Helaas konden ze geen twee punten mee naar 
huis nemen voor Noa en Iris, wel een gelijkspel; 0-0. Volgende komt Avanti naar De Lier. 
VALTO E7 redde de eer voor de E-teams. De volle winst tegen Nieuwerkerk met mooi samenspel, leuke 
acties en veel doelpunten. Verdedigd lieten ze er ook nog eens geen één door, waardoor de uitslag 10-0 
werd. Hopelijk volgende week tegen Fortuna weer zo’n mooi wedstrijd. 
VALTO F1 begon het seizoen tegen Dijkvogels. In het eerste deel hield Dijkvogels de F1 nog wel bij, maar 
daarna gingen ze steeds beter samenspelen. De doelpunten vlogen er makkelijk in, waardoor de uitslag 13-
4 werd. Volgende week naar ONDO. 
Voor de VALTO F2 was Fortuna de tegenstander. De F2 had het lastig met verdedigen en tegen grotere 
tegenstanders is het gooien ook best lastig. Helaas werd er met 4-2 verloren. Tegen ODO komende 
zaterdag nieuwe kansen.  
De eerste wedstrijd van de  VALTO F3 werd gewonnen met 6-2 van ONDO. Het ging heel leuk, zeker 
aangezien de meesten voor het eerst een wedstrijd speelden. Volgende week komt Excelsior het opnemen 
tegen de F3. 
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Nieuws van de Technische Commissie  
 
 

Gelukkig nieuw seizoen!  
Het eerste competitieweekend! Onder af en toe een zonnetje en af en toe een drupje regen was het goed 
vertoeven op het veld in De Lier. VALTO 1,3,6,8 en A1 konden daar thuis van genieten.  
 
VALTO 1 speelde haar eerste competitiewedstrijd tegen Hoofdklasse degradant Oranje-Wit uit Dordrecht. 
OW begon sterk aan de wedstrijd maar ook VALTO kon aardig mee in de eerste minuten. Jammer genoeg 
kon OW een gaatje slaan en stond er met rust al een achterstand van 4 op het bord. Door in de tweede helft 
handig gebruik te maken van de wissels kwam VALTO nog wat terug maar het gat wat geslagen was kon 
niet ingelopen worden: eindstand 14-19. 
VALTO 2 mag nog even wachten op hun herintreden in de 1e klasse op het veld, de wedstrijd tegen PKC 4 
is verplaatst naar komende woensdag. De heren Knoester en van der Meijden komen naar De Lier om deze 
wedstrijd te fluiten.  
VALTO A1 staat met een jonge ploeg voor een grote uitdaging, de Overgangsklasse A jeugd. Achilles A1 
stond hun mannetje door met lange spelers aan te treden en loepzuiver te zijn. De A1 kon daar moeilijk iets 
tegenover zetten wat betekende dat de uitslag een terechte winst voor Achilles werd. VALTO verloor deze 
wedstrijd met 7-21.  
 
 
Ondersteuning van Adfysio voor VALTO leden 
Een hoop VALTO-ers zullen van de samenwerking met Adfysio weten, maar wat zijn nu eigenlijk de details? 
Wat doen we voor elkaar, Adfysio en VALTO en wat kan Adfysio voor jou doen als sporter?  
Adfysio is de beweegpartner van VALTO en biedt begeleidde krachttrainingen aan voor VALTO 1&2, VALTO 
A1 en ook vanaf dit seizoen VALTO B1. Zij verzorgen ook de krachttraining bij Fit&Fun op maandag en 
begeleiden de Core Stability bij de VALTO selectie. Mocht je nu de pech hebben om tegen een blessure aan 
te lopen ook dan staat Adfysio voor je klaar. Binnen 36 uur kun je terecht voor een 1e screening of advies. 
Wil je weten hoe dat allemaal in elkaar steekt? Kijk eens op: https://ckv-valto.nl/over-ons/speciale-
spreekuren-adfysio-de-lier/.  
 
 
Erik Elgersma nieuwe Coördinator E,F & Kangoeroes 
Erik Elgersma is vanaf komend seizoen de nieuwe Coördinator E,F & Kangoeroes en vervangt daarmee 
Sharon Prins. Sharon heeft meerdere jaren in de TC gezeten als Coördinator en neemt nu afscheid. Sharon 
ontzettend bedankt voor jouw harde werken in de commissie en Erik: fijn dat je erbij bent! Welkom!  
 
 
Op de koffie bij de TC! – Elke thuiswedstrijd van de VALTO selectie(s)  
De komende weken gaat de TC een klein experiment aan, we organiseren namelijk een klein koffie 
momentje om binnen te lopen bij de TC. We willen zoveel mogelijk zichtbaar en aanwezig zijn binnen de 
vereniging maar ook goed bereikbaar! Elke thuiswedstrijd van de VALTO selecties is het mogelijk om eens 
van gedachten te wisselen met een TC’er en andere VALTO leden. Misschien heb je wel een prangende 
vraag, een super goed idee of wil je gewoon eens wat meer horen over de visie die we ontwikkeld hebben 
en blijven ontwikkelen. Tussen 12:30 en 14:00 zijn jullie van harte welkom in de kantine, wie je wanneer ziet 
vind je hieronder!  
 
8 september – Thom Voskamp (wedstrijdsecretaris Veldseizoen) 
22 september – Bart Versteegen (Voorzitter TC) 
6 oktober – Erik Elgersma (Nieuw! Coördinator E,F & Kangoeroes) 
20 oktober – Marleen Slaman (Coördinator C&D, Zaalinhuur) 
 
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om de TC eerder of op andere momenten te spreken, mail eens naar 
TC@ckv-valto.nl als die behoefte er is!  
 
Namens de TC, Bart Versteegen 
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Onze scheidsrechters 
Iedere week zijn weer een aantal van onze mannen op pad om wedstrijden te fluiten.   
Het seizoen is nu echt gestart. Ik heb al veel van onze mannen actief gezien in de 
oefenperiode. Als er veel geoefend wordt, moet er ook veel gefloten worden. Mijn 
voornemen is om vanaf nu weer wekelijks aandacht te besteden aan onze 
scheidsrechters. Op vrijdagavond stuur ik dan wat twitterberichten de ether in en op 
zondag iets in de Bijblijver. 
 
 
Afgelopen zaterdag 
Bij VALTO thuis 
Gelukkig was er maar 1 wedstrijd waar niet op was ingeschreven namelijk VALTO A2. Michael van de Ende 
heeft deze wedstrijd gefloten. 
 
Wedstrijdsport buiten VALTO 
Alex moest dit weekend werken. Daarom had Rick iemand anders nodig om te assisteren in de wedstrijd 
PKC – Deetos. Rick meldt: prima wedstrijd. Tot de rust bleef Deetos goed bij, 9-7 uit mijn hoofd. Maar na 
rust liep PKC verder uit en zijn ze eigenlijk niet in gevaar gekomen. Ik floot met Arnold Alexander, de vaste 
assistent van Marco van der Lucht”. Dus toch nog een beetje Alex J. 
 
Cock heeft zelfs 2 wedstrijden gefloten. Cock meldt: “Gisteren twee wedstrijden gefloten een bij  ONDO A1 
en vervolgens bij Nicanters 1. 
Beide thuisspelende ploegen hebben een ruime overwinning op hun tegenstander geboekt. 
ONDO - Weidevogels 19 – 11 Nikantes - ZKV (zu) 12 – 4” 
 
Thijs bleef bij VALTO en floot VALTO D1. Alleen is dit geen wedstrijdsport meer. 
 
VALTO kreeg een verzoek van buurman Dijkvogels. Behalve weinig teams hebben ze ook te weinig 
scheidsrechters. We konden ze weer helpen! Ruben floot de wedstrijd en meldt dat het prima ging. Gelukkig 
trok VALTO 4 duidelijk aan het langste eind en kwam terug met een 15-9 overwinning. 
Pierre heeft vorig seizoen ze nogal eens uit de nood geholpen. Zo veel zelfs Pieere nu al meldde: “Volgende 
week naar  de Dijkvogels. Die hebben alvast voor het gemak de lijst tot aan de zaal door geappt! �”.	Het 
mes snijdt hier van 2 kanten: wij zijn een goede buur en verdienen onze streepjes.	
 
Pierre ging fluiten bij een hoop bekenden namelijk Maassluis 2 – Wion 3. Pierre meldt: “afgelopen zaterdag 
naar Maassluis geweest. Daar Maassluis 2 - Wion 3 gefloten (voor Thijs waargenomen). Veel bekenden zijn 
daar actief als trainer/coach. Marco S en Teun maar ook Peter van Duijn. Over de wedstrijd dan; geen 
moment spannend geweest. Maassluis was veel te sterk! Bij rust 13-1 voor, eindstand 22-4.”  
 
Allemaal weer bedankt voor jullie inspanningen! 
 
Komende week 
Zie ik nog weinig aanwijzingen behalve Cock. Maar d’r zullen vast wat wedstrijden terugkomen. En Pierre 
gaat vermoedelijk naar Dijkvogels. Alleen zie ik dat niet in ons rooster. 
 
woensdag 12 september 2018 
   Scheidsrechter Gastheer 
20:30 VALTO 2 PKC / SWKGroep 4 Martin Knoester Nog onbekend 
zaterdag 15 september 2018  
09:30 VALTO B1 Dijkvogels B1 R. Knuist (Peter de Rijcke) 
14:15 VALTO 4 Achilles 5  (Huib van Dorp) 
15:45 VALTO 5 Excelsior 6  (Huib van Dorp) 

 
 

Rick en Alex krijgen misschien ook nog een aanwijzing. Wordt meestal pas op maandagavond bekend. 
 
Succes mannen!! 
Gastheercoördinator Peter 
  

16:00 Ons Eibernest 4 Dalto 6 Cock Matthijsse 
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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 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 Tijdsduur Bezetting 1 Bezetting 2 Keuken 

13 sept Do 19.30-23.30 Pim vd Beukel   

      

15 sept Za 8.15-12.00 Wilma Prins Miranda vd Mout  

15 sept Za 11.00-14.00 Heleen Vermeer   

15 sept Za 12.00-15.00 Janine Krapels Agnes Lansbergen  

15 sept  Za 15.00-18.00 Trude Veerhoek Liesbeth van Staalduinen  

15 sept Za 17.30-20.30 VALTO 4 VALTO 4 2 leden 
VALTO 4 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
Schoonmaken Villa 
Het veld seizoen gaat weer beginnen en uiteraard hoort daar ook de schoonmaak van de Villa bij. 
We maken schoon op vrijdagavond van 19:00-20:00 uur. 
De sleutel van de Villa kan op vrijdagavond vanaf 18.30 uur gehaald worden bij Jan Jaap Elenbaas, 
Meidoornhof 21. 
 
Op de volgende data zijn de volgende teams ingedeeld: 
  14/9 D3 
  21/9 D4 
  28/9 D5 
  5/10 C4 
12/10 C3 
19/10 C2 
 
Alvast bedankt voor jullie inzet! 
Edith van Geest 
 
  



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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Wedstrijdverslagen 
 
 
Het nieuwe seizoen nu echt van start                                 Sponsor: Martin Stolze B.V. 
Na de lange hete zomer en de oefenwedstrijden was daar vandaag dan weer de start van de competitie. Op 
deze eerste competitiedag was ik ’s morgens al aanwezig bij de eerste wedstrijd van VALTO C1 in de 
hoofdklasse. Hoewel zij vorig seizoen nipt het kampioenschap misliepen, bleek een andere vereniging hun 
verworven plekje in deze klasse terug gegeven te hebben. Dankzij hen debuteerde onze C1 dus toch in de 
Hoofdklasse op het veld en mocht gelijk aan de bak tegen de landskampioen van vorig seizoen 
Fortuna/DeltaLogistiek C1. Voor VALTO C1, wat door de doorstroming van een aantal spelers flink gewijzigd 
is, een mooie uitdaging om te kijken waar zij staan. Het werd al snel duidelijk dat de Delftse ploeg de korf 
een stuk makkelijker wist te vinden dan VALTO, maar na de 0-3 wist Thomas voor ons de score te openen. 
Even later was het verschil toch opgelopen naar 2-6 en leek het erop dat Fortuna een beslissend gat 
geslagen had. David en Sanne D staken daar echter een stokje voor en halveerde de achterstand. Tot 5-7 
bleef onze C1 in het spoor van de landskampioen, maar toen wisten zij toch weer een gaatje te slaan naar 5-
10, wat ook de ruststand was.  
Na de limonade zagen de coaches Simon en Bart het verschil oplopen naar 5-13, voordat Emma met een 
strafworp weer wat terug kon doen. Fortuna gaf erg veel verdedigende druk, waardoor VALTO het erg lastig 
had om de ballen goed te plaatsen. Hierdoor verdwenen er te veel ballen over de lijn of belanden in de 
handen van de tegenstander. Hier zullen jullie mee om moeten leren gaan en wellicht de pass gewoon even 
uitstellen tot er iemand echt vrij staat. Milan deed na de 6-16 weer wat terug door het verschil weer minder 
dan tien te maken, maar al snel kreeg Fortuna het volgende doelpunt in de schoot geworpen door een 
overtreding van onze zijde. Even stond het verschil op elf, maar gelukkig wisten Sanne D en Koert, die in de 
slotfase Milan verving, de korf nog te vinden, waardoor de nederlaag wat draaglijker werd. Het is even 
schakelen voor de spelers en de coaches met alle nieuwe gezichten binnen de C1 en het niveau waar we nu 
op spelen. Als deze gewenningsperiode achter de rug is heb ik er alle vertrouwen in dat dit team ook 
wedstrijden kan winnen. Gezien de andere uitslagen in de poule zitten er bij de tegenstanders ploegen die 
vandaag wel erg moeilijk de korf konden vinden.  
Een ander jeugdteam wat ook in de hoofdklasse uitkomt, speelde vandaag ook thuis. VALTO D1 wat vorig 
seizoen ook al op dit niveau uit kwam is ook op veel punten gewijzigd door de doorstroming van spelers. 
Vorig seizoen wisten zij zich in het laatste speelweekend knap te handhaven in de hoofdklasse. Zij speelden 
vandaag tegen De Meervogels C1 uit Zoetermeer, wat ook vorig seizoen op dit niveau speelden. In de 
beginfase kwam VALTO D1 nog even op achterstand, maar herstelde zich goed. Na de 1-2 achterstand 
wisten zij met vier doelpunten op rij uit te lopen naar een 5-2 voorsprong. Toen gingen ook bij de gasten de 
doelpunten weer te vallen, waardoor het verschil steeds tussen de twee en drie verschil bleef. Na de 7-4 
ruststand leek VALTO D1 het na de limonade even lastig te krijgen. Het eerste deel van de tweede helft was 
het aanvalvak van De Meervogels ineens een stuk doeltreffender dan voor de limonade. Bij 9-8 kregen zij de 
aansluiting, maar gelukkig voor VALTO was het toen tijd voor de vakwissel. Het andere vak wist een stuk 
moeilijker de korf te vinden en in de VALTO aanval wisten de spelertjes elkaar nu beter te vinden. Het 
verschil liep weer op en aan het eind van de wedstrijd waren met de 13-8 eindstand de eerste punten voor 
de D1 binnen.  
Ook het eerste aspiranten team ging met een sterk gewijzigd team op pad. VALTO B1, wat dit seizoen onder 
leiding staat van Frank de Rijke en Pieter van Muijen, vertrokken naar Nieuwerkerk aan de IJssel om hun 
krachten te meten met de B1 van CKV Nieuwerkerk. Daar bleek aan het eind van de wedstrijd dat VALTO 
B1 een maatje te groot was voor Nieuwerkerk B1 en werden na de 6-15 overwinning de punten mee naar De 
Lier genomen.  
VALTO A1 speelt ook dit jaar, dankzij een goed gespeeld tweede helft van het veldseizoen, weer in de 
overgangsklasse. Helaas is men bij de KNKV niet heel creatief met de poule indelingen, want VALTO A1 
treft bijna alle tegenstanders van vorig seizoen ook nu weer. Alleen het gedegradeerde KCR A1 en het 
gepromoveerde HKV A1 ontbreken. Het bezoekende Achilles A1 uit Den Haag bleek vandaag duidelijk een 
maatje te groot voor onze nieuwe A1. Er werd met de 7-21 eindstand met duidelijke cijfers verloren, maar 
ook voor jullie geldt dat er na de gewenningsperiode vast nog wel betere wedstrijden in het verschiet liggen. 
Bij de senioren was er vandaag geen wedstrijd voor VALTO 2. Na onderling overleg bleek het voor beide 
verenigingen handiger om deze wedstrijd te verplaatsen naar woensdagavond aanstaande. Hierbij werd ook 
gelijk de uitwedstrijd op 27 oktober meegenomen en verplaatst naar een vroeger tijdstip, zodat de spelers 
van VALTO 2 aanwezig kunnen zijn bij de uitwedstrijd van VALTO 1 bij Oranje Wit.  
Dit Oranje Wit was vandaag de tegenstander van ons vlaggenschip. Gedegradeerd uit de hoofdklasse willen 
zij, versterkt met twee makkelijk scorende junioren uit de eigen jeugd, weer zo snel mogelijk terug naar dit 
niveau. 
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VALTO 1, wat zich vorig seizoen in de laatste wedstrijd op de veilige zesde plaats wist te nestelen ten koste 
van KVS/ Maritiem, trad vandaag aan zonder Judith Goedendorp en Iris de Raadt, maar met Maaike Ridder 
en Nikki van Spronsen. Ook bij de heren de nodige wijzigingen. Daar ontbraken Bart van Leeuwen en Kevin 
Barnhard, wiens plaatsen zijn ingenomen door, weer terug op het oude nest, Thom Voskamp en Mees 
Koole. Gesprek van de dag was vandaag toch wel het plotselinge vertrek van Kevin, die na de 
bekendmaking van de selectie uiteindelijk toch voor zijn maatschappelijke carrière heeft gekozen. Hoewel ik 
het moment niet handig gekozen vind, begrijp ik zijn keuze wel. Zoals hij zelf al aangeeft in zijn verklaring, 
zullen we hem zeker nog langs de lijn zien bij wedstrijden van onze selectie teams. Voor VALTO 1 kan een 
extra supporter geen kwaad dit seizoen, want het zal, gezien de indeling, een zwaar seizoen gaan worden. 
Met Oranje Wit kwam vandaag de eerste uit het rijtje van vier kampioenskandidaten op bezoek. VALTO 
startte scherp en wist tot de 4-3 tussenstand na elf minuten aan de goede kant van de score te blijven. Toen 
namen de gasten langzaam maar zeker het initiatief over. Bij 4-5 kwamen zij voor het eerst op voorsprong, 
maar dit wist Frank nog weg te poetsen. In de volgende fase gaven de gasten even gas en vielen de 
doelpunten te makkelijk. Na de 5-8 besloot Erik zijn eerste time out aan te vragen om de ploeg weer op 
scherp te zetten. Thom scoorde hierna zijn vrije bal, maar daar zette Oranje Wit weer twee treffers 
tegenover. Gelukkig heeft VALTO na het vertrek van Judith en Iris nog dames over die ook hun doelpuntjes 
meepakken. Zané dacht in de slotfase van de eerste helft de ruststand te bepalen, maar dit deden de gasten 
in hun laatste aanval voor de thee. De kleedkamers werden opgezocht bij 7-11, waarmee VALTO de schade 
tot dusver nog beperkt hield tot vier doelpunten.  
Na de thee hield VALTO dit verschil vast tot de 9-13 van Frank. Om tactische redenen wisselde Erik Maaike 
en Zané van vak, maar dit bleek niet het gewenste resultaat te hebben. De gasten liepen verder weg naar 9-
16, voordat VALTO weer tot scoren kwam. Thom en Zané (2x) brachten het verschil terug naar 12-16 met 
nog acht minuten op de klok. Nu nam Oranje Wit een time out en deze haalde VALTO uit hun goede flow. 
Na de time out scoorde Thom nog wel de 13-16 uit een toegekende vrije bal, maar toen gingen de gasten 
weer los. Met drie treffers op rij en nog maar een paar minuten op de klok gooiden zij de wedstrijd in het slot. 
De eindstand werd uiteindelijk door Thom, die vandaag lekker op schot was, op het bord gezet uit een vrije 
bal. Het prima leidende duo Zwart en Pluister maakte bij 14-19 een eind aan de wedstrijd, waarmee VALTO 
1 helaas de punten aan Oranje Wit moet laten. De andere ploegen in de poule hebben niet voor 
verrassingen gezorgd. Zoals verwacht won Swift (M) 1 hun eerste thuiswedstrijd met 21-15 van GKV en was 
het spannend in Nieuwerkerk aan de IJssel, waar de thuisploeg met 17-15 wist te winnen van HKC met ex 
league spelers Eliza Roest (KCC) en Corné Troost (PKC). In Hardinxveld streden de ploegen waar VALTO 
naar verwachting mee zal gaan strijden om lijfsbehoud tegen elkaar. KV Vriendenschaar en Merwede legden 
elkaar blijkbaar het vuur aan de schenen en wisten maar moeizaam tot scoren te komen. Merwede 1 wist 
uiteindelijk als winnaar van het veld te lopen door met 8-12 te winnen. VALTO 1 & 2 mogen volgende week 
op bezoek bij Merwede. Met twee wedstrijden van onze selectie op het gloedje nieuwe kunstgras in 
Sliedrecht verwacht ik wel wat support langs de lijn om onze Lierse trots aan te moedigen en te helpen de 
eerste punten binnen te harken.  
 
Graag tot volgende week, Arno van Leeuwen. 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwekerk B1 - VALTO B1 
Op zaterdag 8 september moest de B1 naar Nieuwekerk rijden en om half 1 een wedstrijd spelen tegen 
Nieuwekerk B1. Het was de eerste wedstrijd van het seizoen, dus het was weer even wennen voor de 
spelers. Toen de wedstrijd begon waren de spelers erg gefocust, de eerste paar minuten stond VALTO 2-0 
achter, maar dat duurde niet voor lang. VALTO nam de wedstrijd over in de eerste helft en het was 3-6 voor 
VALTO in de rust. De tweede helft begon en de wedstrijd werd niet erg spannend meer, VALTO was te sterk 
voor haar tegenstander en de eindstand was 6-15 winst. De spelers en de coaches hebben nu dan ook een 
goede start van het seizoen en willen dit heel graag doorzetten in de loop van het seizoen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Romeo Kortekaas 
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Fortuna B3 – VALTO B2 
Eerste wedstrijd van de competitie. 1-0 voor Fortuna, Bart scoorde 1-1. Jordy 1-2. Fortuna scoorde 4 keer en 
toen scoorde Jordy en Bart weer 5-4. Het stond 6-5 en toen scoorde ik zelf de gelijkmaker. Met 6-7 gingen 
we de rust in. Tweede helft was begonnen. Het stond 10-7 en uiteindelijk was de eindstand 10-10 geworden 
door Emma. Het was echt een hele spannende wedstrijd op naar de volgende wedstrijd. 
 
      Groetjes Jolijn van Eendenburg 
 
 
VALTO C2 
We vertrokken zaterdagochtend om 9 uur naar Koag. We begonnen om half 11 met de wedstrijd. We 
begonnen de wedstrijd goed en stonden in de rust 1-3 voor, maar we maakten onze kansen niet af van daar 
de stand. In de 2e	helft hebben we goed verdedigt we hebben er toen 0 doorgelaten. 
En eindigden we met 1-8. De 1e	punten van het seizoen zijn binnen. 
Tot volgende week. 

Groetjes Marith 
 
 
 
Alo C1 - VALTO C3 
Na 2 minuten 0-1 Alicia	 
Levi 4 minuten 0-2 
Beide teams spelen heel rustig. 
1-2	 
2-2	 
3-2 achter	 
3-3 Danique	 
2e helft	 
Levi 3-4 	 
Levi 3-5	 
4-5 	 
Strafworp Lisa 4-6.	 
Genoeg kansen maar gaan er niet in. 
5-6  en dat is de eindstand en dus winst voor VALTO. 
Mag feller worden gespeeld de volgende keer. 
Wel heel goed samen gespeeld. 
 
Groetjes van Luke	 
 
 
VALTO D1 
Afgelopen zaterdag moesten we tegen Meervogels we begonnen 1-0 achter, toen scoorde Kees de 1-1 het 
ging gelijk aan kop Isa scoorde toen de 2-2 toen scoorde Jorn de 3-2 4-2 met de rust stonden we 7-5 voor. 
Na de rust scoorde Kees de 8-5. Een tijdje later scoorde Jorn de 13-8 daarmee was de wedstrijd beslist. 
Tot volgende week. 
     Groetjes Kees 
 
 
 
VALTO D2 – ONDO D2 
De D2 had vorige week een glorieus toernooi gespeeld waar elke wedstrijd gewonnen werd. Vol goede 
moed speelde de D2 vandaag hun eerste competitiewedstrijd thuis tegen Ondo. Ze speelden heel goed en 
al snel was het 1-0 door Daan. Even later scoorde Daan de 2-0. Er werd van vak gewisseld en de bal kwam 
weer in het aanvalsvak. Michel scoorde de 3-0. De stand had veel hoger kunnen zijn, maar ze misten heel 
wat kansen. Er werd goed verdedigd en Maartje maakte de 4-0. Na de rust scoorde Rosann de 5-0. Hierdoor 
mocht ze extra lang opblijven vanavond. Dat was een motivatie om goed te spelen. Ook Ondo kwam aan 
scoren toe en scoorde de 5-1. 
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VALTO liep weer uit en Dieuwertje maakte de 6-1. Soms was er slordig balverlies en scoorde Ondo de 6-2 
en 6-3. Met een mooie aanval maakte Danique de 7-3. We hadden Luna als versterking, omdat Sanne een 
bruiloft had. Luna kwam er in en er waren nog talrijke kansen, maar ze gingen er niet in. De stand had veel 
hoger kunnen zijn voor VALTO. Het was een heel goed begin van de competitie. Er waren mooie aanvallen 
en hopelijk gaan de ballen de komende wedstrijden makkelijker in de korf. Goed gespeeld D2. Ga zo door!! 
 
      Groeten, Moeder van Danique  
 
 
 
VALTO D3 – ONDO D5 
Zaterdag was de eerste competitie wedstrijd en na en goed toernooi in Den Haag had iedereen er zin in. 
De tegenstander kwam uit 's Gravenzande. Het begin was al gelijk goed met veel aanvallen en kansen voor 
VALTO. Het duurde even voordat de eerste viel, maar langzaam werd de voorsprong uitgebreid. 
De aanval bestaande uit Lenne, Noor, Floor en Robin zorgde ervoor dat het eerste kwart werd afgesloten 
met een 4-0 voorsprong. Bij de wissel zorgde Lars, Kevin, Jette en Tess ervoor dat de voorsprong naar 7-0 
doorgroeide. In de rust werd Floor vervangen door Iris.	Ondo kon nog wat terug doen door 2 ballen in de korf 
te gooien, maar VALTO hield dit mooi in evenwicht door ook 2 punten te scoren. 
Bij elkaar een goede competitiestart en de D3 kan met vertrouwen volgende week naar Maasdijk. 
 
 
 
 
 
Oefentoernooi bij HKV,  VALTO D4 
Zaterdag 1 september, het is een prachtige zonnige dag,  vandaag gaat de D4 naar Den Haag om mee te 
doen met het oefentoernooi bij HKV volgens de site van deze club kun je prima parkeren in de buurt maar in 
het echt valt dat een beetje tegen, gelukkig lukt het toch. Coach Lysanne hoeft het vandaag  niet  alleen te 
doen, Jan Pieter helpt haar. Het team moet drie wedstrijden spelen.  De eerst wedstrijd verloopt heel goed, 
het team wint met 1- 2. De Tweede wedstrijd eindigt met een gelijk spel 1-1. De derde wedstrijd verloopt wat 
lastiger en de D4 verliest met 8-1 . Het team heeft goed haar best gedaan, het was een gezellige leerzame 
ochtend. Goed gedaan team!! 
 
    Groetjes, Marianne en Ben 
 
 
 
 
Phoenix E1 – VALTO E1 
Afgelopen zaterdag was het een super spannende wedstrijd. De hele wedstrijd ging het gelijk op. Er werd 
goed overgespeeld en steeds hadden we een kleine voorsprong. Jammer genoeg konden we dat niet 
vasthouden. Uiteindelijk werd de wedstrijd in de laatste minuut beslist. Helaas in ons nadeel. 
Einduitslag 14-13. De volgende keer winnen we van Phoenix. 

      Groetjes, Toon 
 
 
 
 
VALTO E2 
Na de oefenwedstrijden bij het Eibernest in Den Haag, waarbij het team een beetje aan elkaar kon wennen, 
vandaag de eerste competitie wedstrijd van het nieuwe seizoen thuis tegen Ondo. Ter vervanging van onze 
geblesseerde Bas, kwam Tim het team versterken. De eerste helft begonnen we met Anne, Lieke, Stacy en 
Tim in het veld. Ondo was sterk en helaas was het met de eerste rust als 0-3. Tim werd gewisseld door 
Mike. Het lukte Ondo uit te lopen naar 0-5, maar toen kwam het eerste punt voor VALTO gescoord door 
Stacey. Daarna was  er lekker limonade in de rust. In de laatste deel van de wedstrijd kwam Tim weer in het 
veld in de plaats van Anne. Anne kon echter alweer snel het veld in door een blessure bij Mike. Het lukte 
Ondo nog om uit te lopen naar 1-7 waarna Stacey de 2-7 en Lieke de 3-7 maakte. Geen winst voor VALTO 
maar wel gezellig en fanatiek gespeeld. Volgende week naar Olympia in Spijkenisse. 
   
      Eelco Zwinkels 
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Ondo - VALTO E5 
Eerste kwart 1-0 voor Ondo 
Goed verdediging door VALTO. 
Wissel Julia voor Duncan en Lucy voor Daniek. 
Tweede kwart is Steven in een moment van afwezigheid tegen de paal gelopen. Maar snel krabbelde hij 
weer op en ging verder.  
Verder niet gescoord. Bal gaat wel weer wat beter rond. 
Wissels: Daniek erin voor steven. Nora eruit voor Funcan 
Ook 3e kwart niet gescoord.  Wel allemaal fel verdedigd.  
Wissels Steven en Duncan voor Daniek en Julia. 
Uiteindelijk 1-0 gebleven. Iedereen moet nog een beetje aan elkaar wennen. Gaat per minuut beter.  
Op naar de volgende wedstrijd! 
 
     Hartelijke groeten, Wendy en Marcel 
 
 
 
 
 
VALTO E7 scoort een tien! 

Na het toernooi in Den Haag stond zaterdag 8 september de eerste echte 
wedstrijd op het programma voor het nieuwe E7 tegen Nieuwerkerk E10. 
Alle meiden zijn nieuw in dit team: Lizzy, Mirte en Nora. Gelukkig hebben 
de jongens Vinn en Tim al korfbal-ervaring. Tim kon er helaas niet bij zijn, 
maar gelukkig wilde Dieke spontaan invallen. De teams leken aan elkaar 
gewaagd, maar de E7 was toch beter. Ze speelden heel goed over, liepen 
vrij, onderschepten ballen en staken hun handen hoog in de lucht. Als je 
dat allemaal zo goed doet, komen de kansen vanzelf. Het stond 4-0 in de 
rust. Na een limootje in de kantine 
en wat goede tips van Lisa en 
Daan, stonden ze al snel weer met 

een glimlach in het veld. Blijkbaar zit het met de conditie van de E7 
ook al goed, want ze gingen gewoon lekker door. Zo goed zelfs dat 
ze bijna allemaal scoorden. De eindstand was 10 – 0. Bij het schieten 
na de wedstrijd was Nieuwerkerk beter (1 – 0). Top gedaan E7!  
 
 
 
Groetjes Nora en moeder Anita Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
VALTO F1 
Altijd weer spannend een eerste wedstrijd in de competitie. Pas 2 keer getraind, dus moeten ze elkaars 
kwaliteiten nog even aftasten. Maar daar hoefden ze zaterdag tegen Dijkvogels zich geen zorgen over te 
maken. Het duurde niet lang of Suze scoorde het eerste schot voor VALTO! De toon was gezet en 
enthousiast speelde ze door. Met nog 2 schoten van Suze, 3 van Jade, 3 van Daan, 2 van Rosan en 2 van 
Luna, konden ze hun eerste overwinning met 13-4 gaan vieren. Dat geeft moed voor volgende week!  
 
     Groeten Marion Verbraeken  
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VALTO F2 
De eerste competitiewedstrijd van de F2 werd gespeeld bij Fortuna in Delft. Lotte en Vienne konden er 
helaas  niet bij zijn, dus het was fijn dat Daan en Don mee konden doen! Verder stonden Rosanne, Lizzy en 
Lourens in de basis en stond Lisanne als coach langs de lijn. Het was prima sportweer, 20 graden, af en toe 
een zonntje en de kinderen hadden er veel zin in! Na de warming-up  stonden we vol energie klaar om van 
start te gaan. VALTO begon goed aan de wedstrijd, maar kwam helaas al snel achter te staan met 1-0. De 
F2 liet zich niet kennen en speelde goed naar elkaar over. Ook het verdedigen ging best goed en er kwamen 
zowel voor Fortuna als voor VALTO veel schietkansen, waarvan Don en Daan er twee scoorden voor 
VALTO!! Fortuna kwam er helaas nog drie keer aan te pas, waardoor we de wedstrijd verloren met 4-2. De 
F2 mag heel trots op zichzelf zijn; het was een prima eerste wedstrijd!! We eindigen de wedstrijd met een 
groot applaus en de welverdiende complimenten van de ouders aan onze F2- spelertjes en hun coach! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangeboden: 
 
Veld-schoen (maat 38) 
https://www.marktplaats.nl/z.html?query=sportschoen+38+korfbal&categoryId=0&postcode=2678VJ&distanc
e=0 

 
Info: Arjen van Geest, 06-200 13 385. 
 
 
 
 
 
Zaal-schoen (maat 39) 
https://www.marktplaats.nl/a/sport-en-fitness/overige-sport-en-fitness/m1320896309-asics-gel-rocket-maat-
39-o-a-korfbal-hockey.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr  

 
Info: Arjen van Geest, 06-200 13 385. 
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Gezocht: Enthousiaste leid(st)er voor de Jeugd Sport Marathon. 
 
De JSM wordt elk jaar tussen kerst en oud & nieuw gehouden in Vreeloo. En is bedoeld 
voor de basisschool groepen 5 t/m 8, met als doel zoveel mogelijk Lierse jeugd aan het 
sporten te krijgen. 
 
Wat doe je zoal? 

• Na de herfstvakantie mail je de uitnodiging naar alle Lierse basisscholen. 
• Je verwerkt de inschrijvingen. 
• Overleg met Vreeloo. 
• Contact met deelnemende sportverenigingen. 
• Mail en telefoon verkeer beantwoorden. (vragen mbt teams ed) 

Op de dagen zelf: 

• Tribunes klaarzetten. 
• Standen verwerken. 
• Omroepen. 
• Prijsuitreiking. 

Meer info kun je vinden op: www.lso.dlier.nl 
of je kunt contact opnemen met Anita Herbert (herberta@live.nl)  
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